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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.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

ÜCRETE EĞ İTİM-ÖĞRET İ M, YEMEK, SERVİS w KDV DAHİLDİR

4-5 Yaş 5.950TL
Ana Sınıfı 6.200TL
A .Sınıf "7.500 TL
2. Sınıf Ö.ÖOOTL
S.Sınıf 5.ÖOOTL
4-.Sınıf &.&OO TL
S.Sınıf * &.&OO TL
S.Sınıf Ö.6OOTL
"/.Sınıf Ö.ÖOOTL
Ö.Sınıf Ö.ÖOOTL

Gemlik Orhangazi yolu z.Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretini.kzz.tr
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J -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Gemlik Yelken Kulübü kurslara katılan kursiyerlere tören düzenledi

2211 yellıeııci hasarı helııeleriııi aUı
Gemlik Yelken Spor 

I Kulübü 2012 yılında 
■ açtığı optimist ve 
< ; pirad dalında kursla 

ra katılan kursiyerler
di ne düzenlenen tö 
I renle katılım belgele 
ı [ini verdi. 220 yelken 
I binin belgelerini 
5 7d/ğ/ törende, hede 
i tin 500 kursiyere 

ç/karmak olduğu 
belirtildi. SyflO’da

Göne Bakış
KadriGÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeşilin sarıya dönüşü..
Bugün, yeni bir aya giriyoruz.
Ekim...
Eylül’ü de savdık aradan..
/az da geldi geçti...

t onbahar kendini herşeyi ile hisset- 
vdi...
î onbaharın güzelliği, mevsimler ara
f da geçit ayı olması bence..

r"z az ile kışı buluşturan aydır Sonba 
Jar...
^Yeşilin yaprakların önce kızıla, ardın
dan sarıya döndüğü ve yerlerde sürün 
düğü ayın adı sonbahar...

Devamı sayfa 4’de

Dolandırıcılar yeni 
yöntem buldu

Daha önce kendilerini hakim, 
savcı, emniyet müdürü gibi unvan
larla tanıtarak vatandaşları dolandı 
ranlar şimdi de Tedaş A.Ş. görev 
list olduklarını söyleyerek vatan
daşları dolandırıyor. Sayfa 3'de

flB Hayat Boyu Öğrenme 
programı kaiılınıcılarına 

belgeleri dağıtıldı

Halk Eğitim Merkezi Mûdürlûğû’nde yapılan proje yangınlaştırma 
toplantısında Litvanya, Polonya, İngiltere ve Almanya bilişimi
konusunda staj yapan kursiyerlere katılım belgeleri verildi. 2’de

Orhangazi Caddesi nde ha
Dün, Orhangazi 
Caddesinde mey
dana gelen trafik 
kazasında, karşıya 
geçmek için yola 
fırlayan bir çocuğa 
araç çarptı.
Saat 17.15 sıraların
da Uslu Market 
önünde meydana 
gelen olayda F. E 
(11) adındaki küçük 
çocuk, 112 Acil 
Ambulansı ile 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
kaldırıldı.
Bu arada, trafik bir

süre kilitlendi.
Polis, olayla ilgili 
soruşturmaya

başladı. Çocuğun 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

B 
IlHıiiiı 
■it

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Türkiye 
Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB) Ge 
nel Başkanı Şem 
si Bayraktar, SGK 
borç yapılandırıl
masından yarar
lanma başvu
rusunda 1 Eki m’in 
son gün olduğu 
nu bildirdi.
Haberi sayfa 9’da

http://www.aykentilkogretini.kzz.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde yapılan proje yangınlaştırma toplantısında Litvanya, Polonya, İngiltere ve 
Almanya bilişimi konusunda staj yapan kursiyerlere katılım belgeleri verildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, “Projeyi başarılı bir şekilde tamamladık. Kursiyerler meslek dalında bilgi ve deneyimini arttırdılar.” dedi.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından, Uludağ 
Üniversitesi Teknik 
Bilimler MYO, Bursa 
Valiliği, İşkur Gemlik 
Şube Müdürlüğü, 
Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi ve 
BUSMEK ortak işbir
liği ile gerçekleştin 
len, Uludağ Üniver
sitesi Teknik Bilimler 
MYO Bilgisayar 
Teknolojileri Bölümü 
Bilgisayar 
Programcılığı 
Program Başkanı 
öğretim Görevlisi 
Ebru Yeniman 
Yıldırım tarafından 
yürütülen Avrupa 
Birliği Leonardo da 
Vinci projesi kap
samında Litvanya, 
İngiltere, 
Almanya ve 
Polonya’da farklı 
kurumlarda bilişim 
konusunda staj 
yapan 51 normal 4 
engelli kursiyer 3 
haftalık bilişim konu 
sundaki staj faaliyet
lerini başarı ile 
gerçekleştirdi.
20 Eylül 2012 tari
hinde Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
gerçekleştirilen 
yaygınlaştırma

toplantısına, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige,

Uludağ Üniversitesi 
Teknik Bilimler MYO 
Müdürü Prof. Dr. 
Rıdvan Ezentaş, 
İşkur Şube Müdürü 
Lütfü Güleç, 
Belediye Başkan

Yardımcısı, İl Meclisi 
üyeleri, Liman 
Başkanı, BUSMEK 
Temsilcisi, 
Okul Müdürleri ve 
birçok devlet ve 
özel sektör 

temsilcilerinin 
katılımı ve proje 
katılımcılarının 
katılımıyla gerçek
leştirilen toplantıda, 
sertifikalar katılım
cılara törenle 
dağıtıldı.
Proje süresince 
yapılan tüm faaliyet 
ler, katılımcılarla 
paylaşılarak, bu tip 
projelerin yaygın
laştırılması konusun
da önerilerde 
bulunuldu.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
“Projeyi başarılı bir 
şekilde tamamladık, 
genç kursiyerlerin 
mesleki alanda staj 
yaparak bilgi ve 

deneyimlerini art
tırdılar ve gelecekte 
bu tip projeleri 
yaygınlaştırarak Halk 
Eğitim Merkezi 
olarak topluma daha 
fazla fayda yarata
cağız.” dedi. 
Proje Yürütücüsü 
Uludağ Üniversitesi 
Teknik Bilimler 
MYO Bilgisayar 
Programcılığı 
Başkanı Öğretim 
Görevlisi Ebru 
Yeniman Yıldırım, 
Projenin hedefi olan 
AB ülkelerindeki 
bilgisayar ve 
bilişim alanındaki 
uygulamaları 
incelediklerini, bu 
uygulamalara 
katılarak önemli 
teknikleri öğrendik
lerini ve bilgi trans
feri gerçekleştirdik
lerini belirtti.
Yeniman, şöyle 
konuştu: 
“Proje sonunda, 
bilgisayar ve bilişim 
teknolojileri alanın
da, kursi yerlerin 
mesleki yeterlilikleri 
arttırılmış, sanayinin 
ihtiyaçları doğrul
tusunda kalifiye 
eleman yetiştirilmesi 
ve bu kişilere 
istihdam olanağının 
yaratılması sağlan
mıştır.”

Kızılay eğitim ye sanat kursları atıyor
Türk Kızılay’ı 
Gemlik Şubesi 
yeni bir etkinliğe 
imzasını atıyor. 
Gemlik Kızılay 
şube Başkanı 
Gökhan Özler, 
2012-2013 eğitim 
öğretim yılı kap
samında eğitim ve 
sanata destek 
amacıyla kurslar 
açacaklarını 
söyledi, 
özler, konuyla 
ilgili şu açıklamayı 
yaptı:

“Bugüne kadar 
yoksul vatan
daşlarımıza sıcak 
yemek, yiyecek, 
kan toplama, tek
erlekli sandalye 
dağıtımı gibi 
değişik konularda 
yaptığımız 
faaliyetlere bir 
yenisini daha 
ekliyoruz.
Eğitim ve sanata 
da katkı sağlamak 
için Resim, Tezhip 
Güzel Sanatlara 
hazırlık, okuma

yazma ve İngilizce 
kursları açacağız. 
Kayıtlarımız 
başlamıştır. 
Bu konuda 
Orhangazi 
Caddesi’ndeki 
dernek merkez
imize başvurula- 
bileceklerigibi, 
internet üzerinden 
de başvurularda 
buluna bilmekte
dir. Internet adres
imiz: http//gem- 
likkızilaykursmer 
kezi.tr.gg dir.”

\ARŞIV |
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Alışveriş yaparken soyuldu
Bursa'da hırsızlar, 
alış veriş yapan bir 
vatandaşın çan
tasındaki eşyaları 
çaldı.
Olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Alacamescit Mahal 
lesi'nde gerçekleşti. 
Alış veriş yapmak

için evden çıkan 
T.D.'nin yanına gelen 
kimliği belirsiz bir 
kişi, bayanın çan
tasının içinde bulu
nan poşeti alarak 
uzaklaştı. Mağazaya 
giren T.D. çantasına 
baktığında poşetinin 
olmadığını fark

ederek polise haber 
verdi. Karakola 
giderek ifade veren 
T.D. çantasının 
içinde 5 adet küçük 
altın, 1 adet Halkalı 
bayan künyesi, 1 
takım Hürrem 
yüzüğü ve künyesi, 
9 adet bayan küpesi,

6 adet altın bayan 
yüzüğü, 1 çift altın 
söz yüzüğü, 1 adet 
amblemli kolye ucu, 
3 adet altın zincir ve 
1 adet Gümüş ke 
man kolyenin çalın 
dığını söyledi. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı

Küçük kızın üzerine 
lavabo M

tear iaresini vatanılaslaf sucıisiii yataladı
Merkez Osmangazi 
ilçesinde bulunan 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali'nde yolcu
ların cüzdanlarını 
çaldığı iddia edelen 
zanlı suçüstü yaka
landı.
Alınan bilgiye göre; 
33 yaşındaki H.Ç., 
yazıhanelerden bilet 
kesen yolcuları 
gözetleyerek, cüz
danlarını çalmak için

plan yapmaya başla 
dı. Özellikle parası 
mn fazla olduğu yol
cuları gözetleyen 
H.Ç. isimli zanlı, oto
büse de onlarla bir
likte binerek, arka 
dan otobüs merdi
venlerinde şahıs
ların arka cep
lerinden cüzdanları 
çaldı. H.Ç., son kur
banlarından 
M.Ö.'nün çantasın

daki cüzdanı çalar 
ken suç üstü yaka
landı. M.Ö. isimli 
bayanın çantasında
ki cüzdanı çalarken 
vatandaşlar tarafın
dan yakalanan zanlı, 
olay yerine çağrılan 
polislere teslim edil
di. Polis ekipleri 
tarafından teslim alı
nan H.Ç., karakola 
götürüldü. Daha 
önce de çeşitli

suçlardan kaydı 
bulunan zanlının, 
aynı zamanda dene
timli serbestlik kap
samında Çekirge 
Polis Merkezi'nde 
imza attığı öğrenildi. 
Zanlının üzerinde 
yapılan aramalarda, 
müştekiye ait 350 TL 
para bulunurken, alı
nan ifadesinin adın
dan adli makamlara 
sevk edildi

Daha önce kendileri
ni hakim, savcı, 
emniyet müdürü gibi 
unvanlarla tanıtarak 
vatandaşları 
dolandıranlar şimdi 
de Tedaş A.Ş. 
görevlisi olduklarını 
söyleyerek 
vatandaşları 
dolandırıyor. 
Elektrikte indirim

yapıldığını söyle 
yerek vatandaşın 
kredi kartı bilgilerini 
alan zanlılar, kredi 
kartındaki paraları 
boşaltıyor.
Bursa'nın Mudanya 
ilçesi Güzelyah 
beldesinde M.Y.'yi 
arayan kimliği belir
siz kişiler, "Biz 
Tedaş A.Ş.'den ân

yoruz. Elektrik fatu
ranızda yüzde 40 
indirim yapılacak. 
Bunun için kredi 
kartı bilgileriniz 
gerekli" dedi. M.Y. 
bunun üzerine kredi 
kartı bilgilerini ken
disini arayan şahsa 
verdi. Ancak 1 ay 
sonra ekstre de 
internet üzerinden

199 TL değerinde 
elektronik eşya 
alındığını gören 
M.Y. dolandırıldığını 
anlayarak karakola 
gitti. Bursa Emniyet 
Müdürlüğü yetkili 
leri, telefonla arayan 
kişilere hiçbir 
suretle kimlik bilgi
lerinin verilmemesi
ni istedi

MiilMmlı
Bursa'da bir 
inşaat şir
ketinde işçi 
olarak çalışan 
R.D. evinde ölü 
bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, bir inşaat 
şirketinde 
çalışan R.D. 3 
gündür işe 
gitmedi.
Şüphelenen iş 
yeri çalışan
larından 
M.O. R.D.'nin 
evine gitti. 
Kapıyı aşa
mayan M.O. 
polis ekiplerine 
haber verdi.

j Mollafenari 
Mahallesindeki

evinin kapısını 
çilingirle açan 
polis R.D.'yi 
yüzü koyun 
yatarak hay
atını kaybettiği
ni gördü. 
Olay yerine 
gelen Bursa 
Cumhuriyet 
Savcısı 
R.D.'nin 
ölümünü 
şüpheli bularak 
cesedin 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırılmasını 
istedi.
Polis olayla 
ilgili 
soruşturma 
başlattı

Miııılt Mlı dehşet
Spor Toto 
Süper Lig'in 6. 
haftasında 
Bursaspor ile 
Gaziantepspor 
arasında Bursa 
Atatürk 
Stadı'nda 
oynanan maçta 
şok eden 
görüntü objek
tiflere yansıdı. 
Bir taraftar elin
deki bıçak ile 
dehşet saçtı. 
Karşılaşmanın ilk 
yarısının devam ettiği 
sırada, kapalı kale 
arkasında bulunan 
Sinan H. isimli taraftar 
bıçağını çekerek etrafa 
sallamaya başladı. 
Kendisinin üzerine

gelenlere saldıran 
taraftar güçlükle sakin
leştirildi. Bıçağın kims
eye isabet etmemesi 
teselli oldu. Kavgada 
yaralanan bir taraftar 
ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. Bıçağın stada 
nasıl girdiği ise merak 
konusu oldu

Bursa'da bir yapı 
markette 3 yaşında
ki çocuğun üzerine 
lavabo devrildi. 
Ölümden dönen 
küçük kız uzun 
süre olayın şokunu 
yaşarken, aile suç 
duyurusunda 
bulundu.
Evlerinde tadilat 
yapan inşaat 
mühendisi Metin 
Tuğrul Deniz (41) ve 
eşi Tuğba (36), 
çocukları Ensar 
(12) ve 3 yaşındaki 
Hüma ile 6 
Temmuz’da 
Mudanya yolu 
üzerindeki 
Korupark Alışveriş 
Merkezi'nde bulu
nan yapı markete 
gitti. Ailesiyle 
mağazayı gezen 
Hüma Deniz’in 
üzerine emniyetli 
şekilde sabitlen
memiş banyo 
dolabı ve üzerinde 
sergilenen lavabo 
düştü. Küçük kız, 
kırılan lavabonun 
altında kaldı. Olay 
sonrası vücudunda 
morluklar oluşan 
Hüma Deniz, olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ambu
lansı ile Dörtçelik 
Çocuk Hastanesi 
Çekirge 
Polikliniğine 
kaldırıldı. Yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi’ne sevk 
edilen minik kızın iç 
kanama geçirdiği 
belirlendi. Adli Tıp 
Kurumu’ndan da 
rapor alan ailesi,

konuyu yargıya 
taşıdı. Cumhuriyet 
Savcılığı olayla ilgili 
soruşturma başlat
tı.

"ANNE OLARAK 
OLAY GÜNÜNÜ 
HATIRLAMAK 
İSTEMİYORUM' 
Olayın ardından 
Hüma’nın psikolo
jisinin bozulduğunu 
belirten anne Tuğba 
Deniz, “O günü 
hatırlamak çok zor 
bir anne olarak. 
Çok tedirgin bir 
beklevis 
içerisindeydik. Bu 
tür olaylarda, 
‘Hiçbir şey olmaz’ 
demek yanlış geliy
or. İnsanlar tedbir 
almaya başlayacak 
ki çocukların canı 
yanmasın. Benim 
başımdan geçmiş 
olması o işi mazur 
göstermiyor.
Kazanın ardından 
mağaza yetkilileri 
olay yerine geldi. 
Dakikalarca 
çocuğumuzla 
ilgilenmek, ambu
lans çağırmak yer
ine kırılan lavaboyu 
incelediler.
Bir özür bile 
dilemediler. 
Benim çocuğum 
ölümden döndü. 
Psikolojisi bozuldu. 
Olay günü gece 
yarısına kadar has
tane kapılarında 
röntgen ve testlerle 
uğraştık. Büyük 
korku yaşadık. 
Kızım olaydan çok 
etkilendi. Bizim 
yanımızdan hiç 
ayrılmıyor” diye 
konuştu.

Gemlik Körfez www.gemlikkorlezgazetesi.coni

http://www.gemlikkorlezgazetesi.coni
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'a 1.1 -Güne Bakış flKP kongresinde Erdoğan son
teı Genel Başkan nenin olduKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Yeşilin sarıya dönüşü...
Duvar sarmaşıklarının yaprakları kırmı 

zıya dönüşüyor..
Yazdan kalan çimler boylanmış..
Kesilmeyi bekliyor.
Bu yaz bol meyve veren kayısı ağacın 

da zamklanma var.
Kurt da girmiş bedenine, dibine testere 

ile kesilmiş gibi talaşlar dökülüyor.
Nar ağacı meyve vermiyor yıllardır.
En çok aldığım 4 tane nar oldu.
Köşeye sıkışmış ve büyüyemeyen man

dalina fidanına ne demeli...
Yerini sevmedi mutlaka..
Elim elverip sökemedim.
Zeytin ağaçları boş bu yıl..
Tek tük kararmış zeytin var üzerlerin 

de, onlar da yere dökülüyor.
Mazılar boylandı, ‘kes beni’ diyor sanki.
Asmanın üzerinde kurumuş üzümler..
Kiraz ağacı bu yıl kütür kütür meyve 

vermeye başladı.
Ama o da kışa boyun eğmiş, yaprak

larını döküyor.
Yakında çırılçıplak kalacak dalları...
Sokak kapısının önündeki toprağa 

düşen bir çekirdek kök saldı, dalverdi, 
yaprak çıkardı.

Şimdi de üzerinde top kadar karpuz 
oluşmuş.

Tohumun toprakla buluşmasının 
meyvesi bu...

Son turfanda olacak herhalde..
Yediveren güller bu yıl keyifsiz.
En son beyaz güldü boynunu büken..
Yaprak bitleri fırsat vermiyor açmaları

na bu mevsim.
Balkonun önündeki çimlerin neredey 

se yarısını karıncalar tohum halindeyken 
götürmüş...

Yenisini ektim, fayda vermedi.
Öylesine üşüşüyorlar ki çim tohumları

na, başa çıkmak zor..
Bir uzman eli gerek bahçeye...
Kaç pazar el atamamıştım.
Yapılacak onca iş var oysa zaman yet

miyor.
Kendimi emekliye ayırabilirsem eğer 

birgün...
Nar ağacımdaki narlar da, zeytinlerde, 

kirazım da, bir verip bir veremeyen kayı 
sim da, boynunu sonbaharda büken yedi 
veren gülüm de, hiç büyümeyen manda 
Una fidanım da, karıncaların götürdüğü 
çim tohumları da coşacaklar.

Eğer bir gün kendimi emekli edebilir 
sem...

Yazacağım o kadar çok konu var ki 
kafamda...

Şimdilik içine yazıyorum kafamın...
Sonbaharı seviyorum..
Sararan yaprakları...
Çıplak kalan ağaçları, havasını, suyunu 

herşeyini...

Ak Parti Genel 
Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Ak 
Parti kongresinde 
son kez aday oldu 
ve herkesle 
helalleşti. "Bu bir 
veda değil bir es'tir. 
Partim bana ne 
görev verirse onu 
yaparım" dedi. 
Erdoğan, Ankara 
Arena Stadı'na eşi 
Emine Erdoğan'la 
birlikte geldi. Girişte 
kongreyle ilgili soru
ları cevaplayan 
Erdoğan, "Bu bir 
milat değil. Bizim 
miladımız, 14 
Ağustos 2011 'dir" 
dedi. Erdoğan şöyle 
konuştu: 
"Yola çıktık, hep 
beraber ve 16 ayda 
bu aziz millet, bu 
sevgili millet Ak 
Parti'yi iktidara 
taşıdı. Dere tepe 
demeden dolaştık. 
Hep beraber 
dolaştık. Hepinizin 
bu yolculukta emeği 
var. Kimse bunun 
istisnası değil.
Çünkü biz bu millete 
sevdalıydık. Bu mil
lete aşıktık ve bu 
millet kendine sev
dalı olanları yalnız 
koymadı" 
2023 hedefinin yanı 
sıra gençlere, 
Malazgirt'in binici 
yıldönümü olan 
2071’i hedef göste 
ren Erdoğan, konuş
masında, İsrail'le 
ilişkilerden Kürt 
sorununa pek çok 
konuda net ve sert 
mesajlar verdi.
İsrail özür dileme
den, tazminat 
ödemeden ve ablu 
kayı kaldırmadan 
ilişkilerin normal 
(eşmeyeceğini 
belirten Erdoğan 
Kürt vatandaşlara 
da "Teröristlerle 
değil sizinle kucak
laşanlardan yana 
olun" diye seslendi. 
Erdoğan CHP'ye de 
"Gitsin, Sosyalist 
Enternasyonalle, 
İsrail'le ilişkilerini 
gözden geçirsin"

diye çıkıştı. yayınlandılettir.” dedi.
Erdoğan, konuş
masına Sezai Kara

Erdoğan, 
"Bu ülkede artık

Erdoğan daha sonra 
şöyle devam etti:

koç'un "Sürgün 
Ülkeden Başkentler 
Başkentine" şiiriyle 
başladı.
Erdoğan konuşma 
sında yine CHP'ye 
ağır yüklendi.
Erdoğan, 
“Değişimin odağına 
temel hak ve özgür
lükleri yerleştirdik. 
Biz Menderes'le 
başlayan değerlerle 
siyaset yapıyoruz. ” 
dedi.

"MUHAFAZAKAR 
DEMOKRASİMİZ, 
MÜSLÜMAN 
ÜLKELERE ÖRNEK 
OLDU"
Halkı Müslüman 
olan bir ülkede 
demokrasinin en 
ileri şekilde yaşatıla- 
bileceğin iiçeride ve 
dışarıda herkese 
gösterdik. Bu anla 
yış Müslüman ülke 
lere adeta örnek 
oldu. Biz Alparslan 
gibi kefenimizi g iy e 
rek bu yola çıktık. 
Özel gibi, Allah'ın 
verdiği canı sadece 
Allah alır diye ina
narak bu yola çıktık. 
Çetelerden kork
madık, tehditlere 
boyun eğmedik. Ak 
Parti'yle birlikte 
siyaset artık ikbal 
kapısı değil, millete 
hizmet vasıtasıdır. 
Seçkinci, statükocu 
siyaseti millet tas
fiye etti. Bugün 
siyasetin sahibi mil- 

kimse devleti arkası
na alıp cinayet 
işleyemez, faili 
meçhullerin üzerini 
örtemez, hiçkimse 
kendine kutsallık 
izafe edip vatandaşa 
tepeden bakamaz. 
Makbul vatandaş- 
tehlikeli vatandaş 
ayrımını ortadan 
kaldırdık. Milletin 
ekmeğinden 
artırarak kurduğu 
imam hatipler tekrar 
açıldı. Kuran, siyer-i 
nebi öğrenmenin 
önünü tekrar açtık, 
başörtülü kızlarımı 
zın eğitim görmesi 
nin önünü biz açtık. 
Biz dışlanan kesim
leri özgürleştiriyor, 
eşit vatandaşlık 
anlayışını tesis edi 
yoruz. Bu milletin 
enerjisini tüeketen 
asalaklarla müca 
dele ettik, ediyoruz.”

"DARBELER 
DÖNEMİ KAPANDI" 
Ak Parti'yle bu 
ülkede darbeler 
dönemi kapanmıştır. 
Demokrasiye müda
hale eden, etme gir
işiminde bulunan 
herkes er ya da geç 
milletin mahkemele 
rine çıkacak, millete 
hesabını verecek" 
dedi.
Erdoğan'ın konuş
masının arasında 
Aşık Veysel'in kendi 
sesinden "Gündüz 
gece"türküsü

"Türkiye'de terörün 
piyasası oluşmuş
tur. Terör maalesef 
sadece dışarıdan de 
ğil hiçkimse kusura 
bakmasın, içeridekt*- 
çevrelerden de 
destek alıyor, terör, 
devletin derinlerine 
sirayet etmiş çetle 
reden, kendi şahsi 
çıkarlarının peine 
düşen çevrelerden 
destek alıyor. 
Bunlar, terörle müca 
delede asla yanımız
da olmadılar. Terör 
üzerinden bizi yıp 
ratmak gibi insanlık 
dışı işlerin içinde 
oldular. Ana muhale
fet partisi terör 
örgtünün servis 
ettiği bilgiyle, onun 
diliyle konuşabiliyor. 
Eğer samimiyseniz 
adımı beraber 
atalım, diyorum. 
Tüm milletim buna 
şahit olsun. Biz 
gözü yaşlı analar 
babalar görmek 
sitemiyouz.” 
Ardoğan kürsüde 
2.5 saat süren 
konuşmasından 
sonra yabanacı ko 
nuklar söz aldı.
Geç saatlerde MKYK 
listesi belli oldu. 
Listeye HAS Parti 
eski lideri Numan 
Kurtulmuş, anayasa 
profesörü Osman 
Can ve DP eski 
lideri Süleyman 
Soylu da girdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M ııl feı Mji ı
Dünya Mimarlar 
Günü kutlanıyor. 
Her yılın Ekim 
âyinin ilk Pazartesi 
günü Mimarlık Günü 
olarak belirlendi. 
Ekim ayının ilk haf
tasının Mimarlık 
Haftası olduğunu 
söyleyen Mimarlar 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Kenan Çakır, şunları 
söyledi: 
"Mimarlar serbest 
çalışan, kamu ve 
ücretli gibi haya 
timizin çeşitli 
alanlarında şehir 
için hizmet yeren 
kişilerdir.
Kültür, tarih, 
ekonomi, imar 
yönetmeliği gibi 
etkenleri İnceley
erek, şehrin oluşu
muna yön yeren, 
sosyal, barınma, 
kültürel alanlar 
oluştu ra m özel 
mekan aiahian 
yaratan, kamu 
yararı düşünüp,

L4 KIRPART
Kalite Güvence Müdürlüğü 
Girdi Kontrol Bölümünde 
görevlendirilmek üzere 

Teknik Lise ya da Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu

Teknik çizimleri okuyabilen ve 
yörumlayabilen

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)

tMTM ABONE OLDUNUZ MU?
aiKHiııııııııııııiRM^ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ mgemlikkorfezgazeteM.com

ilkeli kişilerdir 
mimarlar. Toplum 
önceliklerini tecrü
beleriyle birleş tirip, 
daha iyisi için nasıl 
katkı koyabiliriz 
çabasındadır.
Mimarlık Haftası, 
mimarlığın nasıl 
bir fark yaratabile
ceğini göstermek 
için, sergiler, 
konferans lar, tartış
malar ve mimarlar 
tarafından gelişti

rilen çeşitli mimari 
ve kentsel çözümleri 
içeren yerel ve 
ulusal
projelerin 
sergilenmesi gibi 
faaliyetlerle 
kutlanmaktadır.

Bu vesileyle 
daha İyi sir şehir 
için ça bala yan, 
mimarla rımıza 
teşekkür eder, 
mimarlar gününü 
kutlarım." dedi.

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Yasama yılı hugiin başlıyor
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, yeni 
yasama yılına 
bugün başlıyor.
Genel kurulda, 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül açılık 
konuşması yapacak. 
24. Dönem 3. Yasa 
ma Yılı'nın açılışı 
dolayısıyla bugün 
ilk tören TBMM yer- 
leşkesindeki Atatürk 
Anıtı'nda yapılacak. 
TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek ve mil
letvekilleri, anıta 
çelenk koyarak 
saygı duruşunda 
bulunacak ve İstiklal 
Marşı'nı okuyacak.

Yeni bir alışveriş merkezi: 
linbir Cesit Mağazası acılı!

İlçemize her gün 
yeni mağazalar 
açılıyor.
Dün Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Orhangazi 
Caddesi’nde Binbir 
çeşit adlı yeni biri 
mağaza müşteri
leriyle buluştu.
Ucuzluk sloganıyla
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Daha sonra TBMM 
Genel Kurulu, Çiçek 
başkanlığında topla 
nacak. Çiçek, birle 
şimi açmasının 
ardından sunuş 
konuşmasını yapa 
cak, ardından Cum 
hurbaşkanı Abdul 
lah Gül'ü Genel 
Kurul'a takdim ede
cek. Gül, İstiklal 
Marşı'nın okun
masının ardından 
yasama yılı açış 
konuşmasını 
yapacak.
TBMM Genel Kuru 
lu, Gül'ün konuş
masının ardından 
başka bir gündem 

kapılarını Gemlik 
lilere açan mağaza
ya daha çok bayan
lara ilgi gösterdi. 
Ev gereçlerinin 
satıldığı Binbir Çeşit 
Mağazası’nın Bursa 
merkezli olduğu ve 
Gemlik’te sürekli 
kalacakları açık

maddesini görüşme 
yerek çalışmalarını 
tamamlayacak.
Yeni yasama yılı 
resepsiyonu, 
yaşanan son terör 
olayları nedeniyle 
yapılmayacak. 
Tezkere Genel 
Kurul'un bu haftaki 
en önemli gündemi, 
sınır ötesi operas 
yonlar konusunda 
Hükümet'e verilen 
yetkiyi bir yıl daha 
uzatılmasını içeren 
Başbakanlık 
Tezkeresi olacak. 
Genel Kurul, tez 
kereyi 4 Ekim 
Perşembe günü 

landı. Mağazanın bir 
bölümünde ucuz 
ürünler satışa 
sunuluyor.
Buradaki ürünlerin 
3.5 lira olduğunu 
söyleyen ilgililer 
Gemliklilerin göster
diği ilgiye teşekkür 
ettiler.

görüşecek.
Hükümet'e verilen 
yetkinin süresi, 
17 Ekim'de doluyor. 
Yerel seçimler 
Yerel seçimlerin 27 
Ekim 2013'te yapıl
masını içeren 
Anayasa değişikliği 
teklifi, 4 Ekim 
Perşembe günü 
TBMM Anayasa 
Komisyonu'nda 
görüşülecek. 
Teklif, Anayasa'ya 
eklenecek bir geçici 
maddeyle, yapılacak 
ilk yerel seçimlerin 
ekim ayının son 
pazar günü yapıl
masını İçeriyor

mgemlikkorfezgazeteM.com
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IllSİlllltatt
İDO, bu yıl Kurban 
Bayramı’nın 29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı’yla bir
leşmesiyle uzayan 
bayram tatili dönem
ine ait biletlerini 
satışa sundu. Tatil 
nedeniyle yoğun
luğun en çok 
hissedileceği bölgel
erden biri olan 
Eskihisar-Topçular 
araba vapuru hattın
da, geçmiş bayram
da olduğu gibi 
doldur-boşalt yön
temini uygulayacak 
olan İDO, trafiği 
büyük ölçüde rahat
latacak ve yolcu
larının hızlı ve 
konforlu ulaşımını 
sağlayacak.
Kurban Bayramı’nın 
arife günü olan 24 
Ekim Çarşamba 
gününden başlayıp 
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’m da kap
sayan Pazartesi 
gününe dek 6 gün
lük tarifesini açık
layan ve biletlerini

TBMM'ye sunulan 
Hayvanları Koruma 
Kanunun tasarısına 
karşı ülke genelinde 
aynı anda başlayan 
eylem Bursa'da da 
yapıldı. Yüzlerini 
boyayan hayvan 
severler yasaya 
karşı çıktılarını 
tiyatro gösterisi ve 
emekleyerek 
protesto etti. 
Hayvan Hakları 
Koruma Kanunu 
tasarısına karşı 
çıkan hayvan sever
ler saat 14.00'de 
Bursa'da da 
yürüyüş yaparak, 
tasarıda yer alan 
bazı hükümlerin 
değişti 
rilmesini istedi. 
Kent Meydam'nda 
başlayan gösteriye 
Hayvan Hakları 
Derneği üyeleri, 
Uludağ Üniversitesi 
Veterinerlik 
Fakültesi öğrenci
leri, sivil toplum 
örgütleri ve hayvan 
sahipleri katıldı.

satışa sunan İDO, 
tüm hatlarda tatil 
yoğunluğuna uygun 
seferler belirledi. 
İDO’nun Yenikapı- 
Bursa-Yenikapı;
Yenikapı-Bandırma- 
Yenikapı ve 
Yenikapı-Yalova- 
Yenikapı hatlarında 
bayram tatili boyun
ca 188 hızlı feribot 
ve 34 deniz otobüsü 
seferi olacak. İDO, 
Pendik-Yalova- 
Pendik hattında ise 
tam 180 hızlı feribot 
seferiyle yolcularına

Yüzlerini boyayan 
hayvan severler 
burada 'Ölüme 
Hayır' adlı küçük 
bir gösteri sunarak, 
sloganlar attı. 
Grup adına basın 
açıklaması yapan 
İlknur Haksal, 
Meclis’e getirilen 
yasa tasarısına karşı 
olduklarını 
belirterek, "5 bin 
199 sayılı yasa ve 
yasa tasarısındaki 
değişiklikler 
ülkemizin bağrında 
kara bir leke 
olacaktır. 

hizmet verecek. 
Ayrıca Bostancı- 
Yenikapı-Armutlu- 
Yenikapı-Bostancı, 
Bostancı-Yenikapı- 
Marmara-Avşa ve 
Kartal-Yalova hat
larında bayram 
boyunca çalışacak 
117 deniz oto
büsüyle birlikte, 
İDO’nun toplam 
dış hat hızlı feribot 
ve deniz otobüsü 
sayısı 519’a 
ulaşacak.
Bayram tatili boyun
ca iç hat deniz oto

Bizler bu kara 
lekenin ellerimize 
bulaşmasını istemiy
oruz. Cahil, 
medeniyetten uzak, 
ilimden, bilimden, 
insanlıktan yoksun 
hazırlanmış bu yasa 
tasarısı değişik
liğinin onaylan
masını istemiyoruz" 
dedi.
Tasarı çekilene 
kadar eylemlere 
devam edeceklerini 
vurgulayan Haksal, 
"Can dostu olarak 
gördüğümüz hay
vanlarımızın 

büsü sefer sayısını 
227, İDOBÜS sefer 
sayısını ise 120 
olarak belirleyen 
İDO, Eskihisar- 
Topçular araba 
vapuru hattında 
yaşanacak yoğun
luğu karşılayabilmek 
için burada doldur- 
boşalt yöntemini 
uygulayacak. Bu 
yöntemle birlikte 
İDO araba 
vapurlarında toplam 
2 bin 150 sefere 
ulaşacak. Bu da tüm 
seferlerin toplamın
da İDO’yu 3 bin 
seferin üzerine 
çıkaracak.
Bu Kurban 
Bayramı’nda trafik 
çilesinden uzak, 
hızlı ve konforlu 
ulaşımın tek adresi 
İDO olacak. 
Tatilciler İDO’nun 
bütün satış kanal
larında satışa 
sunulan biletlerini 
şimdiden, alarak tatil 
yolculuklarını plan
layabilirler 

yaşamımızdan 
sökülüp alınmasına, 
uyutularak 
öldürülmesine, 
canlı olarak 
deneylerde kullanıl
masına, uyutularak 
öldürülmesine, 
mama ve deri 
sanayinde kullanıl
masına dağlara 
sürülmesine izin 
vermeyeceğiz" 
diye konuştu. 
Basın açıklaması 
ardından Fomara 
Meydam'na 
yürüyen yaklaşık 
1000 kişiye yanında 
köpeğini getiren 
vatandaşlarda 
eşlik etti.
Hayvan severlerin 
bir bölümü hayvan
lara yapılan kötü 
muameleyi anlatmak 
için emekledi. 
Fomara Meydam'mn 
da yere oturarak 
eyleme devam eden 
hayvan severler 
daha sonra imza 
toplayarak 
dağıldı

IHIN Kini
MmCIKMHlSI

Bursa Kent 
Konseyi Kadın 
Meclisi üyeleri, 
Kalkınma Bakanlığı 
tarafından Onuncu 
Kalkınma Planı 
çerçevesinde 
Ankara’da düzenle
nen Özel İhtisas 
Komisyonları 
toplantısına katıldı. 
Bursa Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu Üyesi 
Mecbure Altun ve 
Kadın Meclisi 
Başkanı Kadriye 
Sarıbıyık, Kalkınma 
Bakanlığı'nca 
düzenlenen ve 
2014-2018 tarihleri 
arasında uygu
lanacak olan Tür 
kiye'nin 10. Kalkın 
ma Planı çerçeve 
sinde gerçekleştir
ilen Özel İhtisas 
Komisyonları (ÖİK) 
toplantısına katıldı. 
Toplantıda ‘Yetki ve 
Karar Alma 
Mekanizması Çalış
ma Grubu’na 
katılan Bursa Kent 
Konseyi gönüllü
leri, önerileri ile 
çalıştaya katkı 
sağladılar. Onuncu 
Kalkınma Plam’mn 
2023 Türkiye vizy
onunu geliştirmeye 
katkı sağlayacağını 
söyleyen Bursa 
Kent Konseyi

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

UYGUN FİYATLARLA
GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINÇIUK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

Kadın Meclisi 
Başkanı Kadriye 
Sarıbıyık, toplan
tılarda ülkenin gele
cek 5 yıllık 
dönemde odak
lanacağı temel poli
tika ve strateji
lerinin belirlendiği
ni söyledi. 
Toplantıda Bursa 
ilinde kadınlara 
yönelik yapılan 
çalışmalar hakkın
da da bilgi verdik
lerini söyleyen 
Sarıbıyık, “Çalış
malarımızda 
toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin artırıl
masını, ön 
yargıların ortadan 
kaldırılmasını, 
farkındahğın arttırıl
masını ve bilincin 
uyandırılmasın! 
hedefliyoruz” dedi. 
Bursa Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu Üyesi 
Mecbure Altun ise, 
toplantı sonunda 
çıktılardan rapor 
hazırladıklarını 
ifade etti. Kasım 
ayında gerçekleşe
cek toplantıya tek 
rar davet edildik
lerini söyleyen 
Altun, çalışmaların 
sonunda kitap 
hazırlana cağını ve 
meclisine sunula
cağını belirtti.

Gemlik Körfez www.gemllkkoilezgazetesl.com

http://www.gemllkkoilezgazetesl.com
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Sözüneri "Timsah arena Wie hit ilk"
f ''Timsah" görünümünde planlanan 45 bin kişilik Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun kaba inşaatı 

devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Türkiye'nin en güzel stadı olmuş oluyor bu. 
Avrupa'da da bu ayarda stat parmakla sayılacak kadar az. Biz de tabii ki 'yapmışken böyle bir eser yapalım' 
dedik. Bu eser şu anda Bursa'nın prestiji" dedi. Stadın Mimarı Hasan Sözüneri de bu stadın çok önemle yapısal 
özellikler taşıdığına dikkati çekerek, dünyada sayılı örnekleri olduğunu ve Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi
Dünyada takımın 
simgesiyle proje
lendirilen ender 
stadyumlardan biri 
olan ve çatısı 
"Timsah" görünü 
münde planlanan 45 
bin kişilik Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Stadyumu'nun 
kaba inşaatında 
gerçekleşme oranı 
yüzde 95*e ufaştı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
stadyum inşaatının, 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin en büyük 
inşaatı olduğuna 
dikkati çekti. 
Altepe, geçtiğimiz yıl 
başlanan stat 
inşaatının hızlı bir 
gelişim gösterdiğini 
belirterek, artık 
sadece kuzey tara 

* tındaki kale arkası 
- tribünün inşaatının 

yarım olduğunu, 
onun da hızla yük
seldiğini ve kaba 
inşaatın gerçek
leşme oranının şu 
anda yüzde 90'ın 
üzerinde, yüzde 95 
seviyesinde 
olduğunu belirtti. 
Stadın, ince inşaat 
çalışmalarının 
başladığını, çatı ve 
dış kaplama sistem
lerinin inşaatına ise 
önümüzdeki gün

lerde başlanacağını 
anlatan Altepe, 
Timsah Arena'nın 
inşaatı için dünyada
ki örneklerin çok iyi 
bir şekilde incelen 
diğini anlattı.
Altepe, en uygun fi 
yata en kaliteli stadı 
Bursa'ya kazandırma 
hedefiyle yola çıktık
larını ifade ederek, 
"Türkiye'nin en gü 
zel stadı olmuş olu 
yor bu. Avrupa'da da 
bu ayarda stat par
makla sayılacak ka 
dar az. Biz de tabii ki 
'yapmışken böyle bir 
eser yapalım' dedik. 
Bu eser şu anda 
Bursa'nın prestiji" 
dedi.

-Yaklaşık 200 trilyon- 
Altepe, bu stadın 
sadece Bursa'nın 
değil, Türkiye'nin 
stadı olduğunu belir 
terek, şunları söyle
di: "Sayın Başbakanı 
mızın Bursa'ya her

geldiğinde, her 
gördüğümüzde sor
duğu ilk soru 
stadyumun inşaatı. 
Bu, bu kadar önem
seniyor. Bu yapıl 
m işken Bursa'ya 
yakışır bir stat 
olması gereki yordu. 
Bir kere yapılıyor. 
Onun için biz de bu 
stadı, bu ölçülerde 
tuttuk. Çünkü hede
fimiz sadece 
Bursaspor'un nor
mal maçları değil. 
Burada milli maçlar 
oynanabilir. Şu kali 
tede bir stat bittiği 
zaman buraya tabii 
ki milli maçların da 
verilmesi gerekiyor. 
Bursa, İstanbul, 
Ankara ve İzmir'in 
ortasında. Yine 
Avrupa liglerinde, 
kupalarında tarafsız 
sahada oynanması 
gereken maçlar ve 
rilmesi gerekiyor. 
Düşünebiliyor 
musunuz, burada 45

bin kişi... Yabancı bir 
maç Bursa'ya verildi, 
45 bin yabancı bir 
günde Bursa'ya ge 
lecek. Bunlar büyük 
bir katkı şehrin tanıtı 
mına, gelişimine, 
ekonomisine, turiz 
mine."

-"Stat 8 dakikada 
boşalabilecek"- 
Stadın mimarı Hasan 
Sözüneri de bu 
stadın çok önemli 
yapısal özellikler 
taşıdığına dikkati 
çekerek, öncelikle 
stadın koltuk ve 
oturma düzeninin, 
tamamen Bursaspor 
taraftarlarının alış 
kanlıklarına göre 
dizayn edildiğini 
söyledi. Sözüneri, 
kale arkası tribün
lerinin kesintisiz 61 
sıra olduğunu, 
bunun Türkiye'de bir 
ilk olduğunu vurgu
layarak, "Yeni 
yapılanlar da dahil, 

diğer tüm statlarda 
bu sayıda kesintisiz 
kale arkası tribünü 
yoktur.
Bu bizim 
taraftarlarımızın 
tezahürat alışkanlık
ları sonucunda 
tasarıma yansımış 
bir özelliktir. 
Katılımcı bir şey 
evet, taraftarın birlik
te hareket etmesini 
sağlayacak bir 
pozisyondur" dedi. 
Stadın çatısının da 
yine Türkiye'de ilk 
olarak kullanılacak, 
kablolu sistemle, 
özel mebranlarla 
kaplanacak "uçan 
çatı" olarak tabir 
ettikleri, kalabalık 
çeliklerin çatıda 
görülmeyeceği özel] 
bir dizayn olduğunu 
ifade eden Sözüneri, 
şunları kaydetti: 
"Türkiye'de ilktir bu 
çatı, dünyada da sa 
yılı örnekleri vardır. 
Son dönemde yapı 
lan yeni nesil çatılar
dandır bu. Timsah 
ağzı ise hem mimarı 
hem form hem takı 
mın simgesini yan
sıtması açısından 
tasarımsal kararları 
nın yanında yapısal 
olarak da 45 metre 
konsoluyla Türk! 
ye'nin en fazla açık
lık geçen kon

soludur bu. Yani 45 
metre, mesnetsiz 
çıkan bir timsah ağzı 
vardır. Türkiye'nin 
en büyük konsolu 
dur. Bunun dışında 
tüm diğer özellikleri, 
giriş çıkış kapıları 
turnikeleri, basamak 
boyları, otoparkları, 
dağılımları, seyirci 
giriş çıkışları, bun
ların hepsi UEFÂ ve 
FİFA standartlarına 
en üst düzeyde uyar 
nitelikte yapılmıştır. 
Hiç kör koltuğumuz 
yoktur stadyum 
içinde. Oturan her 
kes UEFA'nın iste
diği standartlarda, 
sahanın her nok
tasını görebilecek 
durumdadır. 8 daki 
kada boşalacak şe 
kildedir, giriş çıkış 
olanaklarımız. Etra 
fında bin dönüm 
düzenlenecek bir 
yeşil alan var o da 
statla birlikte düzen
leniyor. Burası 
sadece stat değil, 
aynı zamanda 365 
gün yaşayan, içinde
ki 28 civarında resto 
ran kafeterya ve 
saire ile 20 bin metre 
karenin üzerindeki 
ticari alanıyla maç 
günleri, saatleri 
dışında da yaşaya
cak bir cazibe nok
tası olacak burası."
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İnsan Kaynakları 
Yöneticileri Derneği 
(İKAYDER) Başkan 
Yardımcısı Oğuzhan 
Karagül, Türkiye'de 
iş kazalarının 
faturasının 4 milyar 
TL olduğuna dikkat 
çekerek, firmaların 
üzerine düşen 
sorumlulukları ye 
rine getirmesini 
istedi.
Dünyada bir yılda 2 
milyon 200 bin insan 
iş güvenliğinin 
yetersizliğinden hay
atını kaybediyor.
Yılda 80 bine yakın 
iş kazasının 
yaşandığı Türkiye'de 
Haziran ayında 
çıkartılan İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yasası 
ile devlet, iş 
kazalarını azaltmak 
için işletmeleri sıkı 
denetliyor. Yasanın 
Türkiye'deki iş 
güvenliği konusun
da önemli bir adım 
olduğunu belirten 
İKAYDER Başkan 
Yardımcısı Oğuzhan

Karagül, "İş kazaları 
dolayısıyla ülkemiz 
kaybediyor. Biz ülke 
olarak iş kazalarına 
4 milyar lira harcıy
oruz. Bu rakam 
başka yerlere har
canabilir. Tedbirimizi 
almalıyız. Bu 
rakamın iş kazaları
na harcanıyor 
olması iş güvenliği 
ile ilgili atılması 
gereken adımların 
hayati anlamda tem

sil ettiği bir gerçek. 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu'nun idari 
para cezalar 
konusunda radikal 
bir üslup kullanıyor" 
diye konuştu. 
Bünyesinde iş 
güvenliği uzmanı 
bulundurmayan fir
malara 5 bin TL para 
cezası verileceğinin 
altını çizen Karagül, 
"İş güvenliği eğitim 

almadan işe başlatı 
lan her bir çalışan 
için bin TL'lik para 
cezası söz konusu. 
Kanunun bundan 
sonraki ceza 
yaptırımları düşünü 
lürse, caydırıcılık 
konusunda önemli 
bir özelliği var. Yasal 
mevzuat tarafı çok 
önemli. Bununla 
ilgili idari para 
cezaları ciddi bir 
adım. İKAYDER 
olarak işletmelerin 
yöneticilerimize 
tavsiyelerimiz var. 
Spontane çözümler 
üretilmesin. Günlük 
politikalarla idare 
edilmesin. İş güven
liği ile ilgili bütün 
yapıyı kapsayan bir 
sistem kurulsun. 
Sabit bir gündem 
olsun" dedi.
"5 BİN KİŞİ 
ERKEN EMEKLİ 
OLUYOR"
Yılda meydana gelen 
80 bin iş kazasında 
bini aşkın çalışanın 
hayatını kaybet

tiğinin de önemli bir 
gerçek olduğunu 
söyleyen Karagül, 
şöyle devam etti: 
"5 bin çalışan, iş 
hayatından erken 
emekli ediliyor. 
Bununla ilgili iş 
güvenliği bakış 
açımızı düzeltmeli 
yiz. Risk değer
lendirmeleri, eğitim
ler önemli. Ama iş 
güvenliğini sistem
atik bakış açısı ile 
ele almak gerek. Bu 
uygulamalar, sonucu 
belirler. Kesinlikle iş 
güvenliği ile ilgili 
güzel bir organizas 
yon kurulmalı. 
Sorumluluklar 
yerine getirilmeli. 
Bütün çalışanların iş 
güvenliği ile ilgili 
görüşler veriyor 
olmasını sağlamak 
gerek. Bunu yapmak 
için eğitimler kul
lanılmalı. Bütüncül 
bir şekilde ele 
almalıyız. Bu çalış
malar olumlu katkı 
lar sağlayacak."

KAYIP
Simtel 860 

marka ve model 
00 00 5019 sicil 
notu yazar kasa 

ruhsatımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
RESMİYE 
GÜZELİL
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ABONE 
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ABONE OLUN 
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wgemliorfez 
gazetesi.com
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GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ■ FJAAAAA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak İPİ1 -ilJi Uh X < 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IVI । VIV UU V V

SATILIK VİLLA
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

K AŞ€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

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

gazetesi.com
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MİKMI
t Sosyal Güvenlik 
I Kurumu (SGK) 

'■ Yönetim Kurulu
Üyesi ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, SGK borç 
yapılandırılmasın
dan yararlanma 
başvurusunda 1 
Ekim’in son gün 
olduğunu bildirdi. 
Bayraktar, "6111 
sayılı kanunun bazı 
kamu alacaklarına 
getirdiği yeniden 
yapılandırma 
uygulamasında, 
taksitlerini eksik 
ödeyenler veya 
hiç ödemeyenler, 1 
Ekim 2012 mesai 
bitimine kadar 
başvurmaları ve 31 
Ekim 2012'ye kadar 
borçlarını ödemeleri 
halinde kanundan 
yeniden yarar
lanacaklar.” dedi. 
Şemsi Bayraktar, 
6322 sayılı 'Amme 
Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında

. Kanun ile Bazı 
î Kanunlarda Değişik 

lik Yapılmasına 
Dair Kanun'un, 15 
Haziran 2012 tari
hinde Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdiğini belirtti. 
Söz konusu 
kanunun 42. 
maddesi gereğince 
13 Şubat 2011 
tarihli ve 6111 
sayılı 'Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırması ile 
Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
ve Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun

MİRMİ Zengine ek «ergi geliyor!

Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Kanun'a geçici 
madde eklendiğini 
hatırlatan Bayraktar, 
şunları kaydetti: 
"Sonuç olarak; 6111 
sayılı kanun, Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK)'na borcu 
olanların borçlarını 
da yeniden yapı- 
landırmıştı.
Yapılandırmadan 
faydalanarak 
ödemesi gereken 
tutarları zamanında 
ödeyemeyenlere, 
6322 sayılı kanunla 
yeni bir hak verildi. 
Buna göre, SGK'ya 
borcu olanların, 
yasadan yararlan
maları için yarın 
mesai bitimine 
kadar Sosyal 
Güvenlik il müdür
lüklerine veya 
Sosyal Güvenlik 
merkezine 
dilekçeyle müracaat 
etmeleri gerekiyor. 
Yeniden yapılandır
ma anlaşmaları 
ihya edilmiş olan bu 
borçluların 
ödenmemiş veya 
eksik ödenmiş 
taksitlerini, 6111 
sayılı kanunun

15'inci maddesinin 
üçüncü fıkrasına 
istinaden en geç 
ihya başvurusunda 
bulunulan tarihi 
izleyen üçüncü 
ayın sonuna kadar 
hesaplanacak 
faiziyle birlikte 
ödemeleri halinde 
ilgili maddelerde 
öngörülen yeniden 
yapılandırma 
hükümlerinden 
yararlanmaları 
sağlandı." 
Bayraktar, 6111 
sayılı kanunun 
15'inci maddesi 
uyarınca, yeniden 
yapılandırma 
anlaşmaları ihya 
edilmiş borçluların, 
ödenememiş veya 
eksik ödenmiş 
taksitlerini 
başvuruda 
bulunulan 
tarihi izleyen ayın 
sonuna kadar 
ödeyememiş 
olmaları halinde ise 
bu tutarları 6111 
sayılı kanuna ilave 
edilen geçici 
19'uncu maddeye 
istinaden hesa
planacak faiziyle 
birlikte ödemelerinin 
mümkün hale 
getirildiğini 
hatırlattı

Başbakan Tayyip 
Erdoğan, zengine ek 
vergi uygulamasına 
gerektiğinde geçile 
bileceğinin sinyalini 
verdi
Erdoğan, gazeteci
lerin soruları üzeri 
ne şunları söyledi: 
En çok finans 
sektörü kazanıyor 
Zenginlere ilave 
vergi neden olma 
sın. Beklediğimizi 
alamıyorsak bir şey
lerin de olması 
lazım. Onlar zaten 
işi iyi bildiği için, 
onların finans 
yöneticileri bu işi iyi 
bildikleri için en çok 
parayı kazanan 
finans. Yatırım falan 
hak getire. Bir kısmı 
da yatırımdan elini 
eteğini çekiyor.
Geçenlerde birine 
söyledim, en kısa 
yoldan para nasıl 
götürülür ona bakı 
yorsun. Yatırım yap 
da arkadaşlar seni 
hayırla yad etsinler. 
Ama finans sek
töründeki olayda 
kolay kolay hayır 
dua gelmez. Çünkü 
vatandaşın beddu
ası çok kötüdür. 
Müteahhitler bize 
geliyor 
Bir defa bazı bizim 
inşaat firmaları var 
ki ne yazık bunlar 
finansman yönetimi
ni hiç bilmiyor.
Bankalarla iş yapı 
yortar. Bankalar vic
dansız, gelir seni 
gırtlaklar, hiç acı
ması yok. Yani 
orada incik büncük 
yazılmış sözleşme 
seni aldatmasın. 
Orada neler var 

neler. Orada ‘bir ay 
içinde ödeme 
yapacaksın’ diyor. 
Bu sefer müteahhit 
firma sıkışıyor. 
Geliyorlar bize: ‘Biz 
ne yapacağız?’ 
‘Diyoruz, kusura 
bakmayın yapacak 
bir şeyimiz yok.’ 
Bunların içinde 
büyükler de var. 
Çalışırken özser- 
mayeleriyle çalışmı 
yor büyük kısmı. 
Hep krediyle çalış
ma noktasına geli 
yorlar. Bankalar da 
bakıyorsunuz belli 
bir yere kadar bu 
krediyi veriyor, 
bakıyorlar ki sinyal 
ler kırmızı bu sefer 
hemen geri çekiyor
lar. Ama geneli 
itibariyle böyle mi? 
Hayır, ona katlimi 
yorum. Gayrimenkul 
Türkiye için yine en 
önemli sektörlerden 
birisidir.
Lojmanları 
satacağız 
Gayrimenkullerle 
ilgili her şey bana 
geliyor. Ciddi sorun
lar var. Öyle dönem
ler yaşandı ki 
ülkemizde, maden
lerden tutun gayri- 
menkullere kadar 
çeşitli alavere dala
vere. Yeni yakala 
dik. Ucuz imkanlarla 
elde ediyorlar sonra 
cüzi rakamlarla 
kiralıyorlar. Görünce 
şok oldum. Belki 
binlerinin canı yana 
cak ama biz de bu 
adımı atmalıyız.
Öncelikle devletin 
kendi gayrimenkul- 
lerinden başlıyoruz 
işe. Lojmandı vesai 

reydi hepsini satışa 
çıkarıyoruz. Kamu 
da tasarrufu daha 
da yaygınlaştıra
cağız.” 
Halkbank’ı 
özelleştireceğiz 
Özelleştirme ihale
sine çıkıyoruz. Halk 
Bankası’yla ilgili 
atacağımız adım 
var. İddia vesaire bu 
tür şeylerin ihalesi 
var. Kararlılıkla 
bizim büyümeye 
yönelik enstrüman
ları teşvik edeceğiz. 
Doğalgaza 2 yıl 
zam yapmayız 
Erdoğan, doğalgaza 
zam oranı belli mi 
sorusunu şöyle 
yanıtladı: 
“Popülizm yapmayı 
sevmem. Gerçek 
neyse onu söyle
mem lazım.
Doğalgaz elektrikle 
ilgili attığımız ata
cağımız adımlar 
hepsi bu dengeleri 
kurmak üzerine 
atılmıştır. Dünyada 
akaryakıt fiyatların
daki zam ortada. Bu 
zam mesela doğal- 
gazda 4-6 ay sonra 
neticesini veriyor. 
Bunu bizim üstlen
memiz mümkün 
değil. Doğalgaz 
maliyetlerinin ne 
olduğunu ve ne 
kadarını sübvanse 
ederek halkımıza 
doğalgazı sat
tığımızı açıklaya
cağız. Devlet halkı
na doğalgazı ciddi 
oranda sübvansiyon 
yapmak suretiyle 
satıyor. Doğalgazda 
yüzde 10 civarında 
bir şey düşünülü 
yor. “

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

lıl

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıttır
Kamil Koç

513 12 12
613 20 77

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR 

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

Bursa 
Mudanya
Yenikapı
Yalova
İDO İmam Aslan

256 77 84
544 30 60

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

VAPUR-FERİBOT

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

BELEDİYE

TAKSİLER

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe
Yazı işi. 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

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay O to gaz 
Beyza Petrol

Gemlik Körfez
flESLİK’İNİLK «ÛNLOK SİYASİ «AZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4386 

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)

Muitti
VENÜS SİNEMASI
TIMARHANE: 

12:00-14:00-16:00- 
18:0020:15

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 :5141500
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Gemlik Yelken Kulübü kurslara katılan kursîyer*ere t^ren düzenledi

220 yelkenci haşarı belgelerini alili
Gemlik Yelken Spor 
Kulübü, 2012 yılında 
açtığı optimist ve 
pirad dalında 
kurslara katılan kur
siyerlerine düzenle
nen törenle katılım 
belgelerini verdi. 
Cumartesi günü 
Hasanağa Gençlik 
Spor Müdürlüğü 
Tesisleri’nde gerçek
leşen törene, İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, İlçe 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, 
Gemlik Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Turan Alkış, 
Belediye Meclis 
üyelerinden bazıları, 
Yelken İl Spor 
Temsilcisi İsmail 
Topkaç, Gemlik 
Yelken Spor Kulübü 
Başkanı Ali Turgut 
ve yönetimi, 
Borusan A.Ş. temsil
cileri veliler ve kur
siyerler katıldı. 
Katılım belgesi 
dağıtım töreninde 
konuşan Gemlik 
Yelken Spor Kulübü 
Başkanı Ali Turgut, 
Hasanağa Tesislerini 
kulüplerine tahsis 
eden İlçe 
Kaymakamlığı, 
Belediye Başkanlığı 
ve ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
teşekkür etti. 
Turgut, şöyle devam 
etti: “Bugüne kadar 
kadar kurslarımızda 
220 öğrenciyi eğittik. 
Bugün bu kursiyer
lerimize katılım serti
fikalarını dağıta
cağız. Türkiye’de 
Fenerbahçe ve İstan
bul Yelken 
Kulübü’nden sonra 
220 kursiyer ile 
Gemlik Yelken 
Kulübü 3. geliyor. 
Hedefimiz 500’e çık
mak.’’ dedi.
DAR GELİRLİ 
ÇOCUKLAR 
Daha sonra, söz 
alan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise, konuş
masında Gemlik 
Yelken Spor Kulübü 
sporcularının

Refik Yılmaz

te

,Türkiye çapında 
başarılar elde ettik
lerini belirterek, 
“Türkiye’de sporcu 
yetiştirmede ilk üçü 
girmişsiniz, inşallah 
birinci olursunuz. 
Kayıkhane Tesisi 
tehlike arzediyordu. 
O binayı yıkacağız.
2 ay önce Hasanağa 
tesisine demir attık.

Bu tesis milli Eğitim 
Bakanlığından Spor 
Bakanlığına geçti. 
Böyle güzel tesisler 
insanlar için olmalı 
Devlet bu tesisi yap
mış 24 saat kullan
malı. Bakanlıkta öyle 
olmasını istiyor. 
Burada dar gelirli 
çocukları denizle 
buluşturmamız 

gerekiyor. 220 kur
siyeri 500’e çıkar
mak gerekir. Türkiye 
çapında haşanla 
nmız devamını bek- 
liyoruz.”ded'\.
Daha sonra konuşan 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık ise, çocuk
ları spora teşvik 
etmek gerektiğini, 
burada yapılan çalış

malarla çocuklar, 
aileleri ve kulüp 
olarak güzel bir 
çalışma örneği 
sergilediğini 
belirterek, 
“Başarılarımız, 
Gemlik’in geleceğini 
atılan güzel imzalar 
dır. Bir yerde çocuk
lar varsa, spor 
yapıyorlarsa gele- 

çekleri de vardır.
Başarılarımızın deva 
mini diliyorum.” 
dedi.
Daha sonra kursi 
yerlere katılım bel
geleri dağıtıldı.
Belge dağıtımından 
sonra ise Kulüpçe 
katılımcılara ve 
velilere palamut f 
balığı ikram edildi.



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 5.950TL
AnaSınıfı 6.200 TL |
1 .Sınıf 7.500 TL
2.Sıntf Ö.ÖOOTL
S.Sınıf Ö.ÖOOTL
4-.Sınıf 8.300 TL
S.Sınıf Ö.ÖOOTL
S.Sınıf * Ö.ÖOOTL
7.Sınıf Ö.ÖOOTL
Ö.Sıntf Ö.ÖOOTL

ÜCRETE EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS ve KDV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu z.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: o 224 SİS 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretim.klZ.tr

Kuruluş:1973l

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Pencereaengirıli,125 
MnllıaııgiiM

Bursa'da, kimliği henüz belirle 
nemeyen bir kişi, pencere camı 
nı zorlayarak girdiği evden 125 
bin lira değerindeki ziynet eşya 
sı ve dövizi çaldı. Sayfa 3’de

Liman İş Sencyijası Gemlik Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Erlac Oktem güven tazeleöi
Emoğan’ın konuşmasına 

SPdenteoki
Liman İş Sendikası 
Gemlik Şubesi 2.
Olağan Genel 
Kurulu yapıldı. 
Liman İş Sendikası 
Genel Başkanı 
Önder Avcı’nın da 
katıldığı kongrede 
iki aday yarıştı.
Ertaç Öktem 172 oy 
alırken, Ayhan 
Ermiş 84 oy aldı.
Haberi sayfa 4’de

Şaadet Gemlik 
İlçe Başkanı Se 
d at Özmen, Baş 
bakan'ın kongre
deki konuşma 
sında yolumuz 
“Erbakan'ın 
yoludur” sözleri 
ne sert tepki gel 
di. Özmen, “Bu 
yapılan en hafif 
ta biri ile istis 
mardır.” dedi. 
Haberi syf 2’de

Göne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Liman İş ve Gemport 
Gemlik Liman İş Sendikası, hafta so 

nunda genel kurul yaptı.
Liman İş’in limancılık sektöründe ör 

gütlenmesi kolay olmadı.
Kamu olsun olmasın, işyerlerinde 

işçinin örgütlü olması pek sevimli 
karşılanmaz.

Mümkün olduğunca, sendikasız çalış 
tırılmak istenir emekçiler.

Örgütlü güç olmaktan oldum olası 
çekinilir.

Gemlik Liman İş Sendikası bölgemiz 
de yeni bir sendika olduğu için 2. ge 
nel kurulunu yaptı. Devamı syf 4’de

■M
Tunceli'nin Ovacık 
llçesi'nde güvenlik 
güçlerinin kullanı 
mına yasak olan 
karayolunda mey
dana gelen trafik 
kazasında, aynı 
araçta bulunan 2 
uzman çavuş ile 1 
polis memuru 
yaşamını yitirdi. 
Kaza sonrası so 
ruşturma başlatılır 
ken, kaza yapan 
araçta çok sayıda 
bira şişesinin bu 
lunduğu belirtildi. 
Ovacık'ta polis ve 
askerlerin kullanı 
mına güvenlik 
gerekçesiyle yasak

ımtiim
olan Ovacık- 
Güneykonak köyü 
yolunun 5'inci kilo
metresinde sabah 
saatlerinde vatan
daşlar, şarampole 
yuvarlanmış bir 
otomobil gördü. 
Durumun güvenlik 
güçlerine bildiril 
mesi ile olay yerin 
de yapılan incele 
mede, plakası 
öğrenilemeyen 
otomobilde, uzman 
çavuşlar Süleyman 
Savaş ve Ekrem 
Topal ile polis 
memuru Ömercan 
Utaş'ın cesetleri 
bulundu.

BtlM'lMiHİİ
Sanatçı Berkant 
Akgüren, yaşamını 
yitirdi. Berkant, 
"Samanyolu" 
şarkı sıyla bir 
döneme damga 
sini vurmuştu. 
Tedavi gördüğü 
Şişli'deki Memo 
rial Hastanesi'nde 
dün sabah vefat 
eden ünlü 
sanatçı Berkant 
(73) bir süredir 
akciğer kanseri 
ile mücadele 
ediyordu.
Kardiyoloji Uzmanı 
Doktor Deniz 
Şener, "Berkant'ı 
sabah saatlerinde

Berkant Akgüren

kaybettik. Hepimi 
zin başı sağolsun. 
Çok sevdiğimiz bir 
sanatçıydı, özellikle 
bizim neslimiz onu 
hep hatırlayacak" 
dedi.

http://www.aykentilkogretim.klZ.tr
http://www.gem
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mıitfııimısriam
Saadet Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, Başbakan'ın 
kongredeki konuş
masında yolumuz 
“Erbakan'ın 
yoludur” sözlerine 
sert tepki geldi. 
Saadet Gemlik İlçe 
Başkanı Özmen yap
tığı açıklamada şun
ları söyledi: 
“Başbakan Yolumuz 
Erbakan'ın yoludur 
diyerek neyi kaste
diyor. Avrupa Birliği 
nin peşinden koşa 
rak emirlerini yerine 
getir meyi mi? 
Erbakan Hocamızın 
yoludur, zinayı Türk 
ceza kanunundan 
çıkarmak mı? 
Domuz etini kasap 
lık et statüsüne 
almak mı? İşçi- 
memur emekli- 
sanayici ve esnaf 
söz konusu olduğun 
da % 3 zammı, % 3,5 
yapmayı lutuf olarak 
milletinin başına 
kakmak mı? Yoksa 
bütçede açık oldu 
ğunda zam yağmuru 
ile milletin tepesine 
çıkmak mı? Cennet 
mekan Erbakan 
Hocamızın yoludur” 
dedi.
Bu açıklamanın

neresinden tutalım 
diyen Özmen, “Irak 
işgal edildiğinde, 
Libya tarumar edilir 
ken, Afganistan kan 
ağlarken Müslüman 
lan katleden Ameri 
ka'nın yanında yer 
alıp işbirliği yapmak 
mı Rahmetli 
Erbakan Hocamızın 
yoludur” dedi.
Sayın Başbakan her 
zaman yaptığını ya 
parak yaptığı ile 
söylediğinin birbiri 
ile taban tabana zıt 
olduğunu dile geti 
ren Özmen, “Bu 
yapılan en hafif ta 
biri ile istismardır. ” 
dedi. Açıklamada, 
“Erbakan'ın yolunda 
olmak demek, ülke 
kalkınması için Milli 
kaynakları harekete 

geçirmek demektir. 
Iç-dış borcu 220 mil
yar dolardan 580 
milyar dolarlara 
çıkarmak değil. 
Milli tesisleri Özel 
leştirme adı altında 
peşkeş çekmek 
değil, yeni tesislerle 
ülkeyi baştan sona 
fabrikalarla donat
mak demektir. Işçi- 
memur-emekli zam
ları söz konusu 
olduğunda en yük
sek zammı verip 
refah seviyesini yük
seltmek, havuz siste 
mini hayata geçirip 
rantiyenin hortum
larını kesmek demek 
tir. Avrupa Birliği 
Bakanlığı kurup, batı 
medeniyetinin peşi 
ne takılmak değil D- 
8’i kurup İslam Birli 

ği’nin oluşması için 
çalışmak demektir. 
Milletin inanç değer
lerindeki hassasiyet
leri törpüleyip gaz 
almak değil,milletin 
özüne dönmesi için 
çalışmak demektir. 
Terörün destekçisi 
Amerika-İsrail ve 
Barzani ile kol kola 
olmak değildir. O 
günün şartlarında 
Çekiç Gücü Türkiye' 
den atmaktır Erba 
kan'ın yolunda 
olmak. Erbakan'ın 
yolunda olmak Milli 
Görüş gömleğini 
çıkararak değil, ona 
sarılmakla olur. 
Lidere ve davaya 
sadakat ve samimi 
yetle olur ve bunları 
gerçekleştirecek kad 
rolar Saadet Partisi 
kadroları ve Sayın 
Genel Başkanı mız 
Prof. Dr. Mustafa 
Kama lak Hocamızdı” 
dedi. Özmen, açıkla
ması m şu sözlerle 
tamamladı: “Eğer 
Hocamız hayatta 
olsaydı, Başbakan 
bu sözü söyleye
meyecek söylese de 
Hocamızın cevabı 
"Hadi oradan seni 
işbirlikçi seni" 
oldu.”

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü’nden açıklama:

“Kent İçindeki 
köpekler 
tehlike 

yaratmıyor”
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü 
bazı gazetelerde 
yayınlanan 
“Başıboş Köpekler 
ATM Nöbetinde” 
başlıklı haber ile 
ilgili açıklama yaptı. 
Belediye Sağlık 
İşleri Müdürlüğü’ 
nün açıklamasında, 
köpeklerin hayati 
tehlike yarata 
cak hale geldiği ile 
ilgili iddialarının 
bulunduğu 
sözünün 
abartılı olduğu 
bildirildi.
Açıklamada, şu 
görüşlere yer 
verildi: 
“İlçe genelinde 
başıboş dolaştığı 
belirlenen 
hayvanların 5199 
sayılı Hayvanları 
Koruma

Kanunu’nun 6. 
Maddesi uyarınca, 
gerekli bakımlarının 
yapılıyor.
Yasaya göre ayrıca 
kuduz aşıları ve iç 
ve dış parazit 
ilaçları tedavisi ve 
kısırlaştırma- kas- 
trasyon işlemleri 
yapılan hayvanların 
tehlike saçma 
maktadır.” 
Hayvanların zehirle 
nip, katledilmedi ği, 
buna karşın yasa 
gereği çalışmalar 
yapıldıktan sonra 
doğal yaşama 
bırakıldığı bildirilen 
açıklamada, 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
hayvanlara da 
yasalar 
çerçevesinde 
gerekli hizmeti 
verdiği ifade 
edildi.

Mili İınam Hatip lisesi ilimin uicıısıı
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
COMENIUS projesi 
kapsamında dör 
düncü çalışma ziya 
retini proje ortak
larından Litvanya’ya 
gerçekleştirecek. 
Almanya, İspanya, 
İtalya, Romanya ve 
Litvanya ülkeleriyle 
2011-2013 yılları 
arasında yürütülen 
"imagine My 
Country” Cultural 
Awareness Across 
Europe” başlığını 
taşıyan Proje öğren
ciler arasında 
Avrupa Birliği vatan
daşı ve bir ülke yurt
taşı olarak birbirleri 
ne karşı anlayış, 

ı saygı ve hoşgörüyü 
teşvik etmeyi 
amaçlıyor.
Bu kazanımı gerçek
leştirmek için iki

yönlü strateji kul
lanılmaktadır. Bir 
taraftan öğrenciler 
kendi hayali ülkeleri
ni dijital medya ve 
bilgisayar teknoloji
lerini, çalışma dili 
olarak da İngilizceyi 
kullanma becerilerini 
geliştirecekler.
Diğer yandan, öğren
ciler kendi ülkelerin 

deki ve ortak 
okulların mensupla 
rımn yaşadıkları 
şehirlerdeki örnek
leri kullanarak 
Avrupa Ülkeleri’nin 
tipik ve temel özel
liklerini araştırarak 
uygulayacaklar. 
Öğrenciler 
Yurtdışındaki akran 
larıyla teorik ve 

uygulamalı çalışma 
sonuçlarını 
tartışarak 
karşılaştıracaklar. 
Ülkeler arasındaki 
benzerlikleri ve fark
lılıkları öğrenerek 
ülkeleri birbirine 
bağlayan belli özel
liklerin olup olmadığı 
sorusuna cevap 
verecekler. 
Proje sonunda 
öğrencilerin kültürler 
arası diyaloglarda 
aktif rol alıp dil 
becerilerini geliş 
tirmeleri hedeflen
mektedir.
Bu amaçlarla yola 
çıkan Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü 
Mehmet Türkmen, 
İngilizce Öğretmeni 
Adalet Gürbüz, 
Sergül Temir ve 
öğrenciler Şaziye

Şura Yavuzer, (11. 
sınıf), Zehra Güler 
(11. sınıf) Ayşe 
Karataş (12. sınıf), 2 
Ekim 2012 tarihinde 
Litvanya’ya hareket 
edecek.
Bir haftalık çalışma 
ziyareti kapsamında 
öğrenciler, misafir 
oldukları okulun 
belirlediği ailelerin 
yanında kalarak dil
lerini geliştirme ve 
farklı kültürleri tanı
ma fırsatı bulabile
cekler.
Projenin amacında 
da belirtilen (birbirini 
kabullenme, iletişim 
kurma, farklı yaşam
ları görme, kültürleri 
karşılaştı rabilme, 
dünyaya farklı 
açıdan bakma) 
birtakım kazanımları 
da elde edebile 
çekler

Bursa 
Şehirlerarası

Otobüs 
Terminali'nde 
Tahliye Kararı 

ve Eylem
Bursa Şehirlerara 
sı Otobüs Termina 
li'ni işleten Büyük 
şehir Belediyesi 
iştiraklerinden 
Bursa Ulaşım 
Toplu Taşım İşlet
meciliği Sanayi ve 
Ticaret A.Ş 
(BURULAŞ), kira 
borcu yüzünden 
Bursa Otobüs 
çüleri Temin ve 
Tevzi Koopera 
tifi'ne (Boy-Koop) 
bağlı yazıhaneler 
için tahliye kararı 
çıkardı.
Boy-Koop'a bağlı 
yazıhaneler ise 
bunun üzerine 
bilet kesmeme 
eylemi yaptı.
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Tan bakma kavgası: 1 yaralı
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde 'yan 
bakma' meselesin
den çıkan kavgada 
bir kişi bıçaklandı.
Hacivat 
Mahallesi'nde 
faaliyet gösteren bir 

internet kafede mey
dana gelen olayda 
iddiaya göre; yan 
bakma meselesin
den iki taraf arasın
da tartışma çıktı. 
Kısa sürede kav
gaya dönüşen olay

da B.A., Samet D. 
tarafından bıçak
landı. Olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ambulansı ile 
hastaneye kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun iyi

olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma kapsamında 
Samet D. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince gözaltına 
alındı

Polis, Sanal 
Alemden Kayıp 

3 Bin 658 
Kişiyi Arıyor

PMCMİM H fil Mü lİBH IÖM
Bursa'da, kimliği 
henüz belirlene
meyen bir kişi, 
pencere camım zor
layarak girdiği 
evden 125 bin lira 
değerindeki ziynet 
eşyası ve dövizi 
çaldı. Ev sahibinin 
müracaatı üzerine 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
Osmangazi ilçesi 
Panayır Mahallesi 2. 
Akdoğan Sokak'ta 
ikamet eden Erbay 
Ö.'in (44) evinin 
pencere camını zor
layarak içeriye giren

İnegöl’de 4,5 kilo esrar ele geçirildi
İnegöl ilçesinde, 4,5 
kilo esrar ele geçiril
di.
Bursa Valiliği'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, İl 
Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
tarafından yapılan 
istihbarat çalış

Sağır ue Dilsiz fidam Kaza Kumanı
Bursa-inegöl 
Karayolu'nda 
meydana gelen 
kazada, otomobilin 
çarptığı sağır ve 
dilsiz 51 yaşındaki 
Derviş Yaşa, 
yaşamını yitirdi. 
Zihinsel özrü de 
bulunduğu belirtilen 
yaşlı adamın 
daha öncede birkaç 
kez kayıp olarak 
arandığı ve emniyet

kimliği belirsiz 
hırsız, 19 adet 
Adana bilezik, 7 bin 
dolar, 6 bin Euro, 3

bin lira para, 27 
adet Cumhuriyet 
Altını ve 30 adet 
çeyrek altını çaldı

maları sonucunda, 
iki kişinin, ev ve iş 
yerlerinde narkotin 
ve psikotrop madde 
imal edildiği belir
lendi.
Cumhuriyet 
Başsavcılığının tali
matıyla eş zamanlı 
başlatılan, jandarma 

ekipleri tarafından 
bulunarak ailesine 
teslim edildiği belir
tildi.
Kaza saat 19.30 
sıralarında Bursa- 
İnegö karayolu 
üzerindeki Huzur 
mahallesinde 
meydana geldi. 
Oturduğu Akhisar 
Mahallesine 
gitmek için yolun 
karşısına geçmeye

Narkotik madde 
arama köpekleri 
"Varis" ve "Acil"in 
de katıldığı 
operasyonda, bir 
evin tavan arasına 
saklanmış yaklaşık 
4,5 kilo esrar mad
desi, 2 adet ruhsat
sız tabanca, 2 adet 

çalışan sağır ve 
dilsin Derviş 
Yaşa'ya İnegöl'den 
Bursa'ya giden 35 
yaşındaki Uygur 
Uzun yönetimindeki 
34 UJ 3353 plakalı 
otomobil çarptı. 
Yaşa, çarpmasının 
şiddetiyle yaklaşık 
15 metre savruldu. 
Haber verilmesi 
üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekip

Polise müracaat 
eden Erbay Ö., 
"Altınlarım çalınmış. 
Toplam zararım 
125 bin lira civarın
da." dedi.
Öte yandan, Yıldırım 
ilçesi Ertuğrulgazi 
Mahallesi'nde 
ikamet eden M.D. 
isimli vatandaş, 
mutfakta tüpün altı
na koyduğu bin 400 
lira parasının 
çalındığını 
belirterek, polise 
müracaat etti. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü, 
olayla ilgili soruştur
ma başlatıldığını 
açıkladı 

ruhsatsız av tüfeği 
ve bu silaha ait çok 
sayıda fişek ele 
geçirildi.
Gözaltına alınan 
zanlıların, 
ifadelerinin tamam
lanmasının ardından 
adliyeye sevk edile
cekleri bildirildi.

lerinin yaptığı kon
trolde Derviş 
Yaşa'nın yaşamını 
yitirdiğini belirledi. 
Kaza yapan 34 UJ 
3353 plakalı aracın 
sürücüsü Uygur 
Uzun, ifadesi alın
mak üzere emniyete 
götürülürken, kaza 
yerine gelen Derviş 
Yaşa'nın ağabeyisi 
gözyaşlarına hakim 
olamadı.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü, ülke 
genelinde kayıp 
olarak aranılan 
600'ü çocuk, 3 bin 
658 kişinin 
fotoğraflarını resmi 
internet sitesinden 
yayınlıyor.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Asayiş 
Daire Başkan 
lığı'nın resmi inter
net sitesinden 
yapılan açıklamada, 
Türkiye genelinde 
kayıp yakınlarının 
bulunması için 
müracaatta bulu
nacak vatan
daşların, kayıp 
şahsa ait en az 1 
adet fotoğraf ile bir
likte müracaatta 
bulunmaları istendi. 
Kayıp şahsın 
bulunmasına yöne
lik yapılacak çalış
malara fotoğrafın 
büyük fayda 
sağlayacanın belir
tildiği açıklamada, 
"Ülkemiz genelinde 
600'ü çocuk, 3 bin 
58'i yetişkin olmak 
üzere 3 bin 658 
kişinin fotoğrafı

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

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

sitemizde yayınlan
maktadır.
Sitemizde, kayıp 
olarak aranılan 
yetişkin kişilerden 
sadece fotoğrafı 
olanlara ait bilgiler 
yer almaktadır. 
Bulunduğu yer 
hakkında bilgi 
sahibi olduğunuz 
kayıp şahıs ile ilgili 
olarak lütfen bizim
le irtibat kurunuz." 
ifadeleri yer aldı. 
Açıklamada, kayıp 
kişilerin doğum 
yerleri, kimlik bilgi
leri ve kayıp olduğu 
şehir de yer 
alıyor. Emniyetin 
resmi internet 
sitesinin 'Kayıp 
Yetişkin Şahıslar 
Albümü' 
bölümünde 
fotoğrafı yeralan 
kayıplar arasında, 
199O'lı yıllardan 
beri aranan kişiler 
de bulunuyor. 
Fotoğrafları yer 
alan kayıplar 
arasında genç 
kızların da çoğun
lukta olması dikkat 
çekiyor

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgazetesi.com
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Güne Bakı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Liman İş ve Gemport
Ertaç Öktem ve Ayhan Ermiş arasında 

geçen mücadeleyi Ertaç Öktem kazandı.
Genel Kurula Liman İş Sendikası Genel 

Başkanı Önder Avcı da katıldı.
Avcı, konuşmasında “Bu çocuğu sizler 

doğurdunuz, sizler büyütmelisiniz” dedi.
Sendikalar iyi ellerde yönetilmezse bilin 

ki rakip sendikalar işin içine girer, eğer iş 
vereni de arkasına alırsa, sendikanın değiş 
mesi içten bile değildir.

Bunun birçok örneklerini gördük.
Gemlik Belediyesinde memurlar, Fatih 

Güler’in başkanlığı döneminde ilk kez top 
lu sözleşme yapmak için sendika ile anlaş 
tı.

Ancak, belediye bilinen yöntemlerle sağ 
cı yönetimini eline geçince, bu kez sendika 
da değişti.

Okus pokus mu olmuştu da yönetim 
değişince, sendika değişmişti.

Bu değişiklik memurdan çok yönetici 
kadronun siyasal yapısından kaynaklandı.

Belediyedeki solcu sendika yerine, sağ
I cı ülkücü bir sendika getirildi.

Memurlar da kuzu kuzu bu sendikaya
I geçtiler.

Sınıf bilincinin olmadığı toplumlarda,
I saflar çok çabuk değişir.

Günlük çıkarlar rol oynar bu tercihler
| de...

Liman İş Sendikası Genel Başkanı Avcı, 
I konuşmasında bir önemli konuya dikkat 
I çekmiş.

Biliyorsunuz, Gemlik Liman ve Depola
I ma A.Ş.’nin büyük hissedarı -yaklaşık
I yüzde 54 hisse ile- İş Bankasıdır.

Yönetim Kurulu’nda İş Bankası’nın sözü
I geçer..

Gemlik Belediyesinin payı yüzde 13.8
I dir.

Belediye yönetimde, Belediye Başkanı
I ve bir meclis üyesi ile temsil edilir.

Başkan ve Meclis üyesinin huzur hakkı
I vardır.

Son genel kurul ile ayda yaklaşık 5 bin
I lira kadardır alınan para.. Fena sayılmaz.
I Genelde yönetim kurulu üyeleri aldığı pa
I rayı partilerine verirler.

CHP’li Mahir Gencer aylığını partiye ve
I rerek bugünkü CHP hizmet binası satın
I alındı.
I Ama vermeyenlerin de olduğunu biliyo- 
I rum.

“Vereceğim" diye söz verdiler ama son
I ra parayı ceplerine indirdiler.

Mehmet Turgut bu konuda çok sıkıntı
I çekmişti birinden...

“Yönetime beni seçmezseniz oy ver-
I mem” diye tutturmuş ve Turgut’u zorlamış
I tı. Sonraları o kişi CHP’ye de kazık attı..

İş Bankası hisselerini bir süre önce
I satışa çıkardı.

Kimi buna ‘piyasa araştırması’ dedi.
Borusan ve Gemlik Gübre’nin bu satış

I işiyle yakından ilgilendiğini biliyorum.
İş Bankası hisselerini her an satabilir.

I O’nun için Başkan Avcı, işçileri uyarıyor.
I ‘Dikkatli olun’ diyor.

Bir de taşeronlaşmaya dikkat çekiyor.
Taşeronlaşarak sendikasızlaştırmak, iş

I verenin bilinen bir yöntemi.
Bu konuda sendikalar sıkıntıda diye-

| bilirim.

Liman İş Sendikası Gemlik Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı. 
U II

irtac Otoın m tazeleıli
Liman İş Sendikası 
Gemlik Şubesi 2. 
Olağan Genel 
Kurulu yapıldı. 
Geçtiğimiz hafta 
sonunda Gemport 
yemekhanesinde 
yapılan Liman İş 
Sendikası Gemlik 
şube kongresinde 
iki adayın listelerinin 
yarıştığı genel kurul, 
Liman İş Sendikası 
Genel Başkanı 
Önder Avcı’nın yap
tığı konuşma ile 
başladı.
Avcı yaptığı konuş
mada, iş kolları ve 
sendikalar yasası, 
toplu iş ilişkileri 
yasası ve kıdem 
tazminatı gibi gün
demdeki konular 
hakkında görüşlerini 
açııkladı.
Avcı, konuşmasında 
şunları söyledi: 
“Sendikal örgütlen
me ve bu örgütlü 
lüğün ileri taşınması 
gerekmektedir. 
Türkiye’de sendikal 
özgürlükler tırpalan- 
mıştır. Bugün buru
da kendinizi yönete
cek şube 
başkanınız/ seçe
ceksiniz adaylara 
başarılar diliyorum. 
Bu çocuğu siz 
doğurdunuz, sizler 
büyütmelisiniz ” 
Divan seçimi ardın
dan saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başla 
yan genel kurulda 
Şube Başkanı Ertaç 
Öktem’in 2003 yılın
dan bu güne 
yaşanan süreçte her 
zaman Gemlik şube
sine destek veren 
Genel Başkan Önder 
Avcı’ya ve diğer 
konuklara davetle 
rine iştirakinden 
dolayı teşekkür etti. 
2003 yılında 
başlayan örgütlen
me süreci ve yetki 
belgesinin alın
masından bu yana 
yapılan faaliyetler 
hakkında bilgi veren 
Başkanı Ertaç 
öktem, limancılık

sektöründeki en 
önemli sorun olan 
taşeronlaşma 
hakkında yapılan ve 
yapılması gereken
ler hakkında bilgi 
verdi.
Gelinen noktada 
muhalefetin çıkma 
sının sevindirici 
olduğunu belirten 
Öktem, “Burada 
kazananın işçi sınıfı 
olacaktır.
Liman işçileri için 
bir lokalin en kısa 
sürede açmak için 
çalışacaklar başlat
tık.
Genel Kurulun 
herkese hayırlı 
olması diliyorum. 
dedi.
Daha sonra çeşitli 
konuşmacıların söz 
aldığı genel kurul 
diğer başkan adayı 
Ayhan Ermiş’in yap
tığı konuşmanın 
ardından şube 
organlarının belir
lenmesi için seçim
lere geçildi 
Yapılan seçim sonu
cunda Şube Başkanı 
Ertaç Öktem 172 oy 
diğer başkan adayı 
Ayhan Ermiş 84 oyla 
aldı.

Oy sayım işleminin 
bitiminden sonra, 
söz alarak bir 
konuşma yapan 
Şube Başkanı Ertaç 
Öktem, “Görevimize 
kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 
Bizleri bekleyen çok 
önemli sorunlar 
vardı. Özellikle 
Gemport limanının

satışının gündemde 
olduğu bu günlerde, 
birlik ve beraberliğe 
daha çok ihtiyaçımız 
var.” dedi.
272 kişilik kesinleş 
miş üye listesiyle 
gerçekleşen Gemlik 
liman İş Sendikası 
2,olağan genel kurul 
256 geçerli oyun 
kullanıldı.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından muhtaç 
vatandaşlara 
dağıtılmak üzere, 
ilçemize ayrılan 
kışlık kömürler 
gelmeye devam 
ediyor. 
Bin aileye dağıtıla
cak olan kışlık 
kömürler, Sosyal 
Yaşam Merkezi 
karşısındaki Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
arsada dağıtılıyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
ilk partisi gelen 
kömürler/ muhtarlar 
ve Vakıf yönetimince 
belirlenen kişilere 
Verilmeye devam 
ediyor.
Kömürler bu yıl 
dağıtım yerinden 
muhtaç vatandaşlar 
tarafından kendi 
imkanlarıyla alınarak 
evlerine götürülüyor. 
Kişi başına 1000’er 
kilo dağıtılmakta 
olan kömürlerden 32 
kamyon ilçemize 
gelerek dağıtımımın 
sürdürüldüğü 
bildirildi, 
Dağıtılacak olan 
kömürleri alacak

Îİ5J KIRPART
Kalite Güvence Müdürlüğü 
Girdi Kontrol Bölümünde/ 
görevlendirilmek üzere n 

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 programlarım 
kullanabilen (Word, Excell^ 

Vardiyalı çalışabilecek (08:16-1^:24) 
Askerlik hizmetini tamamlarmış 

çalışma arkadaşı arıyoruz*

Gedelek Köyü altı 
ORHANGAZİ

Tel : 586 53 50 (3 hat)

olan muhtaç vatan
daşlar, kimlikleriyle 
birlikte kömür 
dağıtımının yapıldığı

merkeze giderek 
burada bulunan 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı

görevlisine kimliğini 
göstererek ihtiyacı 
olan kömürü teslim 
alıyor.

ELEMftNIAB ABANIYOR
FABRİKAMIZIN 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY VE BAYAN 
PERSONEL 

ALINACAKTIR.
ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km.

GEMLİK 
Tel: 0 224 513 45 79

GemlikKErfez
ıınli’lı lu (IMı iItuI iuiîuI

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Mustafa Emre ÖZGEN
me.ozgn@windowslive.com

Düşüngii

Kent Estetiği, 
Belediye Ahlakı

Yeni Sahil mevkiinde günlerdir devam 
eden bir çalışma var.

Yağmur suyu gideri yapılıyormuş.
Çok iyi hatırlıyorum, iki yıl önce 

Gemlik’te öyle bir yağmur yağmıştı ki, o 
dönem hizmet veren Şirince Cafe ve he 
men yanında bulunan CHP ilçe Başkanh 
ğı’nı bir metreye yakın su basmış, Adliye 
binasından çalışanlar araba ile gelip alın
mıştı.

Sonrasında ise Gemlik Belediyesi tara 
fından hemen o kısma bir gider yapıldı. 
Bir daha da hem o denli şiddetli yağmur 
yağmadı, hem de su basmadı.

Refik Yılmaz’ın makama gelişi ve 
Gemlik’in Büyükşehir tarafından hizmet 
yağmuruna tutulmaya başlanması her ne 
kadar "tesadüfen” aynı döneme denk 
gelse de, yapılan bir diğer icraat da aynı 
yere, aynı amaçla yapılan gider çalışması.

Önceki Belediye döneminde yapılan 
yağmur suyu gider sistemi yıkıldı.

Recep Altepe geldi, "Gemlik’in Bursa’ 
nın incisi olacak” dedi, 240 gün süre 
biçildi. Yıkılmaya başlandı.

Anlamadığım nokta şu.
Bu gider, madem gerekliydi neredeyse 

4 yıllık Büyükşehir neden daha önce adım 
atmadı?

Neden önceki yönetimin yaptığı gider 
yıkılıyor, neden üzerine yapılıyor?

Bir diğer nokta ise gerçekleşen icraat
ların zaten Gemlikliyi bir kenara bırakın, 
meclis üyelerinin bile görüşü alınmadan 
yapıldığı.

Zaten biliyoruz, Refik Yılmaz kendi par
tisini de ezip üç transfer ismi yardımcı ■ 
yapmadı mı?

Eee, yaptı?
Kendi meclis üyelerinin görüşünü, 

Gemlikli vatandaşın düşüncesini almama 
sı da şaşırtıcı bir durum değil.

Evet, bir belediyeden beklentilerimiz 
var.

Ama bu beklenti tepeden inme toz ve 
toprak değil, olmamalı.

Estetikten daha önemli şeyler var...

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

1GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin •••

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GO1_ER ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
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Kurbanlık İtfan belli oldu İnternette yasal 
Tiırklere sökmüyor

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'nın, 
bu yıl Kurban 
Bayramı için 
ithalat yapılmaya
cağını açıklamasının 
ardından kurban 
fiyatları belli oldu 
Et Üreticileri 
Birliği (ETBİR) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet 
Yücesan, et fiyatları 
geçen yıla göre 
yüzde 10 artmasına 
rağmen, canlı hay
van fiyatlarının aynı 
kaldığını belirterek,

"Piyasaya bu yıl 
fazla hayvan sürüle
ceğinden dolayı fiy
atlar aynı kaldı. Ürün 
fazlasından dolayı 
fiyatın geçen yıl ile

aynı kalacağını 
tahmin ediyoruz" 
dedi.
Yücesan, iç 
pazarda çok fazla 
yetişkin hayvan

olduğu için ithalata 
ihtiyaç duyulmadığı
na işaret ederek, 
ithalatın yapılması 
halinde fiyatların 
çok daha
aşağılara düşeceğini 
söyledi.
Emin Et Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Emin Arslan da 
perakende canlı 
dana kilogram 
fiyatının 12-14 lira, 
kurbanlık koç kilo
gram fiyatının 
14-16 lira aralığında 
bulunduğunu kay
detti

ABD merkezli 
düşünce kuruluşu 
Freedom House 
tarafından hazır
lanan bir rapora 
göre; Türkiye'deki 
internet kullanıcıları 
resmi kurumlar 
tarafından getirilen 
yasakları 
dinlemiyor.
ABD merkezli 
düşünce kuruluşu 
Freedom House 
tarafından hazır
lanan bir rapora 
göre; Türkiye'deki 
internet kullanıcıları 
resmi kurumlar ta 
rafından getirilen 

yasakları 
dinlemiyor. 
Türkiye'de internet 
yasaklarını delmek 
için teknik ve 
teknolojilerinin 
oldukça yaygın bir 
şekilde kul
lanıldığını ifade 
edildiği raporda; 
“Türkiye’de ne 
zaman popüler bir 
internet sitesi 
yasaklansa, kul
lanıcılara söz 
konusu yasağın 
nasıl delineceğine 
gösteren onlarca 
makale internette 
yayınlanıyor."

Tarım Fuan'nı 218 Bin Kişi Ziyaret Eni
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş'nin, 
Türk Tarım Alet ve 
Makinaları 
İmalatçıları Birliği 
(TARMAKBİR) işbir- 
liğiyle 26-30 Eylül 
tarihleri arasında 
düzenlediği "Bursa 
10. Uluslararası 
Tarım, Tohumculuk, 
Fidancılık ve Süt 
Endüstrisi Fuarı 
(BURTARIM 2012) ve 
"Bursa 5. Uluslara 
rası Hayvancılık ve 
Ekipmanları" fuar
larını, 43 ülkeden 
218 bin 567 kişinin 
ziyaret ettiği 
bildirildi.
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş'den 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirilen fuar
ları, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB), Türkiye 
Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Merkez Birliği, 
TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası, 
il Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü, Bursa 
Ziraat Odaları, 
TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi, Bursa 
İli Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği, 
Küçük ve Orta

Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOS- 
GEB), Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın (BTSO) 
desteklediği 
belirtildi.
Türkiye'nin ve 
dünyanın en önemli 
üretici ve ithalatçı 
firmalarının da fuar
larda yer aldığı vur
gulayan açıklamada, 
şunlar kaydedildi:

"29 ülkeden 603 
firma ve firma tem
silciliğinin katılımı 
ile 8 ayrı salon, 30 
bin metrekare açık 
sergileme alanı ve 
40 bin metrekare 
kapalı alan ile 
toplam 70 bin 
metrekare alanda 
hazırlanan, Avrasya 
coğrafyasının 
dev buluşması 
niteliğindeki ulus
lararası Bursa Tarım 
ve Hayvancılık fuar

ları, ziyarete açık 
olduğu 5 gün boyun
ca yurt içi ve yurt 
dışından 43 ülkeden 
toplam 218 bin 567 
kişi tarafından 
ziyaret edildi." 
-"Avrupa'dan 
Asya'ya, 
Ortadoğu'dan Kuzey 
Afrika'ya..."- 
Fuarların, Türk 
tarım sektörünün 
gücünü Avrasya 
coğrafyasına 
gösterdiğine dikkat 
çekilen açıklamada,

şu bilgilere yer veril
di:
"Avrupa'dan 
Asya'ya, 
Ortadoğu'dan 
Kuzey Afrika'ya, 
Kafkaslardan 
Rusya'ya kadar 
ülkemizin tarım 
sektöründe böl
gesinin en önemli 
oyuncusu olması 
adına önemli bir 
misyon üstlenen 
Tüyap tarım fuar
larının en büyük 
halkası olan Bursa 
Tarım ve Hayvancılık 
Fuarları, yurt dışı 
ofislerimiz kanalıyla 
yapılan etkili 
tanıtımlar, Türk 
İşbirliği ve 
Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) işbirliği ile 
Almanya, 
Avustralya, 
Avusturya, 
Azerbaycan, Beyaz 
Rusya, Bulgaristan, 
Cezayir, Fks, 
Fransa, Gürcistan, 
Hırvatistan, 
Hindistan, Hollanda, 
Irak, Iran, İrlanda, 
İspanya, İsrail, 
İtalya, Karadağ, 
KKTC, Katakistan, 
Kırgızistan, Kore, 
Litvanya, Lübnan, 
Makedonya, Mısır, 
Moldova, Nijerya, 
Özbekistan, 
Rusya, Senegal, 
Sırbistan, Slovenya, 
Sudan, Suudi 
Arabistan^

Tacikistan, 
Tunus, Ukrayna, 
Ürdün ve 
Yunanistan'dan 
davetli iş adamlarına 
ve yurt içinden 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, Karadeniz, 
İç Anadolu, Doğu 
Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinden 
77 ilden organize 
edilen bin 500'e 
yakın otobüs ile 
gelen ilgililere ve 
profesyonellere ev 
sahipliği yaparak, 
oluşturduğu büyük 
sektör platformu ile 
çiftçilerin ve 
mekanizasyon 
ekipmanları, zirai 
donanımlar, 
hayvancılık ekip
manları alım satımı 
yapan kurum 
yetkililerinin fuar 
katılımcısı firmalar 
ile iş bağlantısı 
kurmalarını 
sağladı." 
Fuarlara ayrıca, 
Makedonya Tarım 
Bakanı Yardımcısı 
Sayın Zoran 
Konjanoski, 
Makedonya Tarım 
Federasyonu 
(FERM) Başkanı 
Sayın Andreja 
Sekulovski ve 
Üsküp Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü 
yetkilisi Klime 
Beleski'nin de 
katıldığı 
bildirildi.

Geıııl»K ■«»■-ycz www.gemliKKorfezgazetesg.com
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Tekstil ve perakende 
sektörünün öncü 
firmalarından 
Özdilek, 
her yıl merakla bek
lenen 2012 Sonbahar 
- Kış katalog çekim
lerini, Eskişehir’de 
gerçekleştirdi. 
Eskişehir’in simge 
olan yerleri; Anadolu 
Üniversitesi, Bilim 
Kültür ve Sanat 
Parkı, Kentpark, 
Odunpazarı Evleri, 
Porsuk Çayı çevresi, 
Eskişehir Loft, Abacı 
Otel, Tren Garı ve 
222 Park da gerçek
leştirilen ve 4 gün

aa

süren katalog çekim
lerinde Amerikalı 
model Elaynie ve 
İspanyol model 
Carlos objektif 
karşısına geçtiler.

Çocuk modellerin de 
yer aldığı Sonbahar 
- Kış katalog çekim
leri bir hayli renkli 
ve eğlenceli geçti.
Bursa, Yalova, İzmir,

Kocaeli, 
Afyonkarahisar, 
Eskişehir ve 
Özdilekpark Antalya 
Alışveriş 
Merkezlerinde müş- 

ferilerine her zaman 
en kaliteli ürünü en 
hesaplı fiyatlara 
sunma amacı 
taşıyan özdilek 
Alışveriş

Merkezleri, 
mağazalarında 
Sonbahar - Kış 
sezonuna iddialı 
giriyor.
Zengin ürün yel
pazesinden oluşan 
katalog çekim
lerinde; spor, abiye, 
klasik, bornoz ve 
çocuk kıyafetleri 
sergilendi. 
Bu sezona da 
damgasını vuracak 
olan Özdilek 
Sonbahar - Kış 
katalog’u önümüzde
ki günlerde
Özdilek mağazaların
da yerini alacak.

MEB anne «e babaları da eğitiyor
Hayat Boyu Öğren
me Genel 
Müdürlüğü'nce, 
ailelere "annelik ve 
babalık" beceri
lerinin geliştirilmesi 

. amacıyla verilen 
eğitimlerden bu yılın 
ilk yarısında 43 bin 
250 kişi yararlandı 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'nca (MEB), 
0-18 yaş çocuğu 
olan anne babalara 
verilen eğitimlere ilgi 
artıyor. Hayat Boyu 
Öğrenme Genel 
Müdürlüğü'nce, 
ailelere "annelik ve 
babalık" beceri
lerinin geliştirilmesi 
amacıyla verilen 
eğitimlerden bu yılın 
ilk yarısında 43 bin

250 kişi yararlandı. 
Hayat Boyu Öğren
me Genel Müdürü 
Mustafa Kemal 
Biçerli, yaygın 
eğitim kurumlarında 
1993 yılından beri 
aile eğitimleri verdik
lerini belirterek, bu 
eğitimlerin son 2 
yılda toparlanıp bir 
program halinde 

aktif olarak verilm
eye başlandığını 
söyledi.
1993'ten bugüne 23 
bin 837 kursta 568 
bin 239 kişiye eğitim 
verildiğini anlatan 
Biçerli, 2010'da bin 
781 kursta 30 bin 
363 kişiye eğitim 
verildiğini, 2011'de 
ise bu sayının 4 bin

35 kursta 73 bin 788 
kişiye ulaştığına 
dikkati çekti.
Bu yılın ilk 6 ayında 
ise 2 bin 192 kursta 
43 bin 250 kişiye 
kurs verildiğini 
belirten Biçerli 
"Kurslarımıza son 
yıllarda ilgi arttı. 
Aileler, bil
inçlendikçe pro
gramlara daha çok 
ilgi gösteriyor. 3. 
sayfa haberlerine 
baktığımızda bu tür 
eğitimlerin ne kadar 
önemli olduğunu 
anlayabiliriz. Hem 
anne-babalar hem 
çocuklar için iletişim 
kurmadaki sorun
ların aşılması için 
önem arz ediyor"

dedi.
Eğitimlerin aileyi 
restore etmek ve 
güçlendirmek adına 
önemli olduğunu 
vurgulayan Biçerli, 
bu eğitimlerin 
içerisinde yer alan 
"Baba Destek 
Eğitimi"nin de 
2003'ten beri ver
ildiğini, programda 
bugüne kadar 833 
kursta 17 bin 684 
babanın eğitildiğini 
kaydetti.
Kursa babaların çok 
fazla ilgi gösterdiğini 
dile getiren Biçerli, 
aile içi şiddetin 
önlenmesi için bu 
eğitimlerin önemli 
olduğunu belirti.

Eğitimlerde, 0-3 ve 
3-6 yaş aralığında 
çocukları olan 
ailelerin evine 
gidildiğini ve 
ailelerin yerinde 
değerlendirildiğini 
anlatan Biçerli, bu 
şekilde ailelerin 
daha iyi bir şekilde 
yönlendirildiğini 
söyledi 
Eğitimlerin bin 
700 eğiticiyle halk 
eğitim merkezlerinde 
ücretsiz olarak ver
ildiğine işaret eden 
Biçerli, ilerleyen 
dönemlerde 
"Okullar Hayat 
Olsun Projesi" kap
samında da bu 
eğitimlerin verile
ceğini belirtti.

40 YILLIK TGCRUBGMİZ ILG HİZMETİNİZDEYİZ
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Bursa'dan, 2012 yılı 
içerisinde 131 bin 
ton tarım ürünü 
ihraç edildiği bildiril
di. Bursa Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürü Ömer Çelik, 
2012 yılı verilerine 
göre, 60 bin ton yaş 
sebze meyve, 30 bin 
ton donmuş zirai 
ürün ve 41 bin ton 
kuru zirai ürün ihra
catı gerçekleştiril 
diğini söyledi. 
Bursa'nın tarım 
faaliyetleri hakkında 
bilgi veren Ömer 
Çelik, şehrin, tarım
sal faaliyetler 
anlamında ülkenin 
tipik bir modellemesi 
olduğunu dile getir
di. Çelik, bitkisel 
üretimin tamamına 
yakını, hayvancılık 
ve su ürünleri üretim 
faaliyetlerinin ise 
tamamının Bursa'da 
gerçekleştirildiğini 
vurguladı.
Çelik, ulusal planla
ma programlarında 
da öngörülen, tarım-

sal üretim deseni 
oluşturmak, pazara 
uygun üretim modeli 
gerçekleştirme ve 
üretimin sanayi ile 
entegrasyonunu 
sağlama anlamında 
da Bursa'nın, büyük 
aşama kaydetmiş 
ender illerden 
olduğunu ifade etti.

"60 BİN TON YAŞ 
MEYVE SEBZE 
İHRAÇ EDİLDİ" 
Bursa'nın, yenilik
lere açık bir üretici 
kitlesine sahip 
olduğuna dikkat 

çeken Çelik, şöyle 
devam etti: "İlimiz, 
tarımsal sanayi ile 
olan entegrasyonu 
büyük oranda sağla
manın verdiği avan
tajlarla, ülkemiz gıda 
tüketimi yanı sıra 
tarımsal ürün ihra
catında da önemli 
bir pay edinmiştir.
İlimizde kurulu bulu
nan salça, konserve, 
donmuş gıda ve süt 
işleme tesisleri 
gerek kapasite 
olarak gerekse 
pazara mal sunumu 
bakımından ülkemiz 

genelinde ön sırada 
yer almaktadır. 2012 
yılı verileri itibariyle 
ilimizden 60 bin ton 
yaş sebze meyve, 30 
bin ton donmuş zirai 
ürün ve 41 bin ton 
kuru zirai ürün ihra
catı gerçekleştir
ilmiştir." 

"GIDA 
DENETİMLERİ 
SÜRÜYOR" 
Çelik, gıda güvenilir
liği politikaları 
hakkında ise şu 
bilgileri verdi: 
"Amacımız, tamam
layıcı ve etkin bir 
gıda denetiminin 
sağlanması, tüketi
ciye güvenilir gıda 
arzının temini, 
tüketici menfaat
lerinin ve insan 
sağlığının korun
ması ile sektörde 
haksız rekabetin 
önlenmesidir. Bu 
kapsamdaki temel 
sorumluluğumuz, 
gerek iç piyasada 
vatandaşımızın 

tükettiği, gerekse dış 
ticaretimizde ihracat 
rakamlarımızın 
önemli bir kısmını 
oluşturan gıda ve 
gıda maddelerinin 
güvenilirliğinin, 
dünya standartlarına 
uygunluğunun 
sağlanmasıdır. 
Gerek tüketici talep 
ve şikayetleri 
gerekse mevzuat 
itibariyle yürütülen 
gıda denetim ve 
kontrol hizmetleri, 
'kontrolör sertifikası' 
sahibi gıda ve ziraat 
mühendisleri ile 
veteriner hekimler 
tarafından 
yürütülmektedir." 
Kamu kuruluşları, 
yerel yönetimler ve 
sivil toplum kuru
luşları ile ortak 
hareket ettiklerini 
belirten Çelik, 
Bursa'nın tarımsal 
yapısını daha fazla 
AB standartlarına 
uygun hale getirm
eye çalıştıklarını 
sözlerine ekledi

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 

nüfus 
cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
RAMAZAN 

EREN

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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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
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SATIUK
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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Otomotiv sektörü, 
önceki hafta sonu 
artırılan ÖTV oran
ları sonrası yıl sonu 
hedeflerini yeniden 
revize etti.
Kısa bir süre önce 
yıl sonu pazar 
büyüklüğünün 850 
bine çıkacağını açık
layan Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği (ODD), yap
tığı son çalışma ile 
bu rakamı 785-800 
bine çekti. ODD 
Başkanı Mustafa 
Bayraktar, derneğe 
üye firmalar arasın
da düzenlenen bek
lenti anketinde çı 
kan sonucun geçen 
yıla göre yüzde 10- 
15 oranında bir 
daralmaya işaret 
ettiğini söyledi.
Otomotiv pazarının 
yılbaşından itibaren 
firmaların ittirmesi 
ile gittiğini belirten 
Bayraktar, "Talebin 
sürüklediği bir oto
motiv piyasası yok, 
arzın ittirdiği bir 
piyasa var. Dolayı 
sıyla, ne yapacağız? 
Biraz daha ittire
ceğiz. Ancak ite ite 
de yorulduk." 
ifadelerini kullandı. 
Bu yılın başından 
beri otomotivde 
tüketimin yavaşla 
dığını anlatan 
Bayraktar, cari açık 
açısından da sek
törün artı ile gittiği
ni, onun için son 
ÖTV artışını bek
lemediklerini dile 
getirdi. Otomotiv 
markalarının elinde
ki ürünleri sata
bilmek için elinden 
ne gelirse yaptığını 
ve bunun nereye

kadar sürdürülebile
ceğinin belli 
olmadığını belirten 
Bayraktar, otomotiv 
satışlarının Türkiye 
ekonomisinin 
büyümesi ile çok 
doğru orantılı 
olduğunu, ekono
minin çok 
büyümemesi 
halinde otomotiv 
piyasasının da 
küçüleceğini kay
detti. Bu yılın başın
da pazarda düşüşün 
daha sert olduğunu, 
ancak temmuz- 
ağustos ayından 
itibaren toparlan
maların görüldü 
ğünü ifade eden 
Bayraktar, ÖTV 
artışının son 2 ayda 
oluşan toparlanmayı 
yavaşlatacağını 
belirtti.
Otomotiv sek
töründe vergilerle 
çok oynanma
masının arzu 
edildiğini ifade 
eden Bayraktar, oto
motivde sık vergi 
düzenlemesinin, 
sektörün önünü 
görmesini zor

laştırdığını kaydetti. 
Bayraktar, "Sektör 
olarak planlamamızı 
nasıl yapalım?
Akşam yattık, sabah 
kalktık verginin art
tığı yerde planlama 
yapsan ne olacak?" 
dedi. Otomotiv 
talebinin tamamen 
gelir artışına ve 
ekonominin 
büyümesine paralel 
olduğuna işaret 
eden Bayraktar, 
"Önümüzdeki yıl 
yine yüzde 2-3 
oranında bir büyü 
me olursa, bu 
Türkiye için aslında 
bir küçülme olur. Şu 
andaki ekonomik 
yavaşlığı hissede
biliyoruz. Hemen şu 
anda vadeli evraka 
döndü piyasa. 
Krediler daraldı. 
Başvurularda 
büyük bir azalma 
yok. Ancak geri 
dönüşlerde 
azalma var.
Daha az kredi onay
lanıyor. Bankalar 
daha seçici 
davranıyorlar." 
dedi

Başbakan Tayyip 
Erdoğan'ın doğal- 
gaz ve elektriğe 
zam yapılacağını 
açıklamasının ardın
dan Türkiye 
Fırıncılar 
Federasyonu da un 
maliyetindeki artış 
gerekçesiyle 
ekmeğe zam 
sinyali verdi. 
Federasyon Başkanı 
Halil İbrahim Balcı, 
un maliyetini 
düşürme adına 
hem oda başkanları 
ile hem de Gıda, 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı ile 
görüşeceklerini 
söyledi. Türkiye 
Fırıncılar 
Federasyonu, 
'Akdeniz Bölge 
Toplantısı ve 
İstişare Kurulu 
Değerlendirme 
Çalışması' kap
samında Antalya'da 
toplandı.
Türkiye'deki tüm 
oda başkanlarının 
katıldığı toplantıda 
@km@k maliyetleri 
ve fiyatları 
konuşuldu. 
Toplantı sonrası 
basın açıklaması 
yapan Federasyon 
Başkanı Balcı, son 
günlerde ekmek 
maliyetini etkileyen 
unsurlarda bir artış 
söz konusu 
olduğunu ifade 
ederek, ülke 
genelinde ekmek 
fiyatının kilogram 
fiyat olan 3 
liranın üzerine çık
madığını belirtti. 
Ekmekteki temel 
unsur olan un

fiyatlarında artış 
yaşandığını 
söyleyen Balcı, 
"Bu konuyu oda 
başkanlarımızla 
değerlendirip, 
önümüzdeki hafta 
itibarıyla Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanhğı'mızla 
yapacağımız 
görüşmeler ne 
ticesinde, 'Un fiyat
larında meydana 
gelen artışın nasıl 
önüne geçilebilir?' 
konusunda bir 
çalışma içinde 
olacağız.
Un fiyatlarında bir 
gerileme söz 
konusu olması 
durumunda, biz 
hiçbir zaman 
ekmeğin kilosunu 3 
liranın üzerinde 
satma taraftarı 
değiliz. Yeter ki un 
fiyatlarında iyileşme 
olsun." şeklinde 
açıklama yaptı. Aynı 
gramajdaki ekmeğin 
farklı fiyatlarda 
satılması konusun
da ise Balcı şöyle 
konuştu:
"Fiyat farklılığı reka
betten meydana 

geliyor. Eğer çok 
fark yar ise haksız 
rekabet söz 
konusudur. Biz, 
hiçbir zaman bunu 
doğru bulmuyoruz, 
tasvip etmiyoruz. 
Bizim, rekabeti 
kalitede yapmamız 
gerekiyor.
Fiyatta rekabet yap
mak tüketici olan 
vatandaşımızın 
lehine gözükse de 
gerçek anlamda 
kesinlikle lehine bir 
durum değildir.
Çünkü haksız 
rekabet ilk önce 
ekmekte kaliteyi 
bozmaktadır. 
Hijyenik ve sağlıklı 
ortamda üretim 
yapılmasını 
engellemektedir." 
Balcı, ekmeğin 
hijyenik bir şekilde 
vatandaşın önüne 
gelmesi için dene
timleri sıklaştıracak
larını belirtti.
Başkan Balcı, 
poşetsiz ekmeğin 
satılmayacağını 
ve ekmeklere 
eldivensiz dokunul
mayacağını 
vurguladı

GEREKLİ TELEFONLAR

d

DENİZ OTORÜSÜRESMİ DAİRELER

İtfaiye 110 UEDAŞ ARIZA 186 Bursa 256 77 84
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

UEDAŞ işletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

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

Gar. Kom. Halk Kütüphane 513 13 53 VAPUR - FFRİRİİT
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.

513 13 08
513 11 33
513 10 95

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

Nüfus Md. 
Özel id. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md.

513 37 42
513 15 07
513 14 14

OTORÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12

513 13 64
524 85 86
513 10 92

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

DAĞITICILAR
İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md.
M a I k Frıitim Mııc

513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER

ndiK czyıııııı ıvıuv
İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE

Ergaz
Ipragaz

513 88 43
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 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER
Zabıta 
BUSKİ Bütünler Likitgaz 513 80 00

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.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 1O 7»
513 30 33
513 15 45

Gemlik KHrfez
GEILİK'İN İLK OÛNLOKSİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4387 

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)

ıııiısiHitkiü
VENÜS SİNEMASI
TIMARHANE: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00 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
14.304UM0.30
Ret Tel : 51415 00 <
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Gemi iKsnor: 1 Umursnor: 0
Bursa Süper Liğ U 
17 takımları arasında 
oynanan Gemlik 
spor, Umurspor 
karşılaşmasında 
yenen taraf 
Gemlikspor oldu. 
U-17 yaş liğine ait 
karşılaşma, 
Pazar günü 
Gemlik’te oynandı. 
Karşılaşmada 
Gemlikspor rakibi 
Umurspor’u 1-0 
yenerek maçın galibi 
oldu.
Sıcak bir havada 
oynanan maçta 
sporcular zor anlar 
yaşadılar.
Zevkli geçen 
karşılaşmada seyir
ciler güzel bir maç 
izlemenin keyfini 
yaşadılar.

Sporcular 
küçük çaptaki 
sakatlıklarda bile 
uzun süre yerden 
kalkamadılar. 
İki Gemlik takımının 
centilmence geçen 
karşılaşmasında 
maç boyunca, top 
bir kalede diğerine 
gitti geldi. 
Karşılaşmanın ilk 
yarısının ortalarında 
Gemlikspor sağ beki 
Murat, kendisine 
atılan bir pası biraz 
da zorlayarak gol 
yapınca, 
Gemlikspor 1-0 öne 
geçti. Karşılıklı atak
ların olduğu maçta 
skorun artmasını 
biraz Umurspor kale
cisi Savcı neden 
oldu.

Öte yandan 
Gemlikspor santro- 
foru Volkan’ın 
şanssız bir gününde 
oluşu sonucu 
etkiledi.

Mert’in birbirinden 
güzel iki topunu 
doksandan çıkaran 
ve bir çok atağı 
başarıyla durduran 
Umurspor 

kalecisi Savcı, 
maça damgasını 
vurdu.
Gemlikspor’dan ise 
aşırı sıcağa rağmen 
sahada basmadık 

yer bırakmayan 
Muhammet, öne 
çıkar sporcu oldular. 
Kaptan Mert’in de 
olumlu çabaları 
dikkat çekti.

Şehit Elem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Öğrencilerinden 

gazetemize ziyaret

Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı 
(ANAÇEV) Gemlik 
Şubesi’nin düzen
lediği Bodrum gezisi 
sona erdi.
ANAÇEV’in gelenek
sel hale getirdiği 
‘Her yıl bir gezi’ 
programı 
çerçevesinde, bu yıl 
dernek başkanı 
Meziyet Tunalı’nın 
organize ettiği 
Bodrum Latania 
Resort Otel’e

yapılan bir haftalık 
gezi katılımcıları 
mutlu etti.
Geziye katılanların 
memnun olduklarını 
belirten ANAÇEV 
Gemlik Şube 
Başkanı Meziyet 
Tunalı, katılımcılar 
ile birlikte Bodrum 
Kalesi ve Müzesi ile 
Zeki Müreh’in ölüm 
yıldönümü nedeniy 
le Bodrum’da bulu
nan Müze evini de 
gezdiklerini söyledi.

Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, 
gazetemizi ziyaret 
etti.
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 7 / 
D sınıfından Leyla 
Göztaş, Merve 
Pusmaz, Burak 
Çakmak, Nurşah 
Alpaydın adlı 
öğrencileri, 
gazetemize gelerek, 
Sosyal Bilgiler

Dersi için 
öğretmenlerinin 
verdiği ödevi yap
mak için Gazetemiz 
sahibi Kadri Güler 
ile görüştüler. 
Öğrenciler, 
gazetenin nasıl 
çıkarıldığı, nasıl 
hazırlandığı, hangi 
aşamalardan 
geçtiği ve nasıl 
basıldığı 
konusunda bil
gilendirildiler.

ABONE OLDUNUZ MU?
mODSmfflSB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


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

‘Aykent ile hedeflerinize doğfiı2002r Vemlv

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 başanr.

1

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
*1 .Sınıf 
Z.Sıntf 
3.Sınıf 
4-.Sınıf 
5.Sınıf . 
ö.Sınıf 
y.Sınıf 
©.Sınıf

5.950 TL
6.200TL

6.600TL
0.800 TL
6.600TL
6.600TL
6.600TL
6.600TL
6.600TL

ÜCRETE EÖİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS v* KDV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu Z.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel t O 224 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretim.kza.tr

GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ
3 Ekim 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezsazetesi.com__________ o_____________________ö____________________ 50 Kr

Sohbet ölümden 
kurtardı

Bir TIR park halindeki traktörü 
ezdi. Kaza esnasında ağabe 
yiyle ayak üstü sohbet eden 
traktör şoförü ölümden döndü. 
Haberi sayfa 3’de

Gemport’unjş Bankası
Gemlik Belediyesinin de ortak olduğu Türkiye’nin ilk 
özel limanı GEMPORT’un İş Bankası’na ait yüzde 54’lük 
hissesi, Yıldırım Holding kuruluşu olan Yılport’a satıldı 
Gem port Gemlik Uman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.’nin 
yüzde 54 hissesinin, Yılport Holding A.Ş.’ye satışı konusunda 
Hisse Satış Sözleşmesi imzalandı. Nemtaş Nemrut Liman İşlet 
meleri A.Ş. CEO'su ve Gemport Gemlik Liman ve Depolama 
İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Süha Aktaş, 1992 
yılında Türkiye’nin ilk özel limanı olarak Gemlik Körfez’inde 
kurulan Gemport’un hisse devrinin, ilgili kamu otoritelerinin 
izni ardından gerçekleştirileceğini belirtti. Haberi sayfa 2’de

kadri_guler@hotmail.com

Gemport’taki İş Bankası 
hissesi satıldı..

Dün, “Liman İş ve Gemport” başlıklı 
yazımda, Liman İş Sendikası Genel 
Başkanı’nın bir açıklamasını koyarak, İş 
Bankası’nın şirketteki hissesini satışa 
çıkardığını yazmıştım.

Gemport’tan yapılan açıklama ile İş 
Bankası kuruluşu olan Nemtaş, Numan 
Limancılık A.Ş. nin hisselerinin yüzde 
54’üne sahip olduğu GEMPORT A.Ş. de 
ki paylarını sattığını açıkladı.

Yazımda da belirttiğim gibi, bu hisse 
leri almak isteyen Yıldırım Holding kuru
luşu olan Yılport ile anlaşma sağlandığı 
bildirildi. Devamı sayfa 4’de

BİMIİMIİIIIIIMI

// Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Çelik ve daire başkanlar/, 
Kaymakam Cahit Işık, daire müdürleri ve köy muhtarları ile biraraya 
geldi. Gemlik’teki okulların durumları ve köylerdeki sorunlar toplan
tıda masaya yatırılarak, istekler ve çözüm yolları görüşüldü. 5’de

MİMıı
“Öyle Bir Geçer 
Zaman ki” dizisi 
nin sevilen oyun
cusu Süleyman 
karakterindeki 
Renan Bilek, Gem 
lik’e tek kişilik 
gös teri ve öğren
cilerle buluşmak 
için geliyor. Renan 
Bilek, 12 Ekim 
2012 Cuma Saat 
20.00 da Manastır 
Kültür Merkezinde 
Gemlikliler ile 
buluşacak. 1O’da

http://www.aykentilkogretim.kza.tr
http://www.gemlikkorfezsazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemport’un 1$ Bankası
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Gemlik Belediyesi’nin de ortak olduğu Türkiye’nin ilk özel limanı GEMPORT’un İş 
Bankası’na ait yüzde 54’lük hissesi, Yıldırım Holding kuruluşu olan Yılport’a satıldı
Türkiye’nin ilk 
özel limanı olan 
Türkiye İş Bankası 
iştiraklerinden 
Gemport Gemlik 
Liman ve 
Depolama İşlet* 
meleri A.Ş.’nin 
yüzde 54 hissesinin, 
Yılport Holding 
A.Ş.’ye satışı 
konusunda Hisse 
Satış Sözleşmesi 
imzalandı.
Nemtaş Nemrut 
Liman İşletmeleri 
A.Ş. CEO'su ve 
Gemport Gemlik 
Liman ve 
Depolama İşlet
meleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Süha 
Aktaş, 1992 
yılında Türkiye’nin 
ilk özel limanı 
olarak Gemlik 
Körfez’inde kurulan 
Gemport’un hisse 
devrinin, ilgili 
kamu otoritelerinin 
izni ardından 
gerçekleştirileceğini 
belirtti.

HİSSE SATIŞI 
SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI
Süha Aktaş, konuya 
ilişkin şu açıklamayı 
yaptı:
“Gemport Gemlik 
Uman ve Depolama 
İşletmeleri A.Ş.’nin 
yüzde 54 hissesinin 
Yılport Holding 
A.Ş.’ye satışı 
konusunda Hisse 
Satış Sözleşmesi 
imzalanmıştır.
1992’d e ülkemizin ilk 
özel sermayeli 

limanı olarak Gemlik 
Körfezi’nde faaliyete 
başlayan Gemport; 
halen konteyner, 
araç, genel yük elleç 
lemesi ve antrepo 
işletmeciliği faaliye 
tinde bulunuyor ayrı
ca Gemlik ve 
Mudanya Körfezi’n 
de pilotaj ve römor 
kaj hizmeti verme 
veriyor. Yıllık 450 bin 
TEU konteyner, 300 
bin adet araç yük
leme boşaltma kapa
sitesiyle Gemport,

önde gelen liman
larından biridir. 
Yılport Holding A.Ş.

kapanış tarihi 
itibarıyla kesinleşe
cek net finansal

yurtiçinde ve dışında 
liman işletmeciliği 
alanında faaliyet 
göstermekte olup, 
sahip olduğu know
how ve deneyim ile 
Gemport’u daha da 
ileriye taşıyacağına 
inanılmaktadır.
Hisse devri, ilgili 
Kamu Otoritelerinin 
iznini müteakip

borca göre 
uyarlandıktan sonra 
netleşecektir. ”

HİSSE DURUMU 
Gemport Liman ve 
Depolama İşletmesi 
A.Ş. nin 2012 yılında 
yaptığı genel kuru
lunda şirket serma 
yesi 5 milyon liraya 
arttırıldı.

İş Bankası kuruluşu 
olan Nemtaş 
Nemrut Liman 
A.Ş’nin 2 mil yon 
699 bin 976 liralık 
payına karşılık, 2 
milyon 699 bin 976 
hissesi bulunuyor. 
Seda Gengörü’nün 
79 bin 957 lira 748 
kuruşluk payına 
karşılık, 799 bin 577 
lira 48 kuruşluk 
hissesi bulunuyor. 
Gemlik Belediyesi’ 
nin 66.963.515 liralık 
paya karşılık, 669 
bin 635 bin 15 hisse 
si bulunuyor. 
Ayrıca, Muammer 
Onur Ağım, Gamze 
Özoğuz, Ben Akril 
A.Ş, Orhan Yıldırım 
Çakar, Ziya 
Ekincioğlu, 
İpek Sezer, Fatma 
Nedret Ağım, 
Dilek Ağım, 
Muammer Ağım, 
Trakya Yatırım 
Holding, Cam İş 
Yatırım Holding’e ait 
küçük değerlerde 
hisseler bulunuyor.

Gemlik Milli Anayasa Forumu na davet
Milli Anayasa 
Forumu’nun oluştur
duğu ve Türkiye’de 
il il ilçe ilçe gezile 
rek, düzenlenen 
formlarda yeni 
anayasanın nasıl 
olması konusunda 
görüşlerin sunul
duğu “Bölünme 
Anayasası’na Hayır, 
Milli Anayasa’ya” 
davet formu Gemlik’ 
te de düzenlenecek. 
7 Ekim 2012 Pazar 
günü saat 14.oo de 
11 Eylül Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılacak toplantıya 
ADD Marmara Bölge 
Sorumlusu Ümit 
Ülgen’in yöneti
minde, MHP Milletve 
kili Prof. Dr. Özcan 
Yeniçeri,

CHP Milletvekili 
Kamer Genç, 
İşçi Partisi Genel 
Başkan Yrd. Av. 
Mehmet Cengiz, 
ADD Genel Sekreter 
Yardımcısı Öner 
Tanık, Türkiye 
Gençlik Birliği Genel 
Başkanı İlker

Yücel’in katılacak. 
İstanbul Üniversitesi 
eski Rektörü Prof. 
Dr. Kemal 
Alemdaroğlu’nun 
çağrısı üzerine 
22.11.2011 târihinde 
toplanan eski Ve 
yeni milletvekilleri, 
meslek odaları, sivil 

toplum kuruluşları, 
sendika yöneticileri 
ile basın ve üniver
sitelerin temsilcileri, 
Milli Anayasa 
Forumu’nu oluştu
rarak düzenledikleri 
toplantılarla vatan
daşlar aydınlatmaya 
çalışılıyor.
Vatandaşımızın 
katıldığı toplantılar
da ve 28 Nisan 2012 
günü yapılan Milli 
Anayasa Kuru İta 
yında oybirliği ile 
kabul edilen temel 
görüş: AKP İkti
darının 1982 Anaya 
sasını bahane ede 
rek bir Bölünme 
Anayasası dayat
ması içinde olduğu 
dur. Günümüz 
Anayasası kuralları

na göre seçilen bu 
meclis, Anayasanın 
175. maddesine göre 
sadece kısmi 
Anayasa değişikliği 
yapabilir.
Bu nedenle yapıla
cak Anayasa 
değişikliği ile günü 
müz Anayasasının - 
Başlangıç bölümü 
nü, - Türk Dili, Türk 
Milleti ve Laiklik 
kavramlarını, 
- İlk 4 maddesini, 
- 174. Maddesi ve bu 
maddelerin içeriği ve 
anlamı ile ilgili mad
deleri Kesinlikle 
Değiştirilemez! 
Milletimiz bu bölün
me Anayasası 
girişimine asla izin 
vermeyecektir. 
Milli Anayasa

Forumu, bu görüş
lerin vatandaşlarımı
zla paylaşılacağı; 
Milli Anayasa 
Forumu* nu ADD 
Marmara Bölge 
Sorumlusu Ümit 
ÜLGEN’in yöneti
minde, MHP Millet 
vekili Prof.Dr.özcan 
Yeniçeri, 
CHP Milletvekili 
Kamer Genç, 
İşçi Partisi Genel 
Başkan Yrd. Av. 
Mehmet Cengiz, 
ADD Genel Sekreter 
Yardımcısı Öner 
Tanık, Türkiye 
Gençlik Birliği Genel 
Başkanı İlker 
Yücel’in Konuşmacı 
olarak katılacağı 
toplantıya Gemlik 
halkı davet edildi.
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Sohbet ölümden kenardı Düğünde 
Havaya Ateş 
Açtılar, 2 Kişi 

Yaralandı

Bursa'nın İznik 
ilçesinde, bir tır park 
halindeki traktörü 
ezdi.
Kaza esnasında 
ağabebiyle ayak 
üstü sohbet eden 
traktör şoförü 
ölümden döndü. 
İzmir'den yüklediği 
fidanları 
Kastomonu'ya 
götürmek üzere

Ceviz To ular ten Can ından Oluyor ılu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde ağaçtan ve 
traktörden düşen 2 
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'e bağlı 
Esenköy'de evinin 
bahçesinde bulunan 
ceviz ağacına çıkan 
39 yaşındaki İbrahim 
Efe, dengesini 
kaybederek düştü. 
Yaralanan Efe, özel 
araçla İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
İkinci olay ise Kestel 
ilçesine bağlı

TT

Kamyona Carnan Otomobilin Siiriiciisii Oldii
Bursa'nın merkez 
Yıldırım İlçesi'nde, 
aşırı hızlı olduğu 
öne sürülen otomo
bil, önündeki kamy
ona arkadan çarptı. 
Kazada, otomobil 
sürücüsü Özkan 
Sebirli (35) yaşamını 
yitirdi.
Kaza, dün gece saat 
03.00 sıralarında 
Otosansit 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. Özkan 
Sebirli yönetiminde

Gemlik Körfez www.gemllkKorfezBazeiesl.com

yola çıkan 
37 FA 606 plakalı 
tırın şoförü 
Abdullah Zariç (29), 
İznik'in Boyalıca 
kasabasında 
virajı alamayarak 
önce bir evin 
istinat duvarına 

ardından yol 
kenarında duran 
traktöre çarptı. 
Faciya ramak 

Babasultan köyünde kullandığı traktörün 
meydana geldi. Oğlu tekerleği üzerindeki
Abdullah Sevinç'in oturağa oturan 58

ki 16 FA 799 plakalı göre aşırı hız 
otomobil, iddiaya nedeniyle önünde

kalan kazada, 
16 H 1091 plakalı 
traktörün sürücüsü 
Eşref Hanlı'yı 
ağabeyi ile yaptığı 
ayak üstü sohbet 
kurtardı.
Hanlı, tarlaya 
giderken traktörünü 
kısa süreliğine 
yol kenarına park 
ederek markete 
alışverişe girdi.

Alışverişini 
tamamlayan 
traktör sürücüsü, 
ağabeyi ile 
karşılaştı. 
Abi kardeş ayak 
üstü sohbet 
ederken, o esnada 
tır traktörü altına 
alıp hurdaya çevirdi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

yaşındaki Erengül 
Sevinç, tarladan 
asfalt yola çıkıldığı 
sırada dengesini 
kaybederek yere 
düştü. Başından 
yaralanan anne 
Erengül Sevinç'e ilk 
müdahaleyi olay 
yerine çağrılan 112 
görevlileri yaptı. 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne kaldın 
lan yaralı kadın 
burada yapılan 
müdahalenin ardın
dan müşahede altı
na alındı.

seyreden Ali 
Kaya'nın (40) kul
landığı 16 APU 63 
plakalı kamyona 
arkadan çarptı. 
Savrulan otomobil, 
yol kenarındaki tel 
örgülere çarparak 
durdu, sürücü 
Sebirli olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Kamyon şoförü Ali 
Kaya gözaltına 
alınırken, kazayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı

Bursa'nın 
Orhangazi ilçesine 
bağlı Yeniköy 
beldesinde, düğün 
sırasında bazı dav
etlilerin havaya 
ateş açması sonu
cu iki kişi yaralandı. 
Olay, 29 Eylül Pazar 
günü Taksim 
Mahallesi Muhtarı 
İsmail Akıncı'nın 
kızının düğününde 
meydana geldi. 
Düğün sırasında 
bazı davetliler 
havaya ateş etmeye 
başladı. Silahtan 
çıkan kurşunlar, 
Derviş Çorluluoğlu 
(25) ile Merve Çan 
(25)'a isabet etti.

Belediye Ekinleri 
Çönleri Almaya Gelince 

Hastanelik Oldu
Bursa'da evini 
çöplüğe döndüren 
yaşlı kadın, 
belediye ekiplerinin 
geldiğini görünce 
sinir krizi geçirdi. 
Bir türlü sakin
leşmeyen yaşlı 
kadını 7 kişi ambu
lansa zor bindirdi. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Selimiye 
Mahallesi San 
Sokak'ta bir çöp ev 
ortaya çıktı. 
Osmangazi 
Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
yetkilileri, yıllardır 
sokaklardan 
topladığı çöpleri 
biriktiren 75 yaşın
daki Nembure 
Baykal'ın evini 
temizlemek 
istedi. Ancak yaşlı 
kadın kapıyı

Yaralılar, 112 Acil 
Servis ambulansı 
ile Orhangazi 
Devlet Hastanşsi'ne 
kaldırıldı.
Karnından giren 
kurşunun 
sırtından çıktığı 
belirlenen Derviş 
Çorluoğlu, Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. Silahla 
ateş ettiği belir
lenen İ.E. (56) ise 
jandarma tarafın
dan gözaltına 
alındı. İ.E., sevk 
edildiği adli 
makamlarca tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı 

açmayınca olay yer
ine çilingir çağrıldı. 
Polis ekipleri, 
kapıyı açmamakta 
direnen 
Baykal'ı dışarı 
çıkardı.
Ancak yaşlı kadın 
sinir krizi geçirince 
zabıta ekipleri 
ambulans çağırdı. 
Sağlık ekipleri 75 
yaşındaki kadını 
ambulansa bindirip 
tedavisini burada 
yapmak istedi. 
Sağlık ekipleri ve 
güvenlik görevliler
ine direnen Baykal'ı 
7 kişi ambulansa 
zor bindirdi.
Güçlükle ambu
lansa alınan kadın, 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

http://www.gemllkKorfezBazeiesl.com
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GüneBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemport’taki İşBankası
hissesi satıldı..

Gemlikli Borusan Lojistik ve Yılport, İş 
Bankası’nın Gemport’taki yüzde 54 lük 
hissesine talipti.

Aylar önce başlayan bu satış görüşme 
terinde sona varıldığı dün açıklandı.

Gemlik Gübre’nin de sahibi olan Yıldırım 
Şirketler Grubu -Yıldırım Holding- bitişiğin
deki Gemport’u almayı çok istediğini 
öğrenmiştik.

Satış, yalnız İş Bankası’nın hisselerine 
aitti.

İş Bankası, iştiraki olan Nemtaş Nemrut 
A.Ş.nin yüzde 54’ünü oluşturuyordu.

Bu hisseler, bankanın iştirakinin yöne
timde söz sahibi olması nedeniydi.

Şimdi, GEMPORT’un patronu Yılport 
olacak.

Prodesür tamamlandıktan sonra devir 
gerçekleşecek.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’na sor
duğumda, kendilerine bir bildirinin 
gelmediğini öğrendim.

GEMPORT bu yıl yaptığı genel kurulun
da sermayesi 5 milyon liraya çıkarıldı.

Burada en büyük pay İş Bankası iştiraki 
Nemrut’a ait.

Şirketin 2 milyon 699 bin 976 hissesi var.
Hisse devri gerçekleşecek ama, bu his 

selerin hangi piyasa değeriyle satıldığı 
açıklanmadı.

Kimine göre GEMPORT’un piyasa 
değeri 300 milyon dolar.

Kimine göref 250 milyon dolar.
Bunu yakında öğreneceğiz.
Böylece, Gemlik Belediyesi’nin 669 bin 

635 hissesinin yani yüzde 13.5’Hk hisse 
sinin de kaç Hra edeceğini öğrenmiş ola
cağız.

Yılport, bir aile şirketi.
Holdingin merkezi Gemlik’tir.
Bu holdingin başında, aileden AH Rıza 

Yıldırım bulunuyor.
Aile, genelde şirketlerinin yüzde yüzüne 

sahipler..
Sanırım, GEMPORT’un tüm hisselerine 

zamanla sahip olmak isteyecekler. 
Gemlik Belediyesi’nin bugünkü yönetimi 
elinden gelse, hisseleri satacak.

Bunu, geçtiğimiz aylarda yapılan Meclis 
toplantısında Refik Yılmaz dile getirdi.

Gemlik Gübre içinde bulunan liman 
genişletiliyor.

Şimdi GEMPORT bu limanlara bağ
landığında, Yılport’un Liman İşletmeciliği, 
Gemlik Körfezi’nin en büyük kapasiteli 
limanı olacak.

Gemlik’teki ticari gelişme her gün 
büyüyor.

Limancıhk ise liderliğini koruyor.
Bu satışın taraflara ve Gemlik’e hayırlı 

olmasını diliyorum.

Gemlik Ticaret Borsası Yönetimi, Kaymakam Cahit Işık’ı ziyaret etti

Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
ilçemize yeni atanan 
Kaymakam Cahit 
Işık’a “Hoşgeldiniz” 
ziyaretinde bulundu. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İlhan Acar, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Özden 
Çakır, Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Hasan Kılıç ve Ferit 
Alan ile Borsa Genel 
Sekreteri Melih 
Karbay, dün saat 
15.oo de Kaymakam 
Cahit Işık’ı makamın 
da ziyaret ettiler. 
GTB Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Acar, 
Kaymakam Işık’a 
yeni görevinde 
başarılar dilerken, 
“Gemlik’e hoş geldi
niz. Birlikte çalış
malarımız olacak.” 
dedi.
Gemlik Ticaret 
Borsası çalışmaları 
hakkında Kayma 
kam Işık’ı bilgilen 
diren Acar, 18 Ekim 
2012 günü Ticaret 
Borsası Salonu’nda 
yapılacak olan 
“Coğrafi İşaret 
Uygulamaları, 
Patent” konulu pane

le Kaymakam Işık’ı 
da davet etti.

GEMLİK GÜZEL 
BİR KENT
Borsa yöneticilerinin 
ziyaretlerinden 
memnunluk duydu 
ğunu belirten İlçe 
miz Kaymakamı 
Cahit Işık, “Gemlik, 
görev yaptığım yerle

re göre daha geliş 
miş ve güzel bir 
ilçe. Sorunlarının 
büyük kısmını 
çözmüş. Ama 
yapılacak işlerimiz 
de var.
Gemlik’i daha güzel 
yapabilmek için 
çalışacağız. ” dedi.
Yaşama pozitif 
olarak bakmanın

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)

insan için çok 
önemli olduğunu 
söyleyen Kaymakam 
Işık, “insan hayatın
da o kadar çok 
olumsuz şey var ki. 
Önemli olan hayata 
pozitif bakmak, haya 
tı güzel gözle gör 
mek kişinin mutlu 
olmasını sağlıyor” 
dedi.

ELEMANLAR ARANIYOR
FABRİKAMIZIN 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY VE BAYAN 
PERSONEL 

ALINACAKTIR.
ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km.

GEMLİK 
Tel: 0 224 513 45 79

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Köylerin sorunları masaya yatırıldı
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Çelik ve daire başkanları, Kaymakam Cahit Işık, daire 
müdürleri ve köy muhtarları ile biraraya geldi. Gemlik’teki okulların durumları. ve 
köylerdeki sorunlar toplantıda masaya yatırılarak, istekler ve çözüm yolları görüşüldü.

Bursa İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Bilal 
Çelik, dün daire 
başkanlarıyla 
ilçemize gelerek, 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, daire müdür
leri ve köy muhtar
larıyla Gemlik köy
lerinin sorunlarını 
masaya yatırdılar. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
saat 10.30’da 
başlayan toplantının 
açılış konuşmasını 
İlçe Kaymakamımız 
Cahit Işık yaptı.
Işık, böyle bir 
toplantının Gemlik’te 
yapılmasından mut
luluk duyduğunu, 
sorunların muhatap 
lan ile çözümcü
lerinin biraraya 
gelmesiyle, doğru
dan çözüm uretiİe 
bileceğini söyledi. 
Eğitimde 4+4+4 
uygulamasına baş
landığını belirten 
Kaymakam Işık, "Bir 
takım eksikliklerimiz 
var. Bunları da 
yapılacak tesisler ile 
gidereceğiz. Bu tesis 
eksikliklerimizi 
sponsorlarımız ile 
karşılayacağız.
Borusan Lojistik, 
Eşref Dinçer 
Mahallesi’ne İmam 
Hatip Ortaokulu, 
Gemport 14 derslikli 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Gemlik 
Lisesi’nin bulunduğu 
yerde de yeni bir 
Gemlik Lisesi’nin 
yapılacağını duyur

du. ” dedi.
Gemlik’te bir fir
manın Fen Lisesi 
yapmak istediğini de 
belirten Kaymakam 
Işık, Manastır’da 
Kütük Mermer’in 
yaptırdığı ilkokul ile 
sorunun çözüle
meyeceğini, yeni bir 
okula bu bölgece 
acilen ihtiyaç duyul
duğunu söyledi. 
Muratoba Hamidiye 
gurup yolunda 
bozukluklar okluğu
na dikkat çekön 
Kaymakam Cahit 
Işık, Haydariye, 
Şahinyurdu köy
lerinde su toplama 
havuzlarına ihtiyaç 
duyulduğunu, Adliye 
Köyü yolunda çök
melerin görüldüğü 
nü, Muratoba 
köylüsünün ise 
Meyva Alım satım 
yeri yapılmasını iste
diklerini bilditdi. 
Bir çok koydd 
altyapı çalışmaları 
nın bittiğine değinen 
Kaymakam Işık, 
köylere modern

çeşmeler yapıldığını 
gördüğünü,köy 
muhtarlarının zeytin
likleri sulayacak 
damlama sulama 
tesisleri kurulmasını, 
böylece kurak 
dönemlerde zeytin
liklerin sulanarak 
verimin arttırılabile- 
ceğini söyledi.

ÇELİK, 
MUHTARLARI 
DİNLEDİ 
Eski Gemlik 
Kaymakamı, Bursa İl 
Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik 
yaptığı konuşmasına 
"Gemlik şarkımız 
yarım kaldı.” diyerek 
başladı. 2011 ve 
2012 yıllarında 
Gemlik merkez ve 
köylerine yapılan 
yatırımları görsel 
olarak katılımcılara 
anlatan Çelik, şunları 
söyledi: "Program 
dahilinde yaptığımız 
hizmetlerin büyük 
çoğunluğu yaz 
aylarında asfalt 
çalışmaları oluştu

ruyor. Bursa çapında 
670 kilometre yol 
asfaltladık. Ancak 
Bursa’nın 3 bin 600 
kilometre yolu oldu 
ğunu unutmamak 
lazım. Önümüzdeki 
yıl, stratejik plan 
dahilinde bu işleri 
daha planlı 
yapacağız. Köylere 
yaptığımız asfaltlar 
bir yıl da bozuluyor. 
Yeniden yapmak 
zorunda kalıyoruz.” 
Kumla’da 379 dekar
lık alanda sulama 
projesi yaptıklarını 
hatırlatan Çelik, 
Gemlik Merkez ve 
köy okullarına 7 
milyon lira değerin 
de yatırım yaptık
larını, Ticaret Meslek 
Lisesi’ni güçlendir 
me, Engürücük ve 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim 
Okullarının onarım- 
larının tamam
landığını belirtti. 
Çelik, Şahinyurdu 
Köyü Mesile Yeri 
projesinin tamam
landığını, Gemlik

Eski Halk Eğitim 
Merkezi Binası’nın 
onarımı için Büyük 
şehir Belediyesi’ne 
500 bin lira ayrıldı 
ğını sözlerine ekledi. 
Çelik, köylerde 
yapılan havuzların 
enerji ile çalışması 
nedeniyle, köylülerin 
elektrik paralarını 
ödeyemediklerini 
gördüklerini söyledi. 
"İyi planlama yapıl
mazsa, yapılan işler 
sorun olmaya başlı 
yor. İşletme sorunu 
yaşanıyor” diyen 
Çelik, Gemlik’i iyi 
tanıdığını, eksiklerini 
gidermek için bura
da olduklarını söyle
di. Daha sonra, köy 
muhtarları tek tek 
köylerinin ihtiyaçla 
rım ilgililere aktardı. 
Engürücük Köyü 
Muhtarı Osman 
Çelik, Vezirova 
Mahallesindeki 
kömür depolarının 
çıkardığı tozdan 
burada yaşayanların 
şikayetçi olduklarını 
belirterek, "Ya köyü 

burdan kaldırın, ya 
da depolan” dedi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, depoların 
ruhsatı bulunmadığı 
için kapatma kararı 
bulunduğunu hatır
lattı.
Adliye Köyü Muhtarı 
Ali Çelik ise 
Türkiye’nin zengin 
bir ülke olmadığını ? 
belirterek, "Paramızı 
en iyi şekil de kul
lanmalıyız. Bir köy 
yolu 4 kez yapılıyor
sa, burada bir sorun 
var demektir. Asfalta 
su girerse, asfalt 
bozulur. Köylere 
yeni evler yapılıyor. 
Köy yollarından ağır 
araçlar geçiyor, yol
lar bozuluyor, çök
meler meydana 
geliyor. Kara gölü 
yapmayın dedik. 700 
bin lira harcandı. 
Bugün eski haline 
getiremezsiniz. Bir 
ülkede tarım sektörü ' 
ayakta değilse, hiç 
bir sektör ayakta 
kalamaz. Mecbur 
Olmadıkça, elektrikle 
çalıştırılan pompalar 
ile sulamaya git
memeliyiz” dedi.
Köy muhtarlarının 
istemleri daire amiri ı 
leri tarafından not 
alınmasından sonra 
heyet, Küçük Kumla 
Köyü’ne giderek, 
burada yapılmak 
istenen Gölet yerini 
inceledi. Daha sonra, 
Atatepe Sosyal 
Tesisİeri’nde birlikte 
öğle yemeği yendi.

D 0 W It H II
29 Eylül 2012 tarihinde Liman İş Sendikası Gemlik Şubesi’nin 2. olağan kongresi 

Ata Mahallesi Liman haddesi No : 12 GEMLİK GEMPORT A.Ş. Yemekhanesinde yapılmış olup, 
yönetim, denetim ve disiplin kurullarına aşağıda isimleri belirtilen üyeler seçilmiştir.

YÖNETİM KURULU : BAŞKAN ERTAÇ ÖKTEM - ŞUBE SEKRETERİ CEMİL KARA - 
ŞUBE MALİ SEKRETER A. AKIN DİNÇER - ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖMER TOKERLİ - 

"ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAŞAR BOZKUŞ
DENETİM. KURULU i YASİN ATMACA - İSMAİL CEZAİR - MUHAMMET KANBUR 

DİSİPLİN KORULU SABRI DİNÇ - METİN ARSLAN - OKAN BAYRAMOĞLU,..
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Borsa Termina» Bilet Salısı BaslaOı
Bursa Şehirlerarası 
Otobüs 
Terminali'nde 
BURULAŞ ve 
Boy-Koop 
arasındaki sorun 
nedeniyle 
yazıhanelerde iki 
gündür devam eden 
bilet satış sıkıntısı 
sona erdi. Taraflar 
arasında yapılan 
görüşme ile bilet 
satışına başlandı. 
Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden Bursa 
Ulaşım Toplu Taşım 
İşletmeciliği Sanayi 
ve Ticaret A.Ş 
(BURULAŞ), 
Boy-Koop 
yazıhanelerine, kira 
borcu nedeniyle 
tahliye kararı çıkart
mıştı. Dün baş 
gösteren kriz ile bir
likte terminale bilet 
almaya giden 
yolculara bilet

kesilememiş, 
yolcular geri dön
mek durumunda 
kalmıştı.
Ankara'ya gitmek 
isteyen Tuncay 
Gedik isimli üniver
site öğrencisi, 
yazıhanelerden bilet 
alamadığı için iki 
gündür Bursa'da 
beklediğini söyledi. 
Gedik, bugün de 

bilet alamazsa 
akrabasının 
yanında kalacağını 
ifade etti. Yolcuların 
yanı sıra otobüs fir
malarının da mağ
duriyeti 
üzerine iki taraf 
bugün görüşerek 
anlaşma yoluna 
gitti. Öğle saat
lerinde başlayan 
görüşmelerle birlikte 

yazıhanelerde bilet 
satışına izin verildi. 
Van Gölü Seyahat 
sorumlusu İsa Tacer 
de BURULAŞ ve 
Boy-Koop 
arasındaki sıkıntı 
nedeniyle iki gündür 
yolcularla birlikte 
kendilerinin de mağ
dur olduğunu dile 
getirdi.
Truva Turizm 
sahibi Nedim 
Yoldaş ise sıkıntının 
büyük ölçüde 
halledildiğini, bilet 
satışına başladık
larını söyledi.
Kamil Koç Yazıhane 
Sorumlusu 
Ayhan Sarısu da 

yolculara bilet sat
maya başladıklarını 
ifade etti. Bilet 
alarak memleketler
ine gitmeye 
başlayan yolcular 
yaşadıkları mutlu
luğu dile getirdile

BursalI İşadamları, 
Güneydoğu Anadolu'ya 

"Omuz Verecek”
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Meclisi 
üyelerinden oluşan 
110 kişilik heyet, 3- 
7 Ekim tarihleri 
arasında Güney 
doğu Anadolu 
Bölgesi'ne iş gezisi 
düzenleyecek. 
BTSO Meclis Başka 
m İlhan Parseker 
başkanlığındaki 
heyet, gezi kap
samında, Gazian 
tep, Şanlıurfa ve 
Mardin'de ticaret ve 
sanayi odaları 
(TSO) ve borsaları- 
na bağlı iş adamı ve 
sanayicilerle toplan 
tılar yapacak, ikili iş 
görüşmeleriyle böl
geler arası işbirliği 
olanaklarını değer
lendirecek. Parse 
ker, konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada, 
yeni Teşvik Kanu 

nu'nda kalkınmada 
öncelikli bölgelerle 
Bursa'nın yapabile
ceği işbirliği olanak 
larının yerinde ince
lenmesi amacıyla 
düzenlenen gezinin 
verimli sonuçlar 
doğuracağını söyle
di. Parseker, şunları 
kaydetti: "Bilindiği 
üzere Bursa yeni 
Teşvik Kanunu'na 
göre 1. bölgede yer 
alıyor. Gaziantep 3. 
ve Şanlıurfa ile 
Mardin de 6. 
bölgede yer alıyor. 
Türkiye'nin gün
demini göz önünde 
bulundurduğumuz
da, geliş miş böl
gelerimizle 
gelişmekte olan 
bölgelerimizin yara 
tacağı sinerjiye 
daha çok ihtiyacı 
mız olan bir 
dönemdeyiz”

Bıırsa’mn 8 bin yıllık tarihi kitaııta toplanıyor
Bursa'da kurulması 
planlanan Kent 
Tarihi Müzesi'nin 
senaryosu niteliğin 
de olacak ve kentin 
8 bin yıllık tarihini 
anlatacak bir kitap 
hazırlanması için 
çalışma yapılıyor. 
Uludağ Üniversitesi 
Tarih Bölümü Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Yusuf Oğuzoğlu, yap 
tığı açıklamada, Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe'nin, kendisine, 
"Bursa kent tarihini 
kaleme alalım"de me 
sine üzerine çeşitli 
araştırmalara başla 
dıklarım söyledi. 
Bursa-İzmir yolunda 
bulunan Akçalar 
köyündeki Aktop 
raklık kazılarının, 
Bursa tarihinin 8 bin 
yıl daha eskiye 
dayandığına yönelik 
kanıtlar ortaya koy
duğunu ifade eden 
Oğuzoğlu, kurulacak 
Kent Tarihi 
Müzesi'nden önce 
müzenin senaryosu 
niteliğinde hazırlaya

cakları kitabın da 
Aktoprakhk'taki 
medeniyetten başla 
yacağını bildirdi. 
Kitapla ilgili hazırlık
ların sürdüğünü dile 
getiren Oğuzoğlu, 
şöyle devam etti: 
"Bursa'nın kimliğini 
oluşturan ana konu
ların ele alınacağı 
kitabın adı, 
'Prehistorik 
Dönemden 
Günümüze, Bursa 
Kent Tarihi' olacak. 8 
bin yıl öncesinden 
günümüze kadar 
gelen tüm Bursa tar
ihini anlatan bir

kitap tasarladık. 
Kitapta, Bursa'nın 8 
bin yıllık tarihini 
yazılmış eserlerle, 
kitabelerle, saha 
araştırılmalarıyla 
anlatacağız. Sadece 
Akçalar'da değil 
Yenişehir ortasında 
da bir höyük kazısı 
yürütülüyor. Daha 
önce de İznik Gölü 
kıyısında, Orhangazi 
Ihpınar köyünde 
kazılar yapıldı. Bursa 
çevresinde yaşayan 
bütün uygarlıklar, 
kentin doğmasına, 
gelişmesine sebep 
oldu. Kentte yapılan 

son kazılar göz 
önüne alındığında 
Bursa, medeniyetin 
beşiği olarak tanım
lanabilir."

-Dünyanın ilk stan
dartları da kitapta 
olacak-
Bursa'nın çok yönlü 
bir şehir olduğunu 
ve esas gelişiminin 
Türk-İslam döne
minde başladığını 
dile getiren 
Oğuzoğlu, kentin 
zengin tasavvuf 
kültürü, ticaret hay
atı ve Bursa'daki ilk
lerin de kitapta yer 

alacağını anlattı. 
Kente çok önemli 
değerlerin geldiğini 
ve bazılarının yaşam 
sürdüğünü vurgu
layan Oğuzoğlu, 
şöyle konuştu: 
"Abdal Murad, 
Geyikli Baba, 
Süleymaş, Çelebi... 
Bunlar çok önemli 
kişiler. Süleyman 
Çelebi, 2? yıl 
Ulucami'^e imamlık 
yapmış. D/inyada 
Hz. Muhammed 
sevgisini dile getiren 
en iyi mevlidi 
yazmış. Ünlü 
Somuncq, Baba ile 
Hacı Bayçşm-ı Veli 
de Emir S^ıitan'ın 
davetiyle Bursa'ya 
gelmiş. Yedirim 
Beyazıt bu kişileri 
yanı başında tut
muş." 
"Bursa İhtisab 
Kanunnapıesi"nin 
1502'de çıkarıldığını 
ve dünyacın ilk stan
dartları olduğunu 
belirten Oğuzoğlu, 
bu kanurçpamede, 
ipekli kumaşlara kaç 
tel ipek Ityanulacağı, 

kaç tel altın zerresi 
bulunacağı, 
börekçinin yaptığı 
börekte ne kadar 
peynir olacağı gibi 
hususların belir
lendiğini, kitapta bu 
standartların da oriji
nal şeklinin ola
cağını söyledi.
İkinci Abdülhamid 
zamanında okullaş
manın bu kentte 
başladığını, cilt 
sanatının geliştiğini 
ve bunun gibi birçok 
konuda Bursa'nın 
önde gelen bir şehir 
olduğunu vurgu
layan Oğuzoğlu, 
"Osmanh döne
minde, dünyanın en 
iyi kadifeleri de 
Bursa'da üretiliyor
du. En iyi ipekler, 7 
renkli kadifeler... 
Tüccarlar sıra bek
liyorlardı almak için. 
Ayrıca, Arap 
diyarlarından kente 
baharat gelir, 
buradan da Avru 
pa'ya, Karadeniz'in 
kuzeyine satılırdı. Bu 
konuların hepsi 
kitapta olacak" dedi.

m ■ ■ ■< »< <» rf ez: www.gemlikkorliezgazetesi.coin

http://www.gemlikkorliezgazetesi.coin
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~6<l Ola r i n Stsval ve H u t ıı ksal Bovıtı" BMell Iha nleahi it
Fikret BEKMEZCİ

Ekolojik Yaşam 
Derneği (EKODER) 
Başkanı Arca Atay, 
dernek olarak 
"Genetiği 
Değiştirilmiş 
Organizmaların 
Sosyal ve Hukuksal 
Boyutu" isimli bir 
Panel ve yine aynı 
başlıkta bir Çahştay 
düzenlediklerini 
söyledi.
Ekoder Derneği 
Başkanı Arca Atay, 
“Panel ve Çahş- 
tayımız Nilüfer 
Belediyesi, Nilüfer 
Kent Konseyi, Ziraat 
Mühendisleri Odası, 
Bahçeşehir Üniver
sitesi Toplumsal 
Araştırmalar 
Merkezi, Ekoloji 
Kolektifi Derneği ve 
Greenpeace 
Akdeniz'in katkıları 
ve Birleşmiş Milletler 
GEF Küçük Destek 
Programının (UNDP- 
SGP) maddi desteği 
ile gerçekleştirile
cek. ” dedi.
Arca Atay etkinlik 
hakkında şu bilgileri 
verdi; “6 Ekim 
Cumartesi günü 
gerçekleştireceğimiz 
etkinliğimiz öncesi 
saat 10.00 da bir 
basın açıklaması 
yapacağız. Yazılı ve 
görsel basının 
değerli mensuplarını

basın açıklaması ve 
etkinliğimize bekli 
yoruz. Basın açıkla
masını tamamladık
tan sonra, etkin
liğimizin açılış 
konuşmalarına geçe
ceğiz.”
Arca Atay, 6 Ekimde 
Nilüfer Konak Kültür 
Evin de gerçekleşti 
rilecek panelin prog 
ramını şöyle anlattı: 
“Açılış konuş
malarını: 
Doç.Dr.Gökhan 
GÜNAYDIN(CHP 
Genel Başkan 
Yardımcısı), 
Mustafa BOZBEY 
(Nilüfer Belediye 
Başkanı), Arca ATAY 
(Ekoder Başkanı), 
Gökmen ARGUN 
(GEF Küçük Destek 
Programı Ulusal 
Koordinatörü) 
tarafından yapılacak. 
İki oturum şeklinde 
gerçekleştirilecek 
Panelin ilk oturu

munu Tohum İzi ve 
Ekoloji Kolektifi 
Üyesi Olcay 
BINGÖLyönetecek. 
Panelistler: Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Gıda ve 
Kontrol Genel Müdür 
Yardımcısı Dr.
Ahmet ARSLAN - 
Tarım Bakanlığının 
GDO Mevzuat ve 
Çalışmalarını, 
Bahçeşehir Üniver
sitesi Ekonomik ve 
Toplumsal Araştır 
malar Merkezi- 
Betam'dan Ar. Gör. 
Burcu ERTUNÇ - 
Türkiye’nin Üç 
Bölgesinde GDO 
Farkındalığını, 
Melikşah Universite- 
si'nden Doç. Dr. 
Ahmet BAŞÖZEN - 
Genetiği Değiştiril 
mişürünlerin 
Tüketilmesinden 
Kaynaklanan 
Tazminat 
Davalarında İspat,

GDO'ya Hayır 
Platformundan Av. 
Emre Baturay ALTI- 
NOK - Biyogüvenlik 
Hukuku ve İhtiyat 
İlkesini, anlatacak
lar, Greenpeace 
Akdeniz Tarım 
Kampanyası 
Sorumlusu Tarık 
Nejat DİNÇ- 
Yemezler 
Kampanyası-GDO 
Anketi Sonuçlarının 
Değerlendirilmesini 
yapacak.
Soru-cevap bölümü 
ve toplantıya katılan 
meslek odaları, baro 
temsilcileri, tüketici 
dernekleri ve sivil 
toplum kuru
luşlarının temsilci
lerinin örgütlerini ve 
GDO’lar ile ilgili yap
tıkları çalışmaları 
özetleyen konuş
malarından sonra 
panelin ll.Oturumuna 
geçilecek.
Panelin ikinci oturu
munu Kibele 
Ekolojik Yaşam 
Kooperatifinden, 
Ekolojik tarım üreti
cisi Berin ERTÜRK 
yönetecek.
Panelistler: 
Biyogüvenlik Kurul 
Başkanı Prof. Dr. 
Hakan YARDIMCI - 
GDO’lar ve 
Biyogüvenlik Kurulu 
Çalışmalarını, Bahçe 
şehir Üniversitesi

Ekonomik ve Toplum 
sal Araştırmalar 
Merkezi- Betam'dan 
Ar. Gör. Dr. Barış 
Gençer BAYKAN- 
Türkiye’de GDO 
Karşıtı Hareketi, 
Ekoloji Kolektifinden 
Av. Fevzi ÖZLÜER- 
Hukuk Sistemimiz 
İçinde GDO'lardan 
Doğan Zarar ve 
İdarenin Hukuki 
Sorumluluğunun 
Yerini, Tüketici 
Dernekleri 
Federasyonu adına 
Tüketici Hakları 
Derneği Başkanı 
Av.Turhan ÇAKAR 
-GDO'ların Tüketici 
Hakları ve Gıda 
Egemenliği 
Açısından 
Değerlendirilmesini, 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesinden 
Doç. Dr. Oğuz 
ÖZDEMİR - 
GDO’ların Sosyo- 
Ekonomik Etkilerini 
sunacaklar.” 
Arca Atay, etkinliğin 
Ziraat Mühendisleri 
Odası başta olmak 
üzere, Gıda 
Mühendisleri Odası, 
Kimya Mühendisleri 
Odası, Türkiye 
Barolar Birliği Çevre 
ve Kent Komisyonu, 
Çiftçi Sendikaları 
Konfederasyonu, 
Tarım Orkam Sen 
gibi sendikalar ile 

doğa, çevre, ekoloji 
ve tüketici temalı 
sivil toplum örgütleri 
tarafından da 
desteklendiğini 
belirtti.
Atay,7 Ekim Pazar 
günü Saat 10.00’da 
Nilüfer Kent Konseyi 
Toplantı Salonun da 
yapılacak çalıştayın 
programından şöyle 
bahsetti:
“Sivil Toplum Örgüt
leri, Meslek Odaları 
ve Baroların temsil
cilerinin, GDO'ya 
Hayır Platformunun 
bileşen örgüt temsil
cileri ve aktivist- 
lerinin katılacağı 
çahştay gerçekleşti 
rİİecektir. Çahştay da 
birinci gün yapılan 
tartışmalar ışığında 
mevcut sorunların 
çözümü için ortak 
çalışmalar, projeler, 
kampanyalar ve 
etkinlikler geliştir
ilmesi hedeflenmek
tedir. Çahştay 
Moderatörü: Yeşil 
Düşünce Derneğin 
den Sevgi MUTLU.” 
Arca Atay son olarak 
etkinliğe herkesi 
beklediklerini belirtti. 
Etkinliğin detayları 
ve iletişim için; 
www.ekoder.org.tr 
0(224).5141469 ve 
0(532).4270128 nolu 
telefonlara başvuru
labileceğini söyledi.

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZİ! raŞTfş

EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇjN ÖZEL TASARIMLAR

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - 0RGAT1İZA5Y0H VE TATUTIM

İstiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı 
No : 3/ B Tel : (0.224)513 96 83 GEMLİK

SEVK İRSALİYESİ 
vZ TAŞIMA İRSALİYESİ

KARTVİZİT & KAŞE 
HEDİYELİK EŞYA 
KATALOG 
CİLT İŞLERİ

DAVETİYE
DÜĞÜN & NİŞAN 

"S SÜNNET AÇILIŞ 
^ORGANİZASYON

PLAKET & KUPA
DERGİ, KİTAP

http://www.ekoder.org.tr
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BIISMEK Jers hası Mi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitimi 
Kurslan'nda (BUS- 
MEK) 2012-2013 
eğitim dönemi 
başladı.
Bünyesine kattığı 
yeni branşlarla sek
izinci yılına adım 
atan BUSMEK'te 
eğitim heyecanı, 
genç yaşlı herkesi 
sardı. Ücretsiz 
kurslarıyla 
BursalIlara eğitim 
hizmeti sunan 
BUSMEK'e başlayan 
kursiyerler kurslara 
büyük ilgi gösterdi. 
Toplam 25 bin 
başvuru ile rekora 
koşan BUSMEK, 
hobi kurslarından 
meslek eğitimi 
kurslarına, kişisel 
gelişimden dil 
kurslarına tam 64 
branşla 11 kurs 
merkezinde eğitim 
hayatına başladı. 
Birçok farklı dalda 
açılan kurslar içinde 
İngilizce, Almanca,

Arapça, Rusça, 
Fransızca, bilgisa
yar, giyim, minyatür, 
diksiyon, çeyiz 
ürünleri hazırlama, 
gitar, hat ve ebru 
sanatları vatan
daşların yoğun 
ilgisini çekiyor.
BUSMEK başvuru
larında en fazla 
talep gören branş 
ise 3 bin 900 kişiyle 
İngilizce oldu.
Bilgisayar kullanımı 
ve işletmenlik kursu 
da 2 bin 700 başvu
ru ile yoğun ilgi 
çeken branşlardan 

biri olurken, BUS
MEK Spor 
Merkezi'ne de 2000 
başvuru yapıldı. 
15 Ağustos'tan bu 
yana online sistem
den yapılan başvuru 
sırası ile alınan 
kayıtlar sonucunda 
ilk gruplar eğitime 
başladı. Bazı branş 
lar yıl içinde ikinci 
ve üçüncü gru
plarını açacak. Yeni 
gruplar açıldıkça 
kayıtlar www.bus- 
mek.bel.tr adresin
den alınmaya 
devam edilecek.

Kem Konseyi, Çalışmalarını 
Üniversite 

Öğrencilerine Anlatıyor
Bursa Kent Konse 
yi Gençlik Meclisi, 
2012-2013 yılı eği 
tim yılında kapıla 
rım gençlere açan 
Uludağ Üniversite
sinde bilgilendirme 
standı açtı. Çalış
malar hakkında 
bilgi alan üniversite 
öğrencileri, Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisine 
katılmaktan mutlu
luk duyduklarını 
ifade etti.
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
ile Mediko'da açılan 
standta, Gençlik 
Meclisi gönüllüleri 
tarafından üniver
site öğrencilerine 
gençlik çalışmaları, 
Eurodesk ve Avru 
pa fırsatları hakkın
da bilgi verildi.
Bursa Kent Kon 
şeyi Başkanı Semih 
Pala, Gençlik 
Meclisinin farklı ve 
değişik çalışmalara 

imza attığını söyle
di. Bursa Kent 
Konseyi'nin, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
destek ve 
katkılarıyla çalış
malarını 
sürdürdüğünü ifade 
eden Pala, "Bursa, 
büyük bir şehirdir. 
İlim ve bilim nok
tasında başkent 
olmak için hızla yol 
alıyor. Gençlik 
Meclisimiz ise 
üniversite, lise 
gençliği ve çalışan 
gençlerle değişik 
ortamlarda 
buluşuyor. Gençlik 
Meclisi, Uludağ 
Üniversitesi'nde 
açtığı stant ile 
öğrencilerle 
iletişime geçti. 
Standa bilgi almak 
için gelen gençler, 
Merinos Parkı 
içinde yer alan 
ofislere davet 
ediliyor." dedi

KAYIP
Beko Casio 

marka 398 SR 
40600549 sicil 

nolu yazar kasa * 
ruhsatımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
MEMNUNE 

AYVAZ

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

www.gemlikkorfez
gazetesi.com
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ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
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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

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

http://www.bus-mek.bel.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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lilMliUllIlMlIllillîlllll Zamlar domino eltisi yapacak
Bakanlık, araçların 
AB ülkelerinde de 
serbest dolaşıma 
girmesi amacıyla bir 
çalışma başlattıç 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
başlattığı yeni bir 
çalışma ile Türki 
ye’de verilen Tip 
Onay Belgelerinin, 
Avrupa Birliği’nde 
(AB) tanınması ve 
Türkiye’den Tip 
Onay Belgesi alan 
araçların AB ülkele 
rinde de serbest 
dolaşıma girmesi 
amacıyla bir çalışma 
başlattı.
Türkiye sanayisinin 
en önde gelen ve 
üretiminin yaklaşık 
yüzde 75’ini AB 
ülkelerine ihraç 
eden otomotiv sek
törü, bugün itibarıy
la AB ülkelerine 
ihraç edeceği her 
bir tip araç için 
büyük meblağları 
Türkiye dışına 
aktarıyordu.
Bu uygulamaya son 
vermek, Türkiye’nin 
AT Tip Onay Belgesi 
verebilmesi ve 
büyük meblağların 
Türkiye ekonomi
sine kazandırılma 
sim sağlamak adına, 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
önemli bir adım attı. 
2918 sayılı 
Karayolları Trafik 
Kanununun 29’uncu 
maddesi uyarınca 
Türkiye’de Motorlu 
Araçlar ve Römork 
lan, Tarım ve Orman 
Traktörleri ile İki 
veya Üç Tekerlekli 
araçların tip onayı 
belgelendirmesi, 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlı

ğınca yapılıyor. 
Bununla birlikte, 
29.04.1997 tarihli ve 
22974 sayılı Resmi 
Gazete’de yayım
lanan 97/9196 sayılı 
Bakanlar Kurulu 
Kararına göre, 
motorlu araçlarla 
ilgili Avrupa 
Topluluğu’nun 
teknik mevzuatını 
uyumlaştırmadan 
sorumlu olan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Avrupa 
Birliği’nde en son 
yayımlanan mevzu
atı güncel olarak 
takip ediyor. 
”2014 yılından 
itibaren AT Tip Onay 
Belgesi verilecek" 
Konuya ilişkin soru
lan yanıtlayan, 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, 
Türkiye’nin, şu an 
için yalnızca Ulusal 
Tip Onay Belgesi 
düzenleyebildiğin! 
hatırlattı. Ergün, 
Türkiye’den Ulusal 
Tip Onay Belgesi 
alan araçların, sade 
ce Türkiye’de ve 
Avrupa Birliği dışın
da kalan diğer ülke 
lerde ticari dolaşım 
hakkı elde ede
bildiğini dile getire 
rek, şunları kaydetti: 
”Bu uygulamada bir 
devri kapatıp yeni 

bir devir açmak 
adına, ülkemizce 
verilen Tip Onay 
Belgelerinin, Avrupa 
Birliğinde tanınması 
ve ülkemizden Tip 
Onay Belgesi alan 
araçların Avrupa 
Birliği ülkelerinde 
de serbest dolaşıma 
girmesi amacıyla, 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı 
ile ortak bir çalışma 
başlatmıştır.
Bu çerçevede, önce
likli olarak 2012 yılı 
sonu itibarıyla Avru 
pa Birliği Otomotiv 
Teknik Mevzuatının 
tam olarak uyum
laştırılması, uyum- 
laştırılan mevzuatın 
2013 yılı içerisinde 
Avrupa Komisyo 
nuna bildirimlerinin 
yapılması ve mütea 
kiben Komisyon ile 
müzakerelere baş 
lanması öngörül 
mektedir. Müzakere 
ler sonucunda, 2014 
yılı içerisinde Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 
AT Tip Onay Belgesi 
verilmeye başlan
ması ve ülkemiz 
tarafından düzenle
nen Tip Onay 
Belgelerinin, Avrupa 
Birliği ülkelerinde 
de tanınması 
amaçlanmaktadır.”

Doğalgaza yapılan 
yüzde 9.8 zam 
oranıyla, son bir yıl 
içinde tüketiciye 
yansıyan toplam 
zam yüzde 48’i 
buldu. Doğalgazın 
ardından elektrik 
fiyatı da yüzde 9.8 
arttı.
Doğalgaza yapılan 
yüzde 9.8 oranında
ki son zam ile 
geçen bir yıllık 
periyotta doğalgaza 
gelen toplam zam 
yüzde 48.9’a ulaştı. 
Reel sektörü fiyat 
ayarlamalarına zor
layan doğalgaz 
zammı, ücretleri de 
eritecek. Zammın 
bir başka yansıması 
da enflasyona 
yapacağı yükseltici 
etki olacak. Öte yan
dan, elektrik fiyatları 
da konutlarda yüzde 
9.81, ticarethanel
erde yüzde 8.06 
arttı.
BOTAŞ’tan yapılan 
açıklamada, ulus
lararası petrol fiyat
larındaki yük
selmelere bağlı 
olarak doğalgaz 
maliyetlerindeki 
artışlar nedeniyle 
gaz satış fiyatların
da düzenleme 
yapıldığı belirtildi. 
Doğalgaza yapılan 
son zamla, 1 Ekim 
2011-1 Ekim 2012 
arasında tüketiciye 
yansıyan toplam 
zam yüzde 48.9 
oldu. En son 1 
Nisan 2012’de 
doğalgaza yüzde 
18.7 zam yapılmıştı. 
Ekim 2011’de doğal
gaza yüzde 14.3 
zam gelmişti.

Zamlar üst üste bin
ince 1 yılda toplam 
zam yüzde 48.9’u 
buldu. Doğalgaz 
zammı, 2012’nin 
geride kalan 9 ayı 
içinde de toplam 
yüzde 29.3 oldu. 
Doğalgaz zammı 
reel sektöre doğru
dan yansıyacak. 
Başta gıda olmak 
üzere pek çok sek
tör zamdan etk
ilenecek ve nihai 
tüketiciye bunuyan- 
sıtacak. Doğalgaz 
zammı reel sektörün 
yanı sıra ücretliyi de 
vurdu. 2012 için 
yüzde 4+4 olarak 
belirlenen memur 
zamları, doğalgaz 
zammının altında 
kaldı. Doğalgaz 
zammı, asgari üc 
rete 2012’nin ilk 6 
ayı için yüzde 5.91, 
ikinci 6 ayı için yüz 
de 6,09 olmak üzere 
toplam yüzde yapı 
lan 12.37’lik zammı 
da açık ara geride 
bıraktı. Merkez 
Bankası, nisan ayın
da doğalgaz ve 
elektrik zamlarının 
tüketici fiyatlarına 
doğrudan yansı
masının 0.5 puan 
olacağını belirtmişti. 
Son zamla birlikte 

enflasyon baskısı 
nın artması bek
leniyor. Doğalgaza 
yapılan zam, elek
trik üreten santral
lerin yarısının 
doğalgazla çalış
ması nedeniyle elek
triğe de yansıyor. İki 
enerji kaleminde de 
artış, enflasyonu 
tetikleyici bir unsur 
olarak öne çıkıyor. 
Yılso nunda enlasy- 
on beklentisinde 
revizyona gidilecek. 
‘Son 2 zam enflasyo 
nu 0.43 puan etkiler’ 
EFG İstanbul 
Başekonomisti 
Haluk Bürümcekçi, 
elektriğin 
enflasyonda ağır
lığının yüzde 3.1, 
doğalgazın ise 
yüzde 1.32 
olduğunu belirterek, 
“Bu iki kalemdeki 
zammın enflasyona 
toplam etkisi ise 
0.43 puan civarın
da” dedi. ÖTV 
artışlarında otomo
tivdeki vergi 
artışlarının tüketi
ciye yansıtılması 
halinde enflasyonu 
0.5 puan, bu 
artışları üstlen
meleri halinde ise 
0.4 puan yukarı 
taşıyacağı söylendi

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye ’10
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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Torn ok ay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

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 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

BELEDİYE

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) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tas. 513 23 94

DAĞITICILAR

Gemlik Karfez
etlLİK'İH İLK OONLÜK SİYASİ OAZETESİ

ımilHiıhıiü

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

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
Total gaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 15 45
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4388 
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
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
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Ivle Bâ Geçer Zaman ki" diâslniıı 
Siilepan'ı Gemlike geliyor
Fikret BEKMEZCİ

“öyle Bir Geçer 
Zaman ki” dizisinin 
sevilen oyuncusu 
Süleyman karak
terindeki Renan 
Bilek, Gemlik’e tek 
kişilik gösteri ve 
öğrencilerle 
buluşmak için 
geliyor.
Etkinliği Çizgi 
Menajerlik Organi 
zasyon düzenliyor. 
Çizgi Menajerlik

Organizasyon Genel 
Müdürü Çetin Bakır, 
gerçekleştirilecek 
olan etkinliği şöyle 
anlatıyor: "Renan 
Bilek, 12 Ekim Cuma 
günü saat 16.00’da 
Asım Kocabıyık 
Üniversitesi Konfe 
rans Salonunda 
öğrencilerle buluşa
cak. Renan Bilek, 
öğrencilerle 
söyleşi gerçek
leştirecek. Daha 
sonra, Renan Bilek 

tek kişilik gösterisi
ni, Saat 20.00’da 
Manastır Kültür 
Merkezinde gerçek
leştirecek. Tek kişilik 
gösterinin biletleri: 
Balıkpazarı Terzi 
Nesrin, Cius Avm 
Pizza Gusto, 
Komagene, 
Kahvecim Kafe’de 
satılmaktadır. Tüm 
Gemlik halkını bek
liyoruz. ”

“Gemlik’e

hareketlilik 
kazandıracağız” 
Çizgi Menajerlik 
Organizasyon Genel 
Müdürü Çetin Bakır, 
son olarak 
“Gemlik’te sosyal 
hayatının gelişmesi 
için şirket olarak 
elimizden geleni 
yapıyoruz. Gemlik 
halkı etkinlikler için 
başka yerlere git
meyecek. Çizgi 
Menajerlik 
Organizasyon olarak

Gemlik halkına farklı Gemlik’e hareketlilik 
sosyal etkinlikler kazandıracağız.”
düzenleyerek, dedi

WllliWBlIIMlllIlM

Gemlik Dojo Karate 
Do Spor Kulübü 
Antrenörü Gökhan 
Özler, Türkiye’de bir 
ilki başlatarak 
engellilere karete öğ 
reteceklerini açıkla 
dı.
Gökhan Özler, gaze 
temize yaptığı açık
lamada, bir süre 
önce Gemlik Veli 
baba Kıraathanesi 
işleticilerinin başlat
tığı kampanya ile 
engelli vatandaşlara 
verilmek üzere bir 
tekerlekli sandalye 
verdiklerini, bunu 
Kızılay Derneği 
adına engelli bir ar 
kadaşımıza verdik
ten sonra engellilere 
de karete kursları ..

başlatma kararı 
aldığını söyledi. 
Özler, şöyle konuş
tu: “Toplumumuza

engellilerin başarılı 
olabileceklerini 
göstereceğiz. 
Ayrıca boyu kısa

olan, halk arasında 
cüce olarak tanım
lanan kişilere de ka 
rete yaptırarak kata 
dalında kendilerini 
ispat etmelerini sağ 
layacağız. 
Unutmayalım ki bü 
tün herkes engelli 
adayıdır. Onlara sa 
kip çıkalım, acımaya 
hm, sevelim.” 
Gökhan Özler, 
Haziran ayında tes- 
bit edilen 90 yoksul 
çocuğa ücretsiz 
karete dersi vere
ceklerini, gençliği 
ancak spor ve 
sanatla eğitip 
topluma faydalı 
bireyler haline 
getirilebileceğini 
söyledi.

KUTLAMA
CAMİLER - DİN GÖREVLİLERİ 

VE SAKATLAR HAFTASI 
NEDENİYLE 

DİN GÖREVLİLERİMİZİN VE 
SAKAT VATANDAŞLARIMIZIN 

HAFTALARINI KUTLARIZ.

KADİR ÖZAYDIN 
ERZURUMLULAR KÜLTÜR VE 

DAYANIŞMA DERNEĞİ 
BAŞKANI

Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, gaze 
temizi ziyaret etti. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 7 / 
D sınıfının Nagehan 
Güler, Serenay 
Gedik, Neziha 
Aktürk, Mehmet 
Ataş, Ali Berk 
Büken, Muhammet 
Yusuf Gültepe, 
Sadık Kağan Buğa 
adlı öğrencileri, 
gazetemize gelerek, 

Sosyal Bilgiler 
Dersi için 
öğretmenlerinin 
verdiği ödevi yap
mak için Gazetemiz 
sahibi Kadri Güler 
ile görüştüler. 
Öğrenciler, 
gazetenin nasıl 
çıkarıldığı, nasıl 
hazırlandığı, hangi 
aşamalardan 
geçtiği ve nasıl 
basıldığı 
konusunda bil
gilendirildiler.



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

Aykent ile hedeflerimzedoğru,>
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.

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
“1 .Sınıf 
2.Sınıf
3. Sınıf ' 
4'.Sıntf
S.Sınıf ~
6.Sınrf
7.Sınıf
S.Sınıf

5.950TL
6.200TL |
7.500TL
5.500 TL
5.500TL
5.500TL
5.500TL
5.500TL
5.500TL
5.500TL

ÜCRETE EĞİTİMÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS v* KOV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu 2.Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretim.kl2.tr
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Cenaze Dönüşü 
Kaza: 6 Yaralı

Orhaneli'nde yağışta kaygan
laşan çevre yolunda kontrolden 
çıkarak, karşı yönden gelen 
İsmail Hasis'in kullandığı 16 N 
3298 plakalı traktörle kafa 
kafaya çarpıştı. Haberi syf3’de

Gemlik Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantıları dün yapılan tek toplantıyla sona erdi

Mecliste tahsis tartışması
Gemlik Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplan
tıları dün ilk oturumda tamamlandı. Daire Mü 
düdüklerinden gelen isteklerin büyük çoğun 
luğunun ilgili komisyonlara gönderildiği mec 
lis toplantısında, Belediye Başkanvekilinin 
Kent Müzesi yapılacak binanın Kız İmam 
Hatip Okulu olarak tahsis etmesi ve tahsisin 
süresinin belirlenmesi konusu tartışmalara 
neden oldu. Tahsis süresinin geçtiğininbelir- 
lenmesi üzerine, okullardaki sıkıntılar 
konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
yazı yazılmasına karar verildi. Sayfa 2’de

Gine Dikiş
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sınırda sular ısınıyor
Belediye Meclis toplantısını izlemeden 

geldikten sonra, televizyonu açtığımda 
Suriye sınırında suların ısındığı haberini 
gördüm.

Suriye tarafından gelen bir top mermi 
sinin Akçakale’ye düştüğü ve 5 kişinin 
öldüğü, tüm kanalları ve ajanslarda flaş 
haberdi.

Evet, Suriye sınırında süren bu geliş 
meler Türkiye’yi nereye doğru sürükle 
yecek belli değil.

Suriye sınırlarında Türk uçağının düşü 
rülmesinden sonra, günlerdir diken üs 
tünde oturan Akçakale’de akan kan var.

Devamı sayfa 4’de

MllllftllIMİSİMlIl
Şanlıurfa'nın 
Akçakale ilçesine 
Suriye sınırından 
top mermisi düştü, 
5 kişi hayatını kay
betti. Aralarında 
polislerin de bulun
duğu 13 kişi ise 
yaralandı.
Dün, saat 15.30'da 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi'nin bahçesine 
bir havan mermisi 
düştü. Patlama sesi 
diken üstünde olan 
ilçe de tedirginliği 
artınrken saat 16. 
25'te de ilçenin en 
merkezi yeri olan 
Kazım Karabekir 
Mahallesi'ne ikinci 
top mermisi düştü.
İstasyon Cadde

si'ne düşen mermi 
nin infilak etme 
siyle ilk belirleme 
lere göre 3 kişinin 
hayatını kaybettiği 
belirtildi. Ancak 
daha sonra ölü 
sayısı 5'e yükseldi. 
Olay nedeniyle 
ilçede büyük panik 
yaşanırken, Şanlı 
urfa dan çok sayıda 
sağlık ekibi ve 

güvenlik görevlisi 
Akçakale'ye sevk 
edildi.
Akçakale'ye 28 
Eylülde Hürriyet 
Mahallesi'ndeki iki 
evin arasına düşen 
havan mermisi, 3 
kişinin hafif yara 
lanmasına, 20 işyeri 
ve evin hasar gör 
meşine neden 
olmuştu.

Hatanda; 
Meta olan 

borcunu 
öğrenebilecek 
Vatandaş, Gelir 
İdaresi Başkan 
lığı'nın "Borç 
Bilgilendirme 
Servisi’’ hizmetiy 
le, vergi daireleri 
ne intikal etmiş 
olan vergi, trafik 
ve idari para ceza 
sı, Yurt-Kur harcı, 
yargı harcı gibi 
tüm borçlarını 
"www.gib.gov. tr” 
adresinden öğre 
nebilecek. 9’da

http://www.aykentilkogretim.kl2.tr
http://www.gem
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gib.gov
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Gemlik Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantıları dün yapılan tek toplantıyla sona erdi

Mecliste tahsis tartışması
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Ekim ayı 
toplantıları dün 
tamamlandı.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın başkan
lığında toplanan 
Belediye Meclisi’ne 
AKP’li Fevzi Ayyıldız 
ile Mehmet Çelik 
katılmadılar.
Bir önceki meclis 
tutanağının oku
narak kabul 
edilmesinden sonra, 
gündemde bulunan 
daire başkanlarının 
meclise havaleleri 
tek tek ele alındı. 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’nün per
formans esaslı 2012 
yılı mali gelir gider 
bütçesi ile ilgili 
yazısı okundu, yazı 
kabul edildi. 
Yine İmar ve 
Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
Kurşunlu köy içi 
Gündoğdu Köyü 
arasındaki yolun 
genişletilmesi ile 
ilgili plan değişikliği 
istemi İmar 
Komisyonu’na 
havale edildi. 
Hamidiye 
Mahallesi’nin bazı 
sokaklarına çocuk 
parkı yapılma talep
leri ile Karacaali 
Köyü’ndeki bir plan 
değişikliği ayrıca 
Küçük Kumla’da 
katlı otopark ve 
pazar yerinin kamu
laştırılma programı
na alınması ile ilgili 
istemde İmar 
Komisyonu’na 
görüşülmek üzere 
havale edildi.
Gündemin 11. mad
delerine kadar olan 
konuların Plan ve 
Bütçe Komisyonu’na 
havalesi oy birliğiyle 
kabul edilirken, İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne alınan 
minibüs ve motor- 
sikletin devir işlem
lerinin yapılması ile 
ilgili karar oy bir
liğiyle kabul edildi.

MÜZE BİNASI 
KONUSUNDA 
TARTIŞMA ÇIKTI 
Yazı İşleri 
Müdürlüğü’nün 
Atatürk Okulu

karşısında bulunan 
eski Kız Mektebi 
olarak bilinen 
binanın tahsis 
süresinin sınır
landırılması ile ilgili 
yazısı tartışmalara 
neden oldu.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
eğitimde yeni sis
teme geçilmesi 
nedeniyle, İmam 
Hatip Lisesi’nde yer 
sorunu doğduğun
dan daha önce Kız 
İmam Hatip Okulu 
olarak kullanılan 
binanın Milli Eğitim’e 
verildiğini, ancak 
sürenin sınırlandırıl
ması gerektiğini 
söyledi.
Refik Yılmaz açıkla
masında “Gemlik 
imam Hatip 
Ortaokulu’nu G E IM
PORT yapacak. 7 ay 
sonra, inşaat teslim 
edilecek. Bu bina, 
Kent Müzesi yapıla
caktı. Bundan 
vazgeçilmedi. Müze 
ile ilgili adımlar atıl
madı. Gemlik’in tari
hini bilen her türlü 
alet ve eşyaların 
toplanması için bu 
işle ilgilenecek 
belediyeden ve 
dışarıdan bir 
komisyonun kurul
ması gerekiyor. 
Bunun içinde eski 
Belediye Başkanları, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası başkanları da 
olabilir. Bu bina, 
1974-1994 yıllarında 
Kız İmam Hatip 
Okulu olarak tahsis 
edilmiş, şimdi tah
sisi sınırlandırmamız 
gerekiyor. Bir yıllık 
süre tanıyalım.” 
dedi.

CHP Gurubu adına 
söz alan Necdet 
Ersoy, “Bize 
gönderilen yazıda, 
ne zamana kadar 
tahsis edileceği 
belirtilmemiş, burası 
yıllarca okul olarak 
hizmet görmüş. 
Yıllardır boş kaldık
tan sonra, müze 
olması karar
laştırılmış, bu konu
da harcamalar 
yapılmış. Şimdi tah
sis varsa, neye göre 
yapıldı. Boşaltıldık 
tan sonra, tahsis 
kalır mı? Tahsis 
konusunda meclis 
kararı olması gere 
kir. Söz ile burası 
okula verilmişse, 
suç işlenmiştir. Biz, 
bu suça ortak olmak 
istemiyoruz. Yok 
olan bir şeyin neyini 
sınırlandıracağız. ” 
dedi.
Refik Yılmaz ise, 
Belediye mülklerinin 
kiraya verildiğinde, 
taşınmazlar üzerinde 
harcama yapılabile
ceğini söyledi. 
Tahsisin otomatik 
olarak düşmediğini 
belirten Yılmaz, 
“Yeniden karar 
almamız gerekiyor” 
dedi.
MHP’li Meclis Üyesi 
Metin Şanlı, 1976 
yılında o okulda 
öğretmenlik yap
tığını söyleyince, 
yeniden söz alan 
Necdet Ersoy, 
“Tahsisler, 25 yıl 
sürelidir.
Görüyorsunuz ki, bu 
süre aşılmış.
Konunun meclisçe 
karara bağlanması 
gerekir.” şeklinde 
konuştu.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ise “Bu binayı kul

lananlar, İmam 
Hatipli olduğu için 
itiraz ediyorsunuz. 
Belediye Sanat ve 
Kültür Derneği’ne 
Kültür Merkezi’nde 
yer tahsis edilmiş, 
meclis karan yok. 
Çifte standart yap
mamanız gerekir.” 
dedi.
MHP Gurup sözcüsü 
Suat Laçinok ise 
fuzuli tartışma 
yapıldığını, tahsis 
için meclis kararı 
olması gerektiğini, 
bu tahsisin amacının 
ve tahsisten sonra 
iki kurum arasında 
tahsis sözleşmesi 
imzalanması ve 
süresinin belirli 
olması gerektiğini 
belirterek, “Ortada 
bu belgeler yok. 
Tahsis sözleşmesi 
olmadan tartışma 
yapılamaz. Tahsis 
kararını ve 
sözleşmeyi bulup, 
sonra bu konuyu 
tartışalım. Tahsis, en 
fazla 25 yıl olur.
1986’dan bu yana 26 
yıl geçmiş, süre 
aşmış. Belgeler 
meclise gelmeli” 
dedi.
CHP gurubundan 
yeniden söz alan 
Necdet Ersoy, 
Başkanvekilinin 
dayanaksız olarak 
kendilerini suçladığı 
m, meclisin kanun
suz ve hukuksuz iş 
yapamayacağını 
belirterek, Milli 
Eğitim Müdüründen 
hangi okulların ders
lik ihtiyacı olduğu
nun araştırılmasını, 
buna göre karar 
verilmesini istedi. 
Bu konudaki öneri, 
oy birliğiyle kabul 
edildi.

KOMİSYON 
RAPORLARI 
Daha sonra, korniş 
yonlardan meclise 
gelen raporlar ele 
alındı.
İmar Komisyonu’nun 
981 ada 1 parsel, 982 
ada 2 parsel ve 193 
ada 9 parsellerde 
1/1000 ölçekli plan 
değişikliği ile ilgili 
raporu okundu. 
Rapor, MHP’nin 
çekimser kalması 
üzerine oy çokluğuy
la kabul edildi.
Plan ve Bütçe 
Komisyonu gün
demin 2/3 4 ve 6. ncı 
maddelerini geri çek
mek istediklerini 
söyledi, oy birliğiyle 
kabul edildi.
Çevre Sağlık ve 
Sosyal İşleri 
Komisyonu Başkanı 
Cemil Kurt, tüketici
lerin kendilerine 
uzak olan pazar yer
lerine kolaylıkla 
ulaşabilmelerini 
sağlamak için 
belediyenin ücretsiz 
servis ücretleri ver
mesi ile ilgili kararını 
okudu. Kurt, korniş 
yonun ilçenin uzak 
olan odun depoları, 
Ata Mahalle gibi böl
geleri pilot bölge 
seçip, buradaki 
vatandaşların pazar 
yerlerine kolay 
ulaşabilmesi için 
Belediyenin ücretsiz 
araba koymasını 
istedi.
Komisyonda AK 
Partili üye Aydın 
Bayraktar’ın red 
oyuna karşılık diğer 
üyelerin olumlu oy 
kullandığını belirten 
Kurt, “Yaptığımız 
araştırmada, bu 
proje ile yılda 3 bin 
300 kilometre yol 
gidip gelinecek. Bin 

700 litre dolaylarında 
akaryakıt kullanıla
caktır. Bu karar 
doğrultusunda yok
sul mahallelerdeki 
vatandaşlarımız 
belediyenin desteği 
ile pazar yerine 
ücretsiz gelecek
lerdir. Bu belediyem
ize külfet getirmeye
cektir. 2013 yılı 
bütçesine gerekli 
ödenek konulsa 
uygulamaya 1 Ocak 
2013 de başlanabilir” 
dedi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
ulaşım kararının 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
UKOME ye ait 
olduğunu, Gemlik’te 
taşımacılığın 
özelleştirildiğini, 
böyle bir karar 
alındığında özel fir
malara zarar yaza
cağını söyledi.
Komisyonun kararını 
popilist bulduğunu 
söyleyen Yılmaz. 
“Öyleyse, herkesi 
ücretsiz mi 
taşıyalım. Vitrine 
oynuyorsunuz. ” 
dedi.
Cemil Kurt, Yılmaz’ın 
konuşması üzerine 
vitrine oynamadık
larını, çıkarılan bir 
yönetmeliği uygula
mak istediklerini 
belirtirken, “Belediye 
bütçesinden 750 bin 
lira Başkanlık 
ödeneği ayrıldığını, 
bunun kısılması ile 
ödenek sağlanabilir. 
Bu projenin siyasi 
rantı yoktur. 
Türkiye’de hiç uygu
lanmamış bir pro
jedir. Uygulanırsa siz 
tarihe geçersiniz” 
dedi.
Daha sonra, TSO 
binasının yapıldığı 
yerdeki trafonun 11 
metre ileriye alın
ması kabul edilirken, 
Küçük Kumla’ya yat 
limanı yapılmasını 
isteyen önerge ile 
MHP’lilerin verdiği 
bir süre önce ölen 
Ömer Kahraman’ın 
adının bir tesise ve 
rilmesi kararları ilgili 
komisyonlara havale 
edildi. Ekim ayı 
meclis toplantısı tek 
toplantıda sona erdi.



4 Ekim 2012 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 3

Cenaze Dönüsü te 6 Yaralı
Bursanın Orhaneli 
ilçesinde meydana 
gelen kazada 6 kişi 
yaralandı. 
Büyükorhan'a bağlı 
Pınar köyde bir 
yakınlarının cenaze 
sinden Bursa'ya 
dönen Ihsan Sak 
idaresindeki 16 GE 
766 plakalı otomobil, 
akşam saat 20: 00 
sıralarında, 
Orhaneli'nde yağışta 
kayganlaşan çevre 
yolunda kontrolden 
çıkarak, karşı yön
den gelen İsmail 
Hasis'in kullandığı

Kıraathanede otururken öldü
Bursa'nın
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde bir kişi 
kıraathane oturduğu 
masanın başında 
hayatını kaybetti. 
Olay, Züferbey

16 N 3298 plakalı çarpıştı.
traktörle kafa kafaya Kazada otomobilde

Mahallesi Zincirli 
kuyu Sokak üzerin 
de meydana geldi. 
İddiaya göre sokak 
üzerindeki kıraatha 
neye giden 52 yaşın
daki Ahmet Uyanık 

aniden fenalaşarak 
yere düştü. Olayı 
gören arkadaşları 
Uyanık'ın yanına 
koştu. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
Uyanık'ın hayatını 

bulunan İhsan Sak 
(61), Ganime Sak 
(55), Hacer Sak (29), 
Yavuz Sak (26), 
Mustafa Sak (4) ile 
Elif Sak (1) yarala
narak Orhaneli 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralılardan Yavuz 
ve Elif Sak Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne, İhsan 
Sak ise Bursa 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor 

kaybettiğini belirle
di. Uyanık'ın cesedi 
kesin ölüm sebe
binin belirlenmesi 
için Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı.

Mudanya'da 
"Çekirge" 

Operasyonu
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde yaklaşık 6 
ay önce yapılan 
"Çekirge" 
operasyonunun 
ardından düzenle
nen ikinci 
operasyonda 7 kişi 
gözaltına alındı. 
Mudanya Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği 
tarafından 6 ay 
önce "suç işlemek 
amacıyla silahlı 
örgüt kurmak ve bu 
örgüte üye olmak, 
suçtan kaynaklanan 
mal varlığı değer
lerini aklamak, 
silahla tehdit 
etmek, nitelikli 
dolandırıcılık, 6136 
sayılı kanuna 
muhalefet"

70 Kücüktıas Telet Oldu

suçlarıyla ilgili 
yapılan "Çekirge-1" 
operasyonunda 
10 kişiden 8'i tutuk
lanmıştı. Asayiş 
ekiplerinin 6 aydır 
takip ettikleri zan
lılardan dün 
7 kişi daha 
gözaltına alınıp 
ifadelerinin ardın
dan adliyeye 
sevk edildi.
İki operasyonun 40 
mağduru olduğunu 
belirten yetkililer, 
son yakalanan 
K.Y.Z, M.B.B., 
M.C.B., C.B., A.T., 
M.B., ve Y.B. adlı 7 
kişinin de tutuk
lanan 8 kişi gibi 
çeşitli suçlardan 
sabıkalı olduğunu 
söyledi.

13 hin liralık kablo çaldılar
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde bir 
işyerine giren 
kimliği belirsiz hırsı
zlar 13 bin TL 
değerinde kablo

Sinara İzmariti 91 Yangın CıMı
Bursa'da eylül ayın
da sigara izmaritin
den kaynaklanan 91 
yangın çıktı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı 
Orhan Doğan, eylül 
ayı içinde 580 
yangın ve su 
baskınına müdahale 
ettiklerini söyledi. 
Eylül ayında 20 
işyeri, 1 kamu 
binası, 44 özel bina, 
18 motorlu araç, 
14 orman ve fidan
lık, 2 odun kömür 
deposu, 346 anız 
ve 107 diğer yer
lerdeki yangını 
söndürdüklerini 
belirten Doğan, 
ayrıca 28 su baskını

çaldı.
Olay, Gürsu ilçesi 
Kurtuluş Mahallesi 
Y.D.'ye ait işyerinde 
meydana geldi.
Gece saatlerinde 

na müdahale ettik
lerini söyledi. 
Doğan, çıkan 
yangınlarda yaklaşık 
332 bin TL zarar 
meydana geldiğini 
dile getirdi. Doğan, 
evlerde, işyer
lerinde, araçlarda, 
asansörlerde, 
kapılarda, derelerde 

işyerine giren 
kimliği belirsiz 
şahıslar, elektrik 
akşamı için kul
lanılan 13 bin TL 
değerinde kabloyu 

mahsur kalan insan 
ve hayvanları da 
kurtardıklarını söyle
di. Doğan, yangın
ların 268'inin kimliği 
meçhul şahıslar 
tarafından 
çıkarıldığını 
belirterek, "Sigara 
izmariti ve kibrit 
yüzünden 91 yangın 

çalarak kayıplara 
karıştı.
İşyerine hırsız 
girildiğini fark eden 
Y.D. polise giderek 
şikayette bulundu 

çıktı. Yangın 
konusunda vatan
daşlar dikkatli 
olmalı. Sigara izmar
iti yangınların en 
büyük sebep
lerinden birisidir. 
İtfaiye olarak 
gelen her ihbarı 
dikkate alıyoruz" 
dedi.
Doğan, eylül 
ayında en çok Pazar 
günü yangın çık
tığını ifade etti.
Doğan, itfaiye ekip
leri olarak ihbarın 
ardından bir dakika 
içinde 27, 3 dakika 
içinde 245, 5 dakika 
içinde ise 267 yangı
na olaya müdahale 
ettiklerini sözlerine 
ekledi.

Bursa'nın Keleş 
İlçesi'ne bağlı 
Baraklı Köyünde bir 
bağ evinde henüz 
belirlenemeyen 
sebepten dolayı 
yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle 
büyüyen yangında 
ev ve alt katındaki 
ahır kül oldu. İlk 
belirlemelere göre 
ahırda bulunan 70 
adet kurbanlık 
küçükbaş hayvan 
telef oldu.
Baraklı Köyü'nün 
Çatak mahallesinde 
Ramazan Subaşı'ya 
ait bağ evinde 
çıkan yangını 
söndürmek için 
Keleş Belediyesi 
itfaiye ekipleri ile 
Keleş Orman 
İşletme 
Müdürlüğüne ait 
araçlar ve personel 

müdahale etti. 
Yangın saat 17.00 
sularında 
söndürüldü. Yangın 
sonrası yapılan 
incelemede ilk 
belirlemelere göre 
70 adet kurbanlık 
küçükbaş hayvanın 
telef oldu.
Yangının neden çık
tığı henüz belirlene- 
mezken elektrik 
kontağından kay
naklanmış olabile
ceği dile getirildi. 
Öte yandan yangın 
haberini alan 
köylüler de felaketi 
yaşayan aileye 
geçmiş olsun dilek
lerini ileterek 
yardımcı olmaya 
çalışıyor.
Yangınla ilgili 
araştırma ve soruş
turma devam 
ediyor
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan Kaymakam Cahit Işık’a “hoş geldiniz” ziyareti

Esnafıo sorunlarını Mhr
Sınırda sular ısınıyor...

Kardeş Suriye ile bir yıldır aramız
da yaşanan olaylar gözler önünde..

Suriye’deki rejimi değiştirmek 
isteyen güçler, Türkiye üzerinden 
harekete geçti.

Türkiye, bu hareteki bütün imkan
ları ile destekledi.

Tunus’ta başlayan Arap Bahar’ın 
da rejiimi devirmeye başlayan ve 
dışarıdan destek alan kitlerin yanın 
da görülen Erdoğan, buradan topla 
dığı puanı, Suriye üzerinden de 
toplamaya heveslendi.

AKP’nin geçen günlerde yapılan 
kurultayında da görüldüğü gibi, 
Türkiye batıya dönük yüzünü orta- 
doğuya döndürmüştür.

AB ile başlayan ilişkiler dondurul 
muş, AKP gerçek yüzünü göstermiş 
tir.

İslam dünyasında lider olma- 
hevesinde olan bir Türkiye Başba 
kanı var.

Bu heves bitmiş değil.
Oslo’da başlayan ve İsrail başba 

kanına karşı televizyon programında 
“One Munite” resti çeken Erdo ğan, 
Mavi Marmara yardım gemisi baskını 
ile 9 vatandaşımızın ölümü sonucu, 
İsrail ile çıkan gerginlik sonuçlan
madı.

Ama Başbakan İsrail’e esti, kük 
red i sonuç yok...

Suriye ile kardeşlik bitip, düşman
lık başlayınca, gönderdiğimiz keşif 
uçağı düşürüldü.

2 subayımız şehit oldu.
Suriye tarafından düşürüldü, dü 

şürülmedi tartışmaları sonuç verme
di.

Şehitler deniz dibinde bulunup 
çıkarıldı.

Suriye ile gerğinlik sürdü ama 
ölenler öldüğü ile kaldı.

Türkiye’den gönderildiği iddia 
edilen silahlar ile Esad rejimi yıkıl
mak istenirken, Şimdi de Irak ile 
aramızda sorunlar çıktı.

Tam bu sırada Suriye tarafından 
atılan bir top mermisi, 5 vatan
daşımızın ölümüne neden oldu.

Bu top mermisini Esad’ın arkerleri 
mi, yoksa Suriye rejimini yıkmak 
isteyen cihatçı is la m i kuruluşların 
askerleri mi attı bilinmiyor.

Türkiye bu ölümlere nasıl yanıt 
verecek göreceğiz.

Suriye çetin ceviz. Ne Tunus’a, ne 
Libya’ya ne de Mısır’a benzemiyor.

Ama dış güçler, Esad’ı eninde so 
nunda düşürecekler.

Bunun faturasını Türkiye’ye çek
meyelim.

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
yönetim kurulu 
üyeleri, ilçemize 
yeni atanan Kayma 
kam Cahit Işık’a hoş 
geldiniz ziyaretinde 
bulundular.
İbrahim Talan baş 
kanlığında 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı ziyaret eden 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası yöneticileri, 
Kaymakam Işık 
tarafından sıcak 
ilgiyle karşılandı. 
Kaymakam Cahit 
Işık, devletin her 
zaman esnaf ve 
sanatkarların yanın
da olduğunu, olma 
ya da devam edece

lise Caddesi nıle sona doğru
Gemlik Osmaniye ve 
Demirsubaşı Mahal 
lelerini Kayhan 
Mahallesi ve 
Balıkpazarı 
Mahallesi’ne 
bağlayan en işlek 
caddelerden birisi 
olan Lise 
Caddesi’nde alt yapı 
çalışmaları tamam
landı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Gemlik Belediye 
si’nin yanı sıra 
UEDAŞ ve 
BUSKI’nin büyük 
çaba ve özen gös
terdiği caddede yağ
mur suyu, içme 
suyu ve kanalizas 
yon hatlarının 
yenilenmesinin 
yanı sıra, bu 
hatlarla birlikte 
elektrik hatları da 
yer altına alındı. 
Gemlik Belediyesi 
de alt yapı çalış
maları tamamlanan

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJ AN S İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

ğini söyledi.
Esnaf Sanatkarlar 
Odası Başkanı Talan 
ise, ilçenin sorunları 
için birlikte çalışa

caklarını, esnafın 
devletine saygılı 
olduğunu ve hüküm
lülüklerini yerine ge 
tirdiğini söyledi.

Ziyarette, Kayma 
kam Işık’ın kendisini 
ziyaret eden herkesi 
karşı ziyaret ede
ceğini söyledi.

cadde üzerinde 
parke ve bordür 
döşeme çalış
malarını ara verme
den başlattı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, cadde de 
ikamet eden 
vatandaşların

hoşgörülü sabrına 
teşekkür ederek, 
hem alt yapı yönün
den hem de parke, 
bordür taşıma 
yönünden caddenin 
sorunsuz hale gele
ceğini müjdeledi. 
Bu çalışmaları sıcak 
asfalt çalışmasıyla

sonlandıracaklarını 
vurgulayan Refik 
Yılmaz, ilçe tari
hinde görülmemiş 
olan alt yapı ham
lesini ilçenin 
tamamında da 
tamamlamak 
üzere olduklarını 
söyledi.

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın, “Kaçak 
Yapılara Sıfır 
Tolerans” kararlılığı 
sürüyor.
Kumsaz ve 
Kurşunlu 
Bölgelerinde kaçak 
yapılara yönelik 
amansız bir 
mücadele
başlatan Belediye 
ekipleri son olarak 
Kurşunlu 
Cumhuriyet 
Mahallesi Aydın 
Sokak’ta kaçak 
bir katı yıktı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KIRPART
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)

İlk iki katı ruhsatlı 
olan binaya 
üçüncü çelik 
konstrüksiyon 
bir kat çıkan vatan
daşı önce uyaran 
ekipler, bu uyarı 
dikkate alınmayınca 
çıkma katı sökerek 
imha ettiler.
Yoğun güvenlik 
önlemleri altında 
gerçekleşen yıkım 
yaklaşık 2 saat 
sürdü. Belediyenin 
Gemlik’in yanı sıra 
kaçak yapı 
konusunda hassa 
olan bölgedeki

inceleme, araştırma, 
uyarı ve yaptırım 
çalışmaları devam 
ederken, sırada 
başka yapılarında 
olduğu bildirildi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
ilçeyi kaçak 
yapılardan 
temizlemeye 
kararlı olduklarını 
vurgulayarak, 
denetim ve yap
tırımların artarak 
süreceğini 
söyledi.

ELEMANlflU flRAHIYOR
FABRİKAMIZIN 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY VE BAYAN
PERSONEL 

ALINACAKTIR.
ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km.

GEMLİK
Tel: 0224 513 45 79

Gemlik Müteahhitler 
Derneği üyeleri 
istişare toplantısın
da bir araya 
geldiler. 
Geçtiğimiz ay yük
sek bir katılım ve 
coşku ile ilk genel 
kurullarını yaparak 
faaliyetlerine devam 
eden Müteahhitler 
Derneği, dernek 
merkezinde istişare 
toplantısında 
görüş alışverişinde 
bulundular.
Genel Kurul 
sonrası geleneksel 
olarak yapılması 
planlanan toplantı

Muı büyüt bit holümü ııağıslı
Marmara'nın doğu 
su, İç Ege, Doğu 
Akdeniz, İç Anado 
lu, Karadeniz'in iç 
kesimleri, Doğu 
Anadolu'nun kuzey 

da dernek üyeleri 
karşılaşılan prob
lemleri masaya 
yatırarak çözüm yol
ları aradılar. 
Bununla beraber 
sektördeki yenilik
ler, ekonomik 
durum, kentsel 
dönüşüm gibi 
konular değer
lendirildi.
Çalışma toplantısın
da derneğin gele
cekteki yol harita 
sının çizilmesi için 
üyelerin fikirlerin 
den istifade edildi. 
Toplantıda konuşan 
Gemlik Müteahhitler 

ve batısı yağışlı 
geçecek.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre,
Marmara'nın doğu 
su, İç Ege, Doğu 
Akdeniz, İç 
Anadolu, Karade 
niz'in iç kesimleri, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve batısı ile 
Düzce, Muş, Diyar 
bakır ve Adıyaman 
çevrelerinin aralıklı 
sağanak ve yer yer 
gök gürültülü sağa 
nak yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Hava sıcaklığının iç 
ve doğu kesimlerde 
3 ila 5 derece azala 
rak mevsim normal
leri civarında seyre
deceği tahmin 
ediliyor. Rüzgarın 
genellikle güney ve 
güneybatı, zamanla 
Ülkemizin batı kes
imlerinde kuzey ve 
kuzeybatı yönlerden 
hafif ara sıra orta 
kuvvette, yağış alan 
yerlerde yağış anın
da yer yer kuvvetli 
olarak esmesi 
bekleniyor.

Derneği Başkanı 
Hamza Aygün; 
“Dernek Yönetimi 
olarak istişareye, 
üyelerimizin fikirle 
rine büyük önem 
veriyoruz. Her ay 
mutad olarak bütün 
üyelerimizin 
katılımıyla bu 
toplantılara devam 
edeceğiz. Önemli bir 
sivil toplum kuru
luşu olduğumuzun 
bilinciyle üzerimize 
aldığımız sorumlu
luğun şuuruyla 
çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.” 
dedi.

Bazı illerde bugün 
hava durumu ve 
sıcaklık değerleri 
şöyle olacak: 
İSTANBUL: Parçalı 
zamanla çok bulut
lu, öğle saatlerinden 
sonra Anadolu 
yakası kısa süreli ve 
yerel olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı (26) 
ANKARA: Parçalı ve 
çok bulutlu, aralıklı 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı (25) 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre böl
gelerde hava duru
mu şöyle olacak: 
MARMARA: Parçalı, 
zamanla doğusu 
çok bulutlu, öğle 
saatlerinden sonra 
İstanbul'un Anadolu 
yakası, Bilecik, 
Bursa, Yalova, 
Koca eli ve 
Sakarya çevrelerinin 
kısa süreli 
sağanak ve yer yer 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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T T VT GEMSİAD YÖNETİMİ KOSGEB

Muharip Gaziler 
Derneği’nin Bursa 
ve Gemlik 
Şubelerinin eğitim 
ve öğretime yönelik 
çanta desteği çalış
maları aralıksız 
devam ediyor. 
Eğitim ve Öğretim 
yılının açılışında 
Gemlik Ayşe ve 
Ziver Karataş 
Okulu’na 20 adet 
Muharip Gazilerin 
logosu bulunan çan
tayı hediye eden 
dernek üyeleri, 
Bursa’daki birçok 
okulda da bu uygu
lamayı devam 
ettirdiler.
Bursa Şube Başkanı 
Muzaffer Uyar, 
Başkan Yardımcısı 
Doğan Ulukardeşler 
ve Teşkilattan 
Sorumlu Yönetim 
Kurulu üyesi Çetin 
Dizdaroğlu tarafın
dan Bursa Şehit 
öğretmen Mahmut 
Çatalkaya İlkokulu, 
Namazgâh İhsan 
Dikmen İlkokulu,
Teferrüç Ali Osman 
Gür İlkokulu ve 

TT

|BlwllıılMlMiWıiıılHM
il Genel Meclisi İmar 
ve Komisyonu 
Bursa İl Çevre 
Düzeni Planı hakkın
da bilgi almak üzere 
Encümen toplantı 
salonunda bir 
araya geldi.
il özel İdaresi İmar 
ve Kentsel 
İyileştirme Müdürü 
Hakan Bebek’in yap
tığı sunumda, İmar 
Komisyonun 
Başkanı Hasan Er, 
Başkan Yardımcısı 
Nazım Çakmak ve 
üyeler Ahmet Er, 
Hüseyin Güvendi, 
Mehmet Altınay, 
Hüseyin Akkuş, 
Nafiz Kaya Bursa il 
Çevre Düzeni Planı 
hakkında bilgi aldı, 
il özel idaresi imar 
ve Kentsel 
iyileştirme Müdürü 
Hakan Bebek 
"kentsel alanların 
karşı karşıya kaldığı 
gelişme baskıları

Demirtaş Paşa 
İlkokulu’na 25’er

Okul Müdür ve 
yetkililerine verilen

sıra Gemlik’teki 
okullarda da

adet çanta dağıtımı 
yapıldı.

dinamik bir planla
ma sürecinin gereği
ni ortaya koymak
tadır. Bir yandan 
artan kentler ve 
bölgelerarası 
etkileşimler, 
bölgesel ölçekte 
planlama yak
laşımının önemine 
işaret ederken, öte 
yandan kentsel alan

çanta desteğinin 
Bursa’nın yanı 

lar içindeki farklı 
yönetim birimlerine 
bağlı yerleşim alan
larının kent bütünü 
nü oluşturmasındaki 
uyumluluk önem 
kazanmaktadır. 
Başka bir deyişle, 
kentsel alanlar kendi 
yakın çevrelerindeki 
kentler ve içinde yer 
aldıkları bölgelerden 

devam edeceği ifade 
edildi.

(dış dinamikler) 
ve alt bölgelerini 
oluşturan yerel bir
imlerden (iç 
dinamikler) etkilen
mektedir. Bu neden
le, kentsel alanların 
planlama sürecinde, 
bölge ve alt bölge 
verilerinden beslen
mesi gerekmektedir" 
dedi.

BflŞKflNINI ZİYARET Effl

Gemsiad Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Şaban Yazıcı ve 
Ekibi, 2 Ekim Salı 
günü Kosgeb 
Başkanı Ahmet 
Akdağ’ı ziyarette 
bulundu. Sıcak ve 
samimi bir atmos
ferde yapılan görüş 
mede Kosgeb’in 
proje destekli ve 
genel destekli 
hibelerinin 
GEMSİAD üyelerine 
nasıl fayda sağla 
dığı ve ileride daha 
ne gibi faydalar 
sağlayacağı 
konuşuldu.
GEMSİAD Konfe 
rans salonunda 
Kosgeb uzmanları 
eşliğinde daha 
önce üyelerine bir 
çok bilgilendirme 
semineri yapan 
GEMSİAD Yönetimi 
bu kez de Kos 
geb’in bazı değişik
likler sonunda yıl
başına doğru Şakir 
Can bey eşliğinde 
yeni bir bilgilen 
dirme semineri 
yapılmasını talep 
etti. Akdağ,

EN ÖZEL ve GUZEL 
Jr GÜNLERİNİZ İÇİN... 

J"TÜRKİYE’NİN

EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

l GUNDt DfiVCTlVÎ BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

39 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 

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

“Sürekli bilginin 
tazelenmesi 
gerekiyor, sadece 
ihtiyaç duyulduğun
da Kosgeb olarak 
hatırlanıyoruz, şu 
tarihte seminer ve 
rilmişti ama acaba 
şimdi prosedür neyi 
gerektirir gibi soru
ları insanlar kendi
lerine sormadan 
edemiyor. Halbuki 
Kosgebin çeşitli 
destekleri var.
Klasik dernekçilik 
anlayışını bir kena 
ra bırakıp sizin gibi 
üyelerini aydınlat
mayı hedefleyen 
derneklere ihtiyacı 
mız vardı ve 
TUSKON kendi 
çatısı altında bunu 
çok iyi yapıyor. 
TUSKON’un yapmış 
olduğu gezi ve pro
jelere de %100 
destek veriyoruz. 
Her biri ülkemizin 
yararına, ekonomiyi 
canlandıran, birey
sel değil toplu 
olarak düşünüp 
ekonomiye hizmet 
eden bir yapıda 
bulunuyor” dedi.

mimle Körf www.oemllkkorfezoazetesi.com

http://www.oemllkkorfezoazetesi.com
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İşte il il ilce ilce deprem gerçeği
Bir harita düşünün, 
il il, ilçe ilçe 
Türkiye’nin 4 bin yıl
lık deprem bilgileri 
işlenmiş olsun. O 
yerleşim yerinde 
olması olası en yük
sek deprem büyük
lüğü, bu depremin 
‘yıkım gücü’, hangi 
yıl aralığında gerçek
leşeceği ile o ilde 
daha önce yaşanmış 
depremleri ve hangi 
kırık üzerinde yer 
aldığını gösterir 
olsun. İşte 
Türkiye’nin bu ayrın
tıda en kapsamlı 
deprem haritasını, 
bir başka deyişle 
Türkiye’nin deprem 
belgeselini, bir hari
taya işlemeyi 
başardı Jeofizik 
Yüksek Mühendisi, 
İTÜ, Yeditepe, Malte 
pe Üniversiteleri 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. övgün Ahmet 
Ercan. Sanki bir 
kanaviçe işler gibi 
işledi 4 bin yıllık 
deprem geçmişini 
bu haritaya. Hem 
geçmişi hem gele
ceği yerleştirdi. 7 yıl
lık bir takım çalış
masıyla hazırladığı 
haritaya “İl İl İlçe İlçe 
Deprem Belgeseli” 
adını verdi.

İSTANBUL 7,5'A 
GÖRE İNŞA 
EDİLMELİ 
Hangi yıl aralığında 
hangi ilde/ilçede 
gerçekleşmesi olası 
en yüksek depremi 
işaretledi. “Ben 
kahin değilim, bilim 
adamıyım. Binlerce 
yılın bilgileri ışığında 
yapıyorum kestirim- 
leri” diyen Ercan, 
İstanbul için olası en 
büyük depremin 
M=7,5 olacağını 
söylüyor. Ancak

bunun olasılığı on 
binde bir olsa da 
kentsel dönüşüm 
tasarılarının bir 
öncüsü İstanbul’un 
yeni dönemde mutla
ka 7,5’e göre inşa 
edilmesi gerektiğinin 
altını çiziyor. Ercan, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 
tasarımlarını bu hari
tada verilen, o il ya 
da ilçesi için bekle
nen en büyük 
depremler ışığında 
yapması gerektiğini 
belirtiyor.
“Depremi ilçelere 
göre ayrmtılandıran 
belki dünyada ilk 
haritadır” dediği 
çalışmasında o ili 
sallayan yer kırıkları 
ile olası kırılma 
doğrultusunu da; 
süpürtüyü de (tsuna 
miyi) gösteriyor. 
Ercan’ın, hem çalış
malarında hem de 
konuşmalarında ola
bildiğince ‘Türkçe’ 
sözcükler kullan
ması da dikkat 
çekiyor, örneğin 
tsunami yerine 
‘süpürtü’, paralel 
yerine ‘koşut’, risk 
yerine ‘sakınca’, 
üniversite yerine 
‘bilimtey’ demeyi 

yeğliyor.

EN ÜRKÜTÜCÜ İL 
ERZİNCAN 
Türkiye’nin en çek- 
inceli ili Erzincan. 
Erzincan ile ilgili bili
nen en eski deprem 
1011 yılında 6,4 
büyüklüğünde 
gerçekleşmiş. 1045 
yılındaki 7,0’hk 
depremden sonra 
1483 yılına değin bu 
büyüklükte deprem 
olmamış. 1584 yılın
daki 7,0’hk depremin 
ardından da 6,4 ile 
6,8 aralığında 
depremler olmuş. 
Ancak 1941 yılındaki 
5,9’luk depremin 
ardından 1939 yılın
da Erzincan önce 6,8 
ardından da Türki 
ye’de geçmişin en 
büyük depremi olan 
7,9 ile sarsılmış, 40 
bin kişinin de canını 
almış.
Bu büyük yıkımın 
ardından 
Erzincan’da 53 yıl 
sonra 6,8 büyük
lüğünde bir deprem 
daha olmuş. Prof. 
Ercan, Erzincan’ın 8 
büyüklüğündeki bir 
depreme göre 
yapılaşması gerek
tiğini belirtirken; 
olası büyük deprem 
aralığını ise 10 ila 55 
yıl olarak veriyor.

EN GÜVENLİ 
İLLER 
Türkiye’nin göreceli 
olarak en güvenli 
illeri ise 5. kümede 
yer alan KIrklareli, 
Zonguldak, Karabük, 
Sinop, Ordu, 
Giresun, Trabzon, 
Rize, Artvin, Yozgat, 
Karaman, Gaziantep, 
Kilis, Şanlıurfa, 
Mardin, Siirt ve 
Batman. Bu illerde 
beklenen deprem 
büyüklüğü 6,5’in altı; 
yıkım gücü ise 
Mercalli Cannani 
Ölçeğine göre 7 ila 8 
aralığında.

İSTANBUL’DA 
YAPILAŞMA İÇİN 7,5 
BÜYÜKLÜĞÜ, YIKIM 
GÜCÜ OLARAK 11 
ALINMALI 
Haritada, Kuzey 
Anadolu Kırığında 
yer alan İstanbul 
merkezde en eski 
depremin, yıkım 
gücünden kestirilmiş 
7,7 büyüklüğünde ve 
(M.Ö) 145 yılında 
olduğunu anlıyoruz. 
Ardından 7,0 büyük
lüğündeki ilk 
depremin M.S 427 
yılında yani 
diğerinden 527 yıl 
sonra gerçekleştiğini 
görüyoruz.

986 yılında oluşan 
7,0’hk deprem ilk kez 
süpürtüyle (tsunami) 
birlikte gelirken;
1509,1766,1829 ve 
1894 olmak üzere 
İstanbul’da sadece 5 
süpürtülü deprem 
görülmüş.
Harita bize İstanbul 
için en büyük 
depremin on binde 
bir olasılıkla 7,5 ola
cağını; bugünkü yer 
ile yapı koşullarında 
yakalarsa yıkım 
gücünün ise 11 ola
cağını söylüyor. 
Ancak, Adalar ile 
Mürefte arasındaki 
gerginlik birikiminin 
M=75 büyüklüğünde 
bir deprem üretebile
ceğini söylüyor. 
İstanbul, Yalova ile 
Tekirdağhlar için 
sevindiren bildirim 
ise şu; bu gerginlik 
2 ayrı depremler 
boşalacak. Biri 
İstanbul’un 15 km 
güneyinde Marmara 
Denizi içinde, Doğu 
Batı kırmalı, 7-10 km 
derinde, 6,4-6,7 arası 
bir deprem.

NE ZAMAN 
OLACAK? 
Diğeri ise Marmara 
Ereğlisi önünde 7,0- 
7,2 arası daha güçlü 
bir deprem. İkisinin 
toplam boşaltacağı 
güre (enerji) 7,3’lük 
bir depreme denk 
gelecek. 1894 yılında 
Adalar’da, 1963’te 
Erdek’de görülen 
6,3’lük depremlerden 
sonra yüzey dalgası 
büyüklüğü 7,8’lik 
1999 Gölcük depre
mi görünüyor. 
Deprem dönüşüm 
aralığı olarak da 30 
yıl, 104 yıl ve 550 yıl 
olarak, üç bileşenli 
olarak açıklanıyor. 
30 yıl dönemsellikle 

orta büyüklükte; 104 
yıl aralıkla büyük;
550 yıl dönemle çok 
büyük depremlerin 
olması beklenir. 
Prof. Ahmet Ercan, 
Marmara Bölgesini 
bir bütün olarak 
almak gerektiğine 
dikkat çekerken, bu 
nedenle Kocaeli 
sınırları içinde yer 
alan Gölcük deprem
inin aynı zamanda 
İstanbul, Sakarya ve 
Yalova depremleri 
olduğunu vurguluy
or. İstanbul ‘a ilişkin 
ellerindeki bilgi 
dağarcığının çok 
olmasıyla deprem 
dönüşüm aralığının 
3 döneyli olduğunu 
açıklıyor. İstanbul’un 
30 yıllık aralığı atlat
tığını ancak 104 yıllık 
dönemi henüz 
geçirmediğini belir
tiyor 
1-ÇOK 
ÇEKİNCELİLER 
Türkiye’nin en yük
sek depremi yine 
Erzincan’de bek
leniyor. Bu ile ilişkin 
olası en büyük 
deprem büyüklüğü 
8,0. Yıkım gücü ise 
12. Kocaeli 7,8; 
yıkım gücü 12 
Tekirdağ, Çanakkale, 
Balıkesir, İstanbul, 
Bursa, Yalova, İzmit, 
Sakarya, Bolu, 
Çankırı - 7,5 - yıkım 
güçleri 9 ile 12 
arasında değişiyor. 
Sivas 7,4- yıkım 
gücü 10. Van 7,3- 
yıkım gücü 11; 
Amasya, Tokat 7,3- 
yıkım gücü 10; 
Hakkari 7,3- yıkım 
gücü 9. Bingöl 7,2- 
yıkım gücü 10; 
Muş, Bitlis 7,2- yıkım 
gücü 9; Çorum 7,1- 
yıkım gücü 10 
Çankırı 7,0- yıkım 
gücü 9

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
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Pilot il olarak 
Konya'da uygulan
maya başlanan 
"Avuç içi damar izi 
kimlik doğrulama" 
sisteminin 15 Ka 
sım'da tüm Türki 
ye'de geçileceği 
bildirildi. 
Konya Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) Müdürü Cem 
Dinç, yaptığı açıkla
mada, pilot il olarak 
seçilen Konya'da 1 
Temmuz itibarıyla 
kullanılmaya baş 
landan "avuç içi 
damar izi kimlik 
doğrulama" siste 
mine 2'si üniversite 
hastanesi olmak 
üzere toplam 12 özel 
hastanenin geçtiğini 
söyledi.
Türkiye genelinde 
uygulamaya başla 
nan "e-reçete" sis
temiyle "avuç içi 
damar izi kimlik 
doğrulama" sistemi
nin birbiriyle entegre 
olarak çalıştığını 
belirten Dinç, "Bu 
sisteme 20 ilimiz 15 
Eylül itibariyle geçti,

15 Kasım'da ise tüm 
Türkiye'de kullanıl
maya başlanacak" 
dedi.
Yeni istemi uygu
layan hastanelerle 
iletişim içerisinde 
olduklarını ifade 
eden Dinç, "Bu sis
tem uygulayıcıların 
ve vatandaşların lehi 
ne olan bir sistem ve 
bu yönde sürekli 
vatandaşlarımızdan 
olumlu talepler 
almaktayız. Vatan 
daşlar ve uygu
layıcılar sistemden 
çok memnun" dedi. 
Dinç, sistemin yeni 
olmasından dolayı 
bazı aksaklıkların 

yaşandığını, kendi
lerine bildirilen ak 
saklıklara anında 
müdahale ederek, 
sorunların çözüldü 
ğünü aktardı.

SAHTE SİGORTALI 
TANIMLAMASI 
ORTADAN 
KALKIYOR 
Hastaların sistem 
sayesinde farklı has
tanelere gittiklerinde 
bile hiç beklemeden 
kısa bir doğrulama 
işlemiyle muayene 
olabildiğine dikkati 
çeken Dinç, şöyle 
devam etti: "Siste 
min asıl amacı, sos 
yal güvenlik hakkı 

nın başka vatan
daşlara geçmesini 
engellemek, bir 
denetim mekaniz
ması oluşturmak. Bu 
uygulamanın devlete 
getirdiği çok büyük 
avantajlar var. Bun 
ların başında sahte 
sigortalı tanımla
masını biz burada 
tamamen ortadan 
kaldırmış oluyoruz. 
Sistem, bir vatan
daşın başka birisinin 
TC kimlik numarası 
ile muayene olması 
m engelliyor. Böyle 
likle suistimalleri 
ortadan kaldırdığı 
mız gibi hastanele 
rimizi de denetim 
altına almış oluyo 
ruz."
Sisteme ilk defa 
kayıt yaptıracak 
vatandaşların kimlik
leriyle birlikte hasta 
kayıt masasına 
müracaat etmesi 
gerektiğini aktaran 
Dinç, "Vatandaşları 
mız sağ ve sol avuç 
içlerini kayıt masa 
sında bulunan buton 
larda taratacak.

Avuç içinin okutul
duğu sistem, saniye 
nin onda biri hızla 5 
milyon noktadan 
tarama yapıyor ve 
bu bilgileri kodluyor. 
Bu kodlar, otomatik 
olarak SGK Genel 
Merkezi'ne giderek 
orada depolanıyor. 
Bu işlem 2-3 dakika
da gerçekleşiyor. 
Hastamız bundan 
sonraki muayenele 
rinde sağ veya sol 
elini sisteme tanı
tarak tedavisini ola
biliyor" ddedi

SİSTEME 25 BİN 
KİŞİ KAYDOLDU 
Dinç, "avuç içi 
damar izi kimlik 
doğrulama" sistem
ine vatandaşların 
çok kolay uyum 
sağladığını ve sis
temin Konya'da 
olumlu karşı
landığını söyleyerek 
Hastanelerin de sis
teme çok çabuk 
uyum sağladığını ve 
yazılımlarını buna 
göre değiştirdiklerini 
anlattı.

KAYIP
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğünce 

tescilli EX021176- 
28.03.2012 sayı 
tarihli beyan
namemiz zayi 

olmuştur.
Hükümsüzdür. 

ÖNCÜ OTO ALIM 
SATIM İTH. İHR.

TİC.LTD.ŞTİ. 
23 Temmuz V.D.

6560315387
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GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ■ pjAAAAA 
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SATILIK VİLLA
MANASTIR HAS 
VİLLALARINDA 

140 M2 DENİZ MANZARALI, 
MÜSTAKİL, BAHÇELİ, 

KULLANIMA HAZIR, UYGUN 
FİYATLA SAHİBİNDEN 

SATILIK VİLLA 189.ooo TL

Müracaat Tel: 
0542 312 7472

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

SATIUK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR

Müracaat Tel: 
0 532 283 59 19

SAHİBİNDEN SATIUK
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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Art arda gelen zam-
ların ardından 
gözler temel gıda 
fiyatlarına çevrildi. 
Zamlardan sonra 
çiftçiler, ekim 
mevsiminde zor 
duruma düşerken, 
sanayide de zam 
sesleri gelmeye 
başladı. Daha önce 
yılbaşına kadar 
ekmeğe zam yapma
mayı düşünen İstan
bul Fırıncılar Odası, 
son zamlardan 
sonra ekmeğin bir 
an önce 1 liraya çık
masının kaçınılmaz 
olduğunu bildirdi. 
Türkiye Gıda ve İçe
cek Sanayii Dernek 
leri Federasyonu 
Başkanı Şemsi Ko 
puz ise küresel girdi 
artışlarıyla birlikte 
gıda fiyatlarına yüz 
de 10-20 arasında 
zam yansıyacağını 
kaydetti.Enerjideki 
zamlar, gıda fiyat
larına da yansıya
cak. İstanbul Fırın

Altın yatırımcısı satışa geçti
Uluslararası piyasa 
larda altının onsu 14 
Kasım 2011’den bu 
yana gördüğü en 
yüksek seviye olan 
1.791,72 dolara 
kadar yükseldi. 
Altın fiyatlarındaki 
artış, yurt içi piyasa
da yatırımcıları 
satışa yön
lendirirken, talepteki 
düşüş dikkati 
çekiyor.
Altının ons fiyatının 
kapanış itibariyle 
1.780 direncini 
geçebilirse, onsun

cılar Odası Başkanı 
Fahri Özer, “Zamsız 
formül kalmadı. Un 
ve maya fiyatları bizi 
zor durumda bıraktı. 
Yılbaşına kadar 
ekmeğe zam düşün
müyorduk ama artık 
85 kuruşluk ekmeği 
yılbaşından önce 1 
lira yapmak zorun
dayız” dedi.
Şemsi Kopuz ise 
şunları söyledi: 
“Dünyada gıda ve 
yem fiyatları artış 
eğiliminde. Bunun 
kaynağında, mısır,

1.795 -1.800 dolar 
seviyelerini göre
bileceğini belirten 
Yıldırımtürk, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
’’Amerikan başkan
lık seçimlerine bir 
ay kala altın fiyat
larındaki hareketlilik 
devam edecek.
Orada onsu 1.800 
doları geçerse, bu 
ay itibariyle 1.815 
dolarları görebiliriz. 
O seviyede geçilirse 
1.850 dolar var ama 
onsun 2 bin dolar

soya, buğday, şeker 
9ibi belli başlı tarım
sal ürünlerde fiyat 
artışı yatmakta.
Bunun Türkiye’ye 
yansıması da 
kaçınılmaz. Küresel 
fiyat artışlarının 
Türkiye’ye yansı
malarının sonuçları 
nı 2013 yıh başların
da daha bir netleşe
ceğini öngörüyoruz. 
Bu yansımanın 
genel olarak yüzde 
10-20 oranında ola
cağını tahmin 
ediyoruz.” 

ları görmesi zor. 
İçerde altına talep 
söz konusu değil. 
Zorunlu talep dışın
da, yatırım amaçlı 
herhangi bir talep 
yok şu anda. Bunda 
uygulanan para 
politikasının da etk
isi var. Diğer 
taraftan son yapılan 
zamlarla piyasadan 
biraz daha para çek
ilecek. Bunları üst 
üste koyduğunuz 
zaman altının içerde 
çok fazla yükselme
si mümkün değil.”

Vatandasdevlete olan 
borcunu öğrenebilecek
Vatandaş devletin 
hangi kurumuna ne 
kadar borcu var tek 
sorgulamada 
öğrenecek.
Vatandaş, Gelir 
İdaresi Başkan 
lığı'nın “Borç 
Bilgilendirme 
Servisi” hizmetiyle, 
vergi dairelerine 
intikal etmiş olan 
vergi, trafik ve idari 
para cezası, Yurt- 
Kur harcı, yargı 
harcı gibi tüm 
borçlarını 
“www.gib.gov.tr” 
adresinden 
öğrenebilecek. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nın resmi 
web sitesinden 
yapılan açıklamaya 
göre, daha önce 
sürekli mükelle
fiyete sahip olan 
mükellefler için 
İnternet Vergi 
Dairesi üzerinden 
yapılan borç sorgu
lama hizmeti, sürek
siz mükellefiyet ve 
mükellef olmayan 
gerçek kişilere de

K AŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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vatandaş, Borç 
Bilgilendirme 
Servisi Hizmeti ile 
T.C. kimlik bilgilerini 
kullanarak vergi 
dairelerine intikal 
etmiş olan bütün 
borçlarını (trafik 
cezası, idari para 
cezası, Yurt-Kur 
harcı, yargı harcı 
gibi) “www.gib. 
gov.tr” adresinden 
öğrenebilecek. 
Ödeme Emrine 
Karşı Yapılacak 
İşlemler Broşürü 
güncedendi 
Bu arada Gelir

cak işlemler 
broşürünü de 
güncelledi. 
Mükelleflere kolaylık 
sağlamak amacıyla 
Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafın
dan hazırlanan 
ödeme emrine karşı 
yapılacak işlemler 
broşü ründe, ödeme 
emri, ödeme emrine 
karşı açılabilecek 
davalar, mal bildiri
mi ve verginin 
ödenebileceği 
anlaşmaları 
bankalar hakkında 
bilgi verildi.

G 
E 
M 
L 
1 
K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani 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 si S 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 4S
Beyza Petrol S13 O1 03

R 
E

Pegasus Akmış Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

H 
î 

R 
1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. S13 23 29
Mer.Sağ.Ooağı 513 10 «8
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 Bo 88

TAKSİLER

K&rfez 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 : 4389 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HlilIlBtMİ
VENÜS SİNEMASI 
TIMARHANE: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00 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
http://www.gib
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Beledivespor: 6 Kursunluspor: 1
U-14 yaş ligi birinci 
grubuna ait maçta 
Gemlik Belediyespor 
rakibi 
Kurşunluspor’u 6- 
1’lik skorla yendi. 
Baştan sona 
Belediyespor’un 
üstünlüğünde geçen 
maçta Kurşunluspor 
bir yarı dayanabildi. 
İkinci yarı kontrol 
tamamen 
Belediyespor’a 
geçince maçı daha 
iyi oynayan 
Belediyespor 
kazandı.
Maçta golleri ilk 
yarıda Adem (2), 
ikinci yarıda Onur

Başaran (2), Fatih (1) 
ve Muratcan (1) attı. 
Bu arada maçın en 
ilginç yanı iki Gemlik 
takımının bütün şart
lar uygun olmasına 
rağmen Mudanya’da 
neden maç yap
tırıldığı oldu. 
Daha önce tüm 
maçlarını Gemlik’te 
oynayan bu iki takım 
hangi sebepten 
dolayı Mudanya’ya 
gönderiliyorlar 
kamuoyu bunu 
merak ediyor. Zira 
birinci grupta hiç 
Mudanya takımı 
olmadığını bütün 
sporseverler biliyor.

flshhan-Ertıığrııl Erkişi’den TKM’de müzik ziyafeti
Büyükşehir Belediye 
Orkestrası Türk 
Sanat Müziği İcra 
Heyeti’nin 2012 - 
2013 sanat sezo
nunun ilk konseri, 
Bursa’da sanatsever 
lere tadına doyulmaz 
bir müzik ziyafeti 
çekti.
Tayyare Kültür Mer 
kezi’nde (TKM) ger 
çekleştirilen konser 
de, Salih Berkmen’in 
şefliğinde sahneye

çıkan koroya konuk 
sanatçılar Aslıhan - 
Ertuğrul Erkişi eşlik 
etti. Kürdî’li Hicazkâr 
faslı ve eserlerinin 
seslendirildiği kon 
ser, keyifli anlara 
sahne oldu. Usta 
sanatçılar, seslendir 
diklerin birbirinden 
güzel eserlerle 
BursalI müziksever
leri adeta tadına 
doyulmaz bir müzik 
yolculuğuna çıkardı.

Muhteşem konserin 
sonunda sanatsever 
ler de sanatçıları 
alkışlarıyla ödül
lendirdi. Konserin 
finalinde 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire 
Başkanı Enver Kara 
koç ile Kültür Şube 
Müdürü Nur Çakır 
Sarcan, sanatçıları 
çiçek ve 
rerek tebrik etti.

Yaz saati uygulaması sona eriyor
28 Ekim Pazar günü 
saat 04.00’de saatler 
bir saat geri alı
nacak.
Yaz saati uygula
ması sona eriyor. 28 
Ekim Pazar günü 
(Cumartesi gününü, 
Pazar gününe 
bağlayan gece) saat 
04.00’te saatler 1 
saat geri alınacak. 
Yaz saati uygula
masına 25 Mart 2012 
tarihinde geçilirken, 
saatler 03.00’te bir 
saat ileri alınmıştı. 
Gün ışığından daha 
fazla yararlanmak 
amacıyla yapılan 
uygulamaya ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
Kararı da 13 Mart

2012 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlan
mıştı.
Buna göre yaz saati, 
28 Ekim Pazar günü 
saat 04.00’te saat
lerin 1 saat geri alın
masıyla sona ere
cek. Yaz saati uygu
laması, çalışma saat
lerinin günün güneş 
li bölümüne alınması 
suretiyle, gün ışığın
dan daha fazla yarar 
lanılması, elektrik 
enerjisinin aydınlat
mada kullanılan 
bölümünden tasar
ruf sağlanması 
amacını taşıyor. 
Ayrıca, yaz saati 
uygulamasıyla, 
akşam saatlerinde

en yüksek değerine 
ulaşan enerji 
talebinin (puant 
gücü) azaltılması 
hedefleniyor.
697 sayılı Kanunun

3097 sayılı Kanuna 
değişik 2. maddesi 
"Greenwich’s göre 
30. derecede bulu
nan boylam dairesi 
bütün Türkiye

Cumhuriyeti saatleri 
için esas alınıyor. 
Ayrıca başlangıç ve 
bitiş tarihleri belir
tilmek ve bir saati 
aşmamak şartıyla 
yaz saati uygula
maya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir" 
hükmü gereğince, 
yaz saati uygula
masının başlangıç 
ve bitiş tarihleri 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlıği’nın teklifi 
üzerine Bakanlar 
Kurulu kararıyla 
belirleniyor. 
Geçmiş yıllara 
bakıldığında yaz 
saati uygulaması, 
AB ülkeleriyle birlik

te mart ayının son 
pazar günü başlayıp, 
ekim ayının son 
pazar günü bitiyor. 
Yaz saati uygula
masıyla, her yıl, 
"orta ölçekli" bir 
hidroelektrik 
santralinin yıllık üre
timi kadar tasarruf 
sağlanıyor. İleri saat 
uygulaması işe 
erken başlamak ve 
çıkmak, aydınlatma, 
ısıtma, soğutma 
açısından önem 
taşıyor. TEİAŞ’ın 
hesaplarına göre, 
yaz saati uygulaması 
ile yıllık ortalama 
700-800 milyon kilo- 
vatsaat (kWh) tasar
ruf sağlanıyor
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Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4-5 Yaş
Ana Sınıfı
1 .Sınıf
S.Sınıf
B.Sıntf
4-.Sınıf

7.Sınıf
ö.Sınıfözven de çalışır, vefakardır, dostlarını asla unutmaz,

sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır,
kendi kararlannı venr ve uygular, özgüveni tamdır.

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

Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, engel 
tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başanr.
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(Jmurbey Paşabahçeler Mevkii
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İşkenceyle Arsalarını 
tilerinden Aldılar

Bursa'da, dağ köylerinde yaşa 
yan vatandaşlara ev ve arazi 
ipoteği karşılığında para vere
ceklerini söyleyen tefeci çetesi 
nin, köylülerin ellerini ve ayak
larını bağlayarak arsalarına zor 
la el koyduğu ortaya çıktı. 3’de

Suriye Teılıeresi Meclis'ieii Geçti
TBMM Genel Kurulu'nda, Hükümet'e, Suriye 
konusunda, TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesi 
ve görevlendirilmesine ilişkin bir yıl süreyle izin 
veril meşini öngören Başbakanlık Tezkeresi kabul 
edildi. 3 saat 20 dakika süren görüşmelerin ardın
dan, tezkere kabul edildi. Tezkerede, Suriye'de 
devam eden krizin bölgesel istikrar ve güvenliğe 
olduğu kadar, ulusal güvenliğe de menfi etkisi 
giderek artan şekilde görüldüğü belirtildi. Suriye 
Arap Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerince yürütülen 
askeri harekatlar kapsamında, 20 Eylül 2012'den 
itibaren Türkiye topraklarına da saldırgan eylem
lerin yöneldiği anımsatıldı. Haberi sayfa O’da

BursaBalık 
Halinde 

Buz satın 
»aması: 
2 »aralı

Bursa'da Balık Ha 
li'nde buz satan iki 
işyeri sahibi ara 
sında çıkan silahlı 
kavgada, lokanta 
işleten ile halde ça 
lışan bir işçi bacak
larından yaralandı. 
Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tezkere
Güney komşumuz Suriye ile süren 

gerginlik uç noktaya taşındı.
Dün, AKP hükümeti MHP’nin de des 

teği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır 
ötesi hareket edebilmesi için 1 yıllık 
süreyle tezkere izni çıktı.

Tezkerenin sözlük anlamı, bir iş için 
izin verildiğini bildiren resmi kâğıttır.

PKK ve Suriye’nin saldınlarına karşı 
TSK’nın sınır ötesinde her türlü hareket 
etmesi için hükümete yetki tanıdı.

Bu yetkinin alınması için TBMM de dün 
gizli oturum yapıldı.

CHP ve BDP tezkereye red oyu verdi.
Devamı sayfa 4’de

Hâmidiye, Katırlı, Şükriye Adliye ve 
Güvenli Köyleri ziyaret 

edilerek köylerin sorunları belirlendi

Kaymakam Cahil 
Işık, köyleri geziyor

Kaymakam Cahit Işık, köylerde inceleme 
ve denetlemeler yaptı. Köylere yapılan 
hizmetler hakkında bilgi alan Kaymakam 
Işık ve beraberindeki heyet, sorunları din
ledi, ihtiyaçların listesini aldı. Syf 2’de

GTB yöneticileri 
Celik’i ziyaret etti

Gemlik Ticaret Borşası Yönetim Kurulu 
üyeleri, Bursa İl Özel İdaresi Genel 
Sekreterliği’ne atanan eski Gemlik 
Kaymakamı Bilal Çelik’i makamında ziya 
ret ederek, yeni görevinde başarılar 
dilediler. Bilal Çelik, görevi nedeniyle 
yine Gemliklilerle beraber olduklarını 
Bursa’ntn bütününe hizmet için çalıştık
larını söyledi. Haberi sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.kiz.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ANAÇEV ETKİNLİKLERİ...
ANAÇEV- Çağdaş Eğitim Vakfı Gemlik 

Şubesi sosyal ve kültürel çalışmalarına 
Eylül ayında başlamış bulunuyor.
Gönüllü ve bağışçılarının katılımı ile 

Bodrum Yahçiftlik’e düzenlenen turistik 
gezi sonucu; yörenin görülmeye değer 
yerlerini ziyaretlerde bulunup, gezi 
merkezi olarak kaldıkları Latanya 
Oteli’nin sundukları hizmetlerden 
memnun olarak neşe içinde ve sağlıklı 
olarak Gemlik’e döndüler.

2012-2013 çalışma döneminin ikinci 
kültürel etkinliği olarak 5 Ekim 2012 
Cuma günü akşamı Bursa Asmerkez 
Sineması’nda gösterilmekte olan 
“TOPRAĞIN ÇOCUKLARI” filmini izle
mek üzere bir çalışma düzenlemiş 
bulunuyor. Gönüllü ve bağışçılarla, 
halkamızın ilgi göstereceğine inanıyo
rum.
ANAÇEV - Çağdaş Eğitim Vakfı 

Gemlik Şubesi’nin çalışmaları halkımız 
tarafından yakınen izlenip, takdir 
edildiğinden düzenlenen her türlü 
etkinlikler büyük ilgi gösterilip destek
leniyor. |

Maddi ve manevi destek her geçen 
gün artıyor.

Bunun sonucu iledir ki; 1 Ekim 2012 
günü ANAÇEV Gemlik Şubesi Başkanı 
Emekli Öğretmen Sayın Meziyet Tunalı 
başkanlığında toplanan vakıf yöneticisi 
ve gönüllüleri eğitim bursu başvuru
larını büyük bir dikkatle inceleyerek, 
mezun olan 11 bursiyer yerine bu kez 
14 yeni bursiyere 10 Ekim 2012 tarihin
den başlayarak 8 ay süresince ayda 
120 TL burs vermeyi kararlaştırıp, 
böylece bursiyer sayısını 22‘den 25’e 
ulaştırmış bulunuyor.

İlçemizdeki sanayi ve ticari kuru
luşlar, BORUSAN Holdingin hamiyetle 
davranışlarını örnek alip böylesi hayır 
kurumlarına yardım eli uzattıklarında, 
daha çok gencimizin istikbalini 
kazanacağı gibi; verenlerin yürek
lerinde, verebilmenin huzur ve mutlu
luğunu duyacaklânnâ, yardımlarının 
kaza ve belaları karşılayacağına İham 
yorum ve de nâtirîâıîyofum.

ANAÇEV Çağdaş Eğitim Vakfı Gemlik 
Şubesi’nin başta Başkan Emekli Öğret
men Sayın Meziyet Tunalı olmak üzere; 
yöneticileri ve gönüllüleri ile 
bağışçılarını kutlarım.
Bilgili, aydın, milli ve manevi değer

lerine bağlı bir gençliği, istikbale hazır
lamak uğraşlarında kendilerine 
başarılar diliyorum.
ANAÇEV’den burs alıp eğitimini 

tamamlayanlara bu sonraki hayatların
da başarılrolmalarım, iş sahibi olduk
larında ANAÇEV’e yardım eli uzat
malarını, çalışmalarını desteklemeleri
ni, vakfın gelişmesi için görev 
almalarını/böylece daha çok gencimizi 
geleceğe hazırlamada rol almalarım 
diliyorum.

‘Gemlik Körfez’ mgemlikkorfezgazetesi.com

Hamidiye, Katırlı, Şükriye Adliyş ve Güvenli Köyleri ziyaret 
edilerek köylerin sorunları belirlendi

WtlMl Mini w
Kaymakam Cahit 
Işık, köylerde ince 
leme ve denetleme 
ler yaptı. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
Encümen üyelerin 
den İl Genel Meclisi 
üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, Ömer 
Arslan, Hamidiye 
Köyü Muhtarı Ayhan 
Gündoğdu, 
Şahinyurdu Köyü 
Muhtarı Hüseyin 
Meriç, İlçe Yazı İşleri 
Müdürü İbrahim Ay 
ile Gıda ve Tarım 
Hayvancılık Müdürü 
İbrahim Çetin ile bir
likte önce Şükriye 
Köyü’ne giderek, 
köylüler ile sohbet 
edip sorunlarını 
dinlendi.
Köye yapılan devlet 
hizmetleri hakkında 
muhtardan bilgi alan 
Işık, ilk olarak II Özel 
İdaresi ve Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği’nce çatısı, 
sundurması ve 
onarımı yapılan Köy 
Konağı’nda incele 
melerde bulundu. 
Taşları İl Özel İdare- 
si’nce verilip, işçiliği 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği’nce 
ödenen, yeni döşe
nen parke taşlarını 
inceledi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nca 
yapılan fitness park
ta da incelemelerde 
bulunan Cahit Işık, 
beraberindeki heyet 
le birlikte Şükriye , 
KÖyü’nde gördükleri 
memnuniyeti ifade 
ederek, emeği geçen 
lere teşekkür etti. 
Kaymakam Cahit 
Işık, ve beraberinde- 

. ki heyet, daha sonra 
Hamidiye Köyü’ne 
gitti. Heyet, daha 
sonra Bursa 
Valiliği’nce yaptırılan 
ve OsmanlI Mimarisi 
özelliklerini taşıyan 
çeşmeyi İnceledi. 
Kaymakam Cahit 
Işık, yeni döşenen 
parke taşlarını 
inceledi, vatan
daşlarla sohbet etti, 
sorunlarını dinledi. 
Ardından Katırlı.

in

İPSİ

Köyü’ne geçildi. 
Köyde vatandaşların 
sorunlarını dinleyen 
Kaymakam Cahit 
Işık, köy muhtarının 
makamına uğra
yarak, köye yapılan 
yatırımlar hakkında 
bilgi aldı ve sorun
larını dinledi.

ADLİYE ve 
GÜVENLİ KÖYÜ’NE 
GİDİLDİ 
Kaymakam ve 
beraberindeki heyet, 
Adliye Köyü’ne 
uğrayarak vatan
daşların sorunlarını 
dinledi. İhtiyaç ve 
isteklerini not 
ederek sorunlarla

ilgili gerekli kurum 
larla görüşeceğini 
anlattı.
Güvenli KÖyü’nde 
ise Köy Konağına 
uğranıldı.
Yine, burada vatan'

daşların istek ve 
sorunları dinlendi. 
Muhtardan köye 
yapılan yatırımlar 
hakkında bilgi aldı. 
En son olarak piknik 
alanı gezildi.

mgemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Balık Halimle Buz 
satışı kavgası: 2 yaralı

76 yaşındaki yaşlı
kadına kapkaç

Bursa'da Balık 
Hali'nde buz satan 
iki işyeri sahibi 
arasında çıkan 
silahlı kavgada, 
lokanta işleten ile 
halde çalışan bir 
işçi bacaklarından 
yaralandı.
Merkez Nilüfer İlçesi 
Çevre Yolu'nda

Cezaevi firarisi yakalandı
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde düzenle
nen operasyonda 
cezaevinden firar 
eden 1 kişi 
yakalandı. 
Operasyonlarda 
ayrıca haklarında 
arama kararı ve 
kesinleşmiş hapis 
cezaları bulunan 
3 kişi gözaltına 
alındı.
İl Emniyet 
Müdürlüğü Basın ve 
Halkla İlişkiler Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
Yıldırım İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yapılan 
çalışmalarda 'kamu

İşkenceyle Arsalarını Ellerinılen Aldılar
Bursa'da, dağ köy
lerinde yaşayan 
vatandaşlara ev ve 
arazi ipoteği 
karşılığında para 
vereceklerini 
söyleyen tefeci 
çetesinin, köylülerin 
ellerini ve ayaklarını 
bağlayarak arsaları
na zorla el koyduğu 
ortaya çıktı. 15 
köylünün ev ve arsa 
tapularına zorla 
ipotek koyduran 
çeteyi polis çökertti. 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Kirazlı ve 
Yiğitali köylerinde 
kendilerini çiftçi gibi 
gösteren 8 kişilik 
tefeci çetesi polise 
takıldı. İddiaya göre, 
çete lideri M.S. (58), 
köyleri gezerek 
paraya ihtiyacı olan
lara yardım edeceği
ni söyledi. Ev ve 
arsa tapusu karşılı 

bulunan Balık 
Hali'nde, dün saat 
05.00 sıralarında 
halde buz satan A.O 
ile ortağı E.N., aynı 
işi yapan komşuları 
Z.S. ile tartıştı.
Buz satışı yüzünden 
başlayan kavga, 
kısa sürede büyüdü. 
Tabancaların 

malına zarar verme, 
geceleyin bina 
içinde hırsızlık ve 
hükümlü ve tutuklu- 
nun kaçması' 
suçlarından yakala
ma emri ile arandığı 
ve cezaevi firarisi 
olduğu tespit edilen 
E.C.'nin yakalandığı 
ve çıkarıldığı adli 
mercilerce tutuk
landığı belirtildi. 
Açıklamada, "Cinsel 
saldırı suçundan 5 
yıl kesinleşmiş 
hapis cezası ile 
aranan İ.Y., hakkında 
düzenlenen tahkikat 
evrakıyla birlikte 
sevk edildiği adli 
mercilerce tutuklan

ğında köylülere 
ihtiyacı olan parayı 
vereceğini söyleyen 
M.S., parayı verme
den önce köylüler
den tapuları istedi. 
İlk önce arsa ve 
evleri ipotek ettiren 
tefeci çetesi, daha 
sonra bazı köylülere 
vadettikleri parayı 
vermedi. Bazı 
köylüler buna itiraz 
edince M.S. yanına 
kardeşi İ.S. (48), 
arkadaşları D.Y. (40), 
S.Ç. (45), A.H.T. (51), 
M.A. (63), İ.K. (56) ve 

çekildiği kavgada 
ortalık savaş alanına 
döndü. Kavgada, 
halde lokantacılık 
yapan 16 yaşındaki 
A.U. ile işçi olarak 
çalışan 30 yaşındaki 
Salih S., silahla 
bacaklarından yara
landı. 
Ambulans ile has

mıştır.
Uyuşturucu almak, 
satmak ve ticaretini 
yapmak suçundan 4 
yıl 2 ay ve uyuşturu
cu suçundan 416 
gün kesinleşmiş 
hapis cezası bulu
nan M.E.G. isimli 
şahıs gözaltına 
alınmış, çıkarıldığı 
adli mercilerce 
tutuklanmıştır. 
Uyuşturucu ve 
uyarıcı madde 
ticareti yapmak veya 
sağlama suçundan 
arandığı tespit 
edilen I.G., hakkında 
düzenlenen tahkikat 
evrakı ile birlikte 
adli mercilere sevk

A.T.'yi (41) alarak 
Kirazlı ve Yiğitali 
köylerine gitti. 
Köylülere parayı ver
meyen tefeciler 
kendilerine karşı 
gelenlerin ellerini ve 
ayaklarını bağla
yarak onlara 2 gün 
boyunca işkence 
yaptı. Tefecilerin 
yaptıklarına dayana
mayan köylüler, 
polise giderek 
şikayette bulundu. 
15 müştekinin 
ifadesini alan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 

taneye kaldırılan 
iki yaralının durumu 
nun iyi olduğu 
açıklandı.
Olayla ilgili soruş
turmaya başlandı.
Polis, iki kişinin 
yaralanmasına 
neden olan işyeri 
sahibi üç kişiyi 
arıyor.

edilmiştir." denildi. 
Ekiplerin yaptığı 
çalışmalar kap
samında 
Mimarsinan 
Parkı'nda bir 
vatandaşın cep tele
fonu zorla gasp 
eden E.Ö. isimli 
şahıs gözaltına 
alındı. Arabayatağı 
Mahallesi'ndeki bir 
işyerinde bandrol
süz sigara satıldığı 
ihbarı üzerine E.T. 
isimli şahsın gözaltı
na alındığı ve işy
erinde yapılan ara
malarda da 78 paket 
bandrolsüz sigara 
ele geçirildiği 
kaydedildi

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, çete lideri 
olduğu iddia edilen 
M.S.'yi takibe aldı. 
Polis tarafından 
gözaltına alınan M.S. 
ifadesi alınmak 
üzere emniyete 
getirildi. M.S.'nin 
ifadesinden yola 
çıkan polis, M.S.'ye 
yardım ve yataklık 
ettikleri belirlenen 
İ.S., D.Y., S.Ç., 
A.H.T., M.A., İ.K. ve 
A.T.'yi de sorguya 
aldı. Gözaltına alı
nan toplam 11 kişi
den 3'ü ifadesi 
alındıktan sonra 
serbest bırakılırken, 
8 kişi "suç işlemek 
için örgüt kurmak, 
ölümle tehdit, kişiyi 
hürriyetinden 
mahrum bırakmak” 
suçlarından adliyeye 
sevk edildi

Bursa'da pazardan 
dönen 76 yaşındaki 
Zekiye Terzi'yi takip 
eden kapkaççı, elin
deki çantayı alarak 
kaçtı. Çantasında 
32 lira parası ve 
kimliğinin olduğunu 
belirten Zekiye 
Terzi, "Arkasından 
bacağın kırılsın, 
koşamayasın diye 
beddua ettim ama 
kaçtı gitti" dedi. 
Olay Merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hocahasan 
mahallesinde mey
dana geldi. Zekiye 
Terzi, dün akşam 
saatlerinde evinin 
yakınında bulunan

Bursa'üaki Zimmet «e 
Görevi Kötüye 

Kullanma Davası
Bursaspor Kulübü 
ile ilgili yürütülen 
Mali soruşturma 
kapsamında, 
"Zimmet, görevi 
kötüye kullanmak, 
resmi belgede 
sahtecilik, soruştur
manın gizliliğini 
ihlal etmek, örgüt 
kurmak, suç işle
mek amacıyla kuru
lan örgüte üye 
olmak" iddialarıyla 
haklarında dava 
açılan Kulüp 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı'nın da 
aralarında bulun
duğu 36 sanığın 
yargılanmasına 
devam edildi. 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davanın 
bugünkü duruş
masında, 
Bursaspor Kulübü 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı, kulübün 
hukuk danışmanı 
Öztürk Yazıcı, kulüp 
avukatı Jale Demir, 
eski yöneticilerden 
Turgay Dursun ile 
sanıklardan Sema 

Trim M A “SUYUNU BOŞA Mft H HARCAMA”

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

pazara giderek 
alışveriş yaptı. 
Elindeki 
poşetlerle evine 
dönen Terzi, ara 
sokağa girdiği sıra 
da arkasından yak
laşan bir kişi çan
tasını alarak kaçtı. 
Bu sırada çığlık 
atarak yardım 
isteyen Zekiye 
Terzi'nin sesinin 
duyan çevredeki 
esnaf, polisi ara
yarak durumu 
bildirdi.
Olay yerine gelen 
polis, kapkaççının 
eşgalini belirley
erek çevrede ara
maya başladı.

Çavuşoğlu hazır 
bulundu.
Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam da duruş
maya, izleyici 
olarak katıldı. 
Kulüp Başkanı 
İbrahim Yazıcı'nın 
avukatı İsmail Hakkı 
Sezgin, mahkeme 
heyetinden davaya 
ilişkin yeni bir 
bilirkişi raporu 
hazırlanması 
yönünde karar ver
mesini istedi.
Bunun üzerine söz 
alan İbrahim Yazıcı, 
avukatının talebine 
katılmadığını belirt
ti. Mevcut bilirkişi 
raporunun yeterli 
olduğu düşüncesini 
taşıdığını dile 
getiren Yazıcı, 
"Avukatım daha 
detaylı anlattı, ama 
bütün raporların 
yeterli olduğunu 
düşünüyorum. Yeni 
bir bilirkişi raporu 
alınmasına gerek 
olmadığı 
kanaatindeyim" 
dedi.
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Tezkere ...

6IBW8lİCİİ81IC8İilfİİİ!g8181tİ
GTB Başkanı İlhan Acar, Bursa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne^' 
atanan eski Kaymakam Bilal Çelik’e yeni görevinde başarılar diledi

Türkiye tezkereler konusunda oldukça 
tecrübeli bir ülke...

Uzun yıllar sıkı yönetimlerle yönetilmiş 
bir ülkeyiz.

AKP tek başına iktidara geldikten bir 
süre sonra 2004 yılında yine ABD’nin isteği 
ile Irak’ı işgale girişince tezkere gündeme 
gelmişti.

ABD’nin işgalci askerlerinin Türkiye 
üzerinden Irak’ta koşunlanması ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerini ile birlikte Irak’ı işgal 
etmesi için Meclis’ten tezkere istemişti.

Ancak, AKP içinde de bir kısım duyarlı 
milletvekili ABD’nin Ortadoğu’daki Büyük 
Ortadoğu projesine alet olmamak için 
CHP’Hlerle birlikte "Hayır” oyu verince 
tezkere geçmemişti.

Erdoğan tezkereye hayır diyen mil
letvekillerine kırmızı çizgi çizerek onlarla 
yolunu ayırdı.

Fazilet Partisi gömleği giydiklerinde 
Amerikan emperyalizmine karşı olan 
Erdoğan ve takımı, iktidar uğruna Rahmetli 
Erbakan’ın değimi ile "ABD gömleği giyin 
ce” işler değişti.

Bugün bütün dünyanın bildiği bir gerçek 
var.

Suriye’deki Esad rejimini yıkmak için 
doğrudan bu ülkeye müdahale etmeyen 
emperyalist ülkeler, yerine Türkiye, Suidi 
Arabistan ve Katar gibi müslüman ülkeleri 
devreye soktular.

Türkiye’nin Esad rejimini yıkmak için, 
muhalifleri örgütlediği bilinen bir gerçek.

Bunların silahlı eğitiminden, silahlan
masına ve Suriye’ye sızmalara kadar her 
türlü görevi üstlendi.

Peki Türkiye bunu neden yaptı.
Esat rejiminin halkı ezdiğini ülkede 

demokrasinin olmadığını, halka zulüm yap
tığını iddia etti.

Ancak bir yıl önce zalim olan bu yöneti
ci ile kanka oldular. Bakanlar kurulunu 
Şam’da topladılar.

Su, mayın temizleme, iki ülke arasında 
vizesiz giriş çıkış gibi konularda anlaş
malar yaptılar.

0 zaman Esad zalim değil miydi?
Esat ve ailesi, Erdoğan ve ailesiyle yat 

gezileri düzenlediler mutluluk ve kardeşlik 
gösterilerinde bulundular.

Kankalıkları ilan ettiler.
AKP iktidarının Suriye politikası yan

lıştır.
Tayyip Erdoğan, kendini arap aleminin 

kahramanı yapmak için ülkesini maceraya 
sokmak niyetinde.

Bu tezkere inşallah Türkiye’nin başını 
yeni badirelere sokmaz.

Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu üyeleri, Bur 
sa İl Özel İdaresi 
Genel 
Sekreterliği’ne 
atanan eski Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik’i makamında 
ziyaret ederek, yeni 
görevinde başarılar 
dilediler.
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı

İlhan Acar, Ticaret 
Borsası Meclis 
Başkanı Servet 
Pehlivan, yönetim 
kurulu üyesi Hasan 
Kılıç ve Borsa Genel 
Sekreteri Melih 
Karbay, dün saat 
14.oo de İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreterliği’ne 
atanan Bilal Çelik’i 
makamında ziyaret 
ettiler.
Borsa Başkanı İlhan

Acar, Çelik’e yeni 
görevinde başarılar 
dilerken, Gemlik’ten 
kısa sürede ayrıldığı 
için üzüldüklerini 
ancak, devlette 
görevin sürekli 
olduğu ve fazla 
uzağa gitmedikleri 
için memnun olduk
larını söyledi. 
Bilal Çelik ise 
konuşmasında, 
Gemlik’te 1.5 yıl 
kaldığını, görev yap

tığı ilçelerde uzun 
süre kalarak kenti 
daha iyi tanıya
bildiğini, Gemlik’te 
buna fırsat bulama
manın üzüntüsü 
içinde olduğunu 
söyledi.
Çelik, görevi 
nedeniyle yine 
Gemliklilerle 
beraber olduklarını 
Bursa’nın bütününe 
hizmet için çalıştık
larını söyledi.

Miııı'alniiıııılaıl Mes» tılııı
Yüksek lisans, dok
tora, ön kayıt ve 
özel yetenek, dikey 
veya yatay geçiş ve 
askeri okullardan 
sağlık sebebiyle ele
nen öğrencilerin 
yurt, burs ve öğren
im kredisi başvuru
ları 7 Ekim’e kadar 
yapılabilecek.
Yurtkur’dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, yurt dışında 
özel yetenek, dikey 
veya yatay geçiş, 
master ve doktora 
sınavı ile yük

seköğretim prog öğrenim kredisi 
ramlarına giren müracaatları da aynı 
öğrencilerin burs ve gün mesai saati biti

minde sona erecek. 
Yüksek lisans, dok
tora, ön kayıt ve 
özel yetenek, dikey 
veya yatay geçiş ve 
askeri okullardan 
sağlık sebebiyle ele
nen öğrencilerin 
yurt, burs ve 
öğrenim kredisi 
başvuruları da 7 
Ekim’e kadar yapıla
bilecek.
Başvurular kurumun 
"www.kyk.gov.tr" 
adresindeki internet 
sayfasından 
yapılacak.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

LER jA«JjAlNS istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax i (0.224) 513 35 95

http://www.kyk.gov.tr
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İlçe girişi yeşilleniyor
Mustafa Emre ÖZGEN
me.ozgn@windowslive.com

Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü Bursa 
asfaltından ilçeye 
giriş yolunda çim- 
leme çalışmalarına 
başladı.
Daha önce ağaç
landırılan alanda 
sulama sistem
lerinin onanmandan 
sonra toprak düzen
lemesi yapılarak 
Rıfat Minare döne
meci çevresi yeşil
lendiriliyor.
Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
yaptırılan 
“Türkiyenin Zeytin 
başkentine hoşgel- 
diniz” yazısının 
bulunduğu zeytin

toteminin çevresin 
de dün hazır çim 
ekim çalışmaları 
başlatıldı.
3 bin metrekarelik 
alanda top akasya, 
sedir, çınar, yapraklı 
akçaağaçlar ile 
donatan Gemlik 
Belediyesi, aynı böl
geye şimdi de hazır

çim ekimi yapıyor. 
Çalışmaları yerinde 
inceleyen Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Çevre Yolu ve ilçe 
nin birçok bölgesin 
de başlattıkları yeşil 
lendirme çalışmala 
rım ilçe girişinde de 
sürdürdüklerini kay

detti. “Kent Estetiği 
yönünde başlat
tığımız çalışmalar 
aralıksız sürecektir" 
diye konuşan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
“Şehirlerin girişleri, 
kentlerle ilgili düşün 
çeleri etkiliyor. 
Biz, Gemlik’i daha 
yaşanabilir hale 
getirmek, Gemlik’i 
ve Gemlik’e 
gelenleri yeşille 
buluşturmak, 
yeşilin her tonuyla 
karşılamak ve 
kucaklamak adına 
çalışıyoruz. Bu 
yönde hiçbir özveri
den kaçınma 
yacağız.” dedi.

Dörtyol üsl Becidine devam
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ilçemizin 
Dörtyol Mevkiinde 
yaptırılan bir 
süredir inşaatı 
duran yaya üst geçi
dinin yapımı yeni 
‘den hareketlendi. 
(Dörtyol mevkiinden 
Gemlik’e girişi 
engelleyen yaya üst 
geçidi düzenlemesi
ni bilinmeyen 
nedenlerle bir 
süredir ara yeril 
mişti.
Önceki gün, üst 
geçidin ayaklarının 
monte edileceği 
noktalarda çalış
malar başladı.
Yaya üst geçidi 
ihalesini alan 
müteahhit firma 
teknik elemanları ve 
çalışanları, ayaklar
da beton ve montaj 
civatalarının döküm 
işlemlerini tamam
ladılar.
Yaya üst geçidi 
Gemlik’ten 
Hisartepe 
Mahallesi’ne gide
cek olan vatan
daşların karşı tarafa 
kolaylıkla geçmesini 
sağlayacak.

KIYIP Beko Casio markş 398 SR 790401972 seri ve sicil nolu yazar 
kasamın ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

FATMA PAPUŞCU Gemlik 33356268848

Dört Ayak İyi, İki Ayak Kötü!
Geçtiğimiz günlerde Ingiliz yazar George 

Orwell’in Hayvan Çiftliği isimli kitabını okudum.
Orwell, 1903 ve 1950 yılları arasında yaşamış, 

sosyalist denebilecek görüşlere sahip bir yazar. 
Hatta uzun yıllar komü nist fişlemesi ile takip 
edildiği biliniyor.

Fişlemek? Yabancı gelmedi değil mi?
George Orwell, sol görüşlü bir insan olması

na karşın, olması gerektiği gibi bu çerçevede 
siyaset yapan çoğu kişi ve oluşumu eleştirmek
ten de geri kalmıyor.

Hayvan Çiftliği de Orwell’in Joseph Stalin’! 
mükemmel ve sade bir kurgu ile, hiç sıkılmadan 
yerden yere vurduğu bir kitap.

Sadece Stalin mi peki?
Biraz kitaptan bahsetmek istiyorum. Sıkıcı bir 

özet durumuna gelmeden tabi.
Hikaye Koca Reis adlı bir domuzun, çiftlikteki 

tüm hayvanları toplayarak bir rüya gördüğünü, 
bu rüyada insanların devrildiğini ve hayvanların 
kendi yönetimlerini kurduğu ve özgürce yaşadığı 
bir dünya arzusunu dile getirmesi ile başlıyor.

Koca Reis daha sonrasında hayatını kaybe
diyor fakat domuzların başı çektiği çiftlikteki tüm 
hayvanlar bir şekilde çiftlik sahibi Bay Jones 
adındaki yaşlı adamı çiftlikten kaçırmayı beceri 
yorlar.

Beylik Çiftlik olan ismini Hayvan Çiftliği şek
linde değiştiriyorlar çiftliğin...

Domuzlar özgürlük, eşitlik, adalet diye rek 
hayvanları örgütlüyor, iş dağılımı yapıyor.

Napolleon adındaki domuz nutuklar atarak 
çitliği tabir yerinde ise ateşliyor sürekli.

Bir bayrakları oluyor, Koca Reis’in kurumuş 
kafatasını bir büst haline getirip Pazar günleri 
tören yapıyorlar. Hayvan Devrimi’nin de bir 
şarkısı var bu arada. Gelecek güzel günleri anım
satan İngilte re’nin Hayvanları adlı şarkı.

Bütün hayvanlar bu şarkıyı ezbere biliyor.
Bütün iki ayaklıları düşman, dört ayaklıları 

dost belliyorlar. Çiftliğin en büyük duvarına Yedi 
Emir adında bir yasa hazırlayıp asıyorlar.

Hayvanların insanları yaptığı her şeyi yap
masını yasaklıyorlar. İçki içilmeyecek, giysi giyil 
meyecek, yatakta yatılmayacak filan...

Napolleon ve yanındaki kurmayları çiftlikte 
tam bir devrim rüzgârı estiriyor.

İki kez insanlar çiftliğe saldırıyor ama 
başarısız oluyorlar!

Yavaş yavaş toplanan ürünlerde domuzlar 
kayırılmaya başlanıyor, Napolleon yanında bir 
grup köpek ile geziyor, hatta çiftlik sahibinin 
evini kendine ev bilip yine kovdukları yaşlı 
adamın yatağında yatı yor.

Aynı Napolleon cezalandırdığı onlarca hay
vanı idam ettiriyor, kestiriyor, biçtiriyor!

Bu arada çevresinde bir grup “Napolleon 
yoldaş ne derse haklıdır” diye bağırıp çağırmaya 
devam ediyor.

Gerçekleştirdikleri devrim sırasında en yakın- 
dakilerden biri olan Kartopu isimli domuzu ise 
hain ilan edip köpeklerine yedirmeye bile 
niyetleniyor.

Nihayetinde bir gün, bütün çiftlik, eski sahip
leri yaşlı adamın kıyafetlerini giyip iki ayak 
üzerinde yürüyen Napolleon’u gördüklerinde bir 
şeylerin ters gittiğini düşünmeye başlıyorlar!

Çiftliğin ismi yıllar sonra yeniden Beylik Çift
lik olarak değiştirilip Ingiltere’nin hayvanları 
şarkısı da yasaklanıyor...

Kitabın sonunda, çiftlik evinde bir masa 
başında diğer çiftliklerden gelen insanlar ile içki 
içen Napolleon’un şu sözlerini okuyorsunuz.

“Birileri benim devrimci olduğumu söylüyor
muş etrafta. Ne kadar da saçma bir iftira bu!”

“İnsan dostlarımız ile hiçbir sorun yaşamıyor 
olmamız beni çok mutlu ediyor."

Orwell kitabını şöyle bitiriyor;
“Camdan içeriyi izleyen diğer hayvanlar, artık 

insanlar ve domuzların yüzlerini ayırt edemiyor
du.”

Bilemiyorum, oldukça mantıklı gibi anlatılmak 
istenen, ne dersiniz?

mailto:me.ozgn@windowslive.com
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TBMM Genel 
Kurulu'nda, 
Hükümet'e, Suriye 
konusunda, Tsk'nın 
yabancı ülkelere 
gönderilmesi ve 
görevlendirilmesine 
ilişkin bir yıl süreyle 
izin verilmesini 
öngören Başbakan 
lık Tezkeresi kabul 
edildi.
Suriye konusunda, 
Tsk'nın yabancı 
ülkelere gönderilme
si ve görevlendiril 
mesi de dahil 
Hükümet'e 1 yıl 
süreyle yetki veril 
meşini öngören 
Başbakanlık 
Tezkeresi, Genel 
Kurul'un kapalı otu
rumunda görüşüldü. 
3 saat 20 dakika 
süren görüşmelerin 
ardından, tezkere 
kabul edildi 
Tezkerede, Suriye'de 
devam eden krizin 
bölgesel istikrar ve 
güvenliğe olduğu

Suriye'yi Türk "Fımna"sı Vurılu
Suriye'deki hedefleri 
vuran Fırtına obüs
leri, F-16'lardan 
sonra Türk ordusu
nun en etkili 
silahlarının başında 
geliyor.
Şanlıurfa'nın 
Akçakale ilçesine 
dün Suriye tarafın
dan düşen top mer
misinin ardından 
Türk ordusu, yeni 
angajman kuralları 
doğrultusunda 
Suriye'deki 
hedefleri, tamamı 
yerli üretim Fırtına 
obüsleriyle vurdu. 
Gelişmiş süspan 
siyon sistemi 
sayesinde engebeli 
arazi dahil her türlü 
arazide rahatça 
manevra yapabilen 
Fırtına, hareket 
halindeyken 30 
saniye içinde atış 
görevine hazır ola

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

kadar, ulusal güven
liğe de menfi etkisi 
giderek artan şek
ilde görüldüğü belir
tildi.
Suriye Arap 
Cumhuriyeti silahlı 
kuvvetlerince 
yürütülen askeri 
harekatlar kap
samında, 20 Eylül 
2012'den itibaren 
Türkiye topraktenîra 
da saldırgan eylem

biliyor.
1 dakika içinde 
6 top atışı gerçek
leştirebilen Fırtına, 
atış görevinin 
tamamlanmasının 
ardından 30 saniye 
içinde mevzi 
değiştirebiliyor ve 
böylece düşmanın 

lerin yöneldiği anım
satılan tezkerede, 
şunlar kaydedildi: 
"Müteaddit 
uyarılarımıza ve 
diplomatik girişim
lerimize rağmen bu 
eylemler devam 
etmiştir. Ülkemiz 
topraklarına yönelik 
söz konusu saldır
gan eylemler silahlı 
Sd'ıu u’ı eş'ıy'ı Tıueu'ı r. 
Bu durum, ulusal 

karşı ateşine maruz 
kalma riskini mini
mum düzeye 
İndiriyor.
Fırtına'nın
ASELSAN tarafından 
geliştirilen özgün 
atış kontrol sistemi
nin en önemli özel
liği, 8-25 kilometre 

güvenliğimize ciddi 
tehdit ve riskler 
oluşturan bir aşa
maya ulaşmıştır. Bu 
itibarla, ülkemize 
yönelebilecek ilave 
risk ve tehditlere 
karşı zamanında ve 
süratle hareket 
etmek ve gerekli 
tedbirleri almak 
ihtiyacı hasıl olmuş
tur. Bu çerçevede, 
hudut, şümul, miktar 
ve zamanı 
Hükümetçe takdir ve 
tespit edilmek kay- 
dıyla, TSK'nın 
yabancı ülkelere 
gönderilmesi ve 
görevlendirilmesi ile 
bununla ilgili gerekli 
düzenlemelerin 
Hükümet tarafından 
belirlenecek 
esaslara göre yapıl
ması için 1 yıl 
süreyle izin ver
ilmesini Anayasanın 
92. maddesi uyarın
ca arz ederim.” 

arası mesafelere 
yapılan atışlarda 
farklı namlu açıların
dan ardarda atılan 
üç merminin, hedefe 
aynı anda ulaşması 
ile üç obüsün atış 
gücünü tek başına 
karşılayabilmesi

Akçakale lallı 
etini hsaltiTOi
Suriye'nin yaptığı 
top atışlarının vur
duğu Akçakale'de 
sınıra yakın mahal
lelerdeki evler 
boşaltılıyor. 
Şanlıurfa'nın 
Akçakale İlçesi'nde, 
dün meydana gelen 
ve 5 kişinin öldüğü 
patlamanın ardın
dan sokaklar 
boşaldı. Sınıra 
yakın noktalarda 
sokaklar tamamen 
boşalırken, iç ke 
simlerde de sakinlik 
göze çarptı.
İşyerlerinin kepenk- 
lerinin kapalı oldu 
ğu ilçede, birçok 
vatandaşın güvenli 
olarak gördükleri 
Şanlıurfa'ya veya 
yakın köylerdeki 
yakınlarının yanına 
gittiği öğrenildi. 
Evlerinde kalan 
vatandaşlar ise risk 
altında olmalarına 
rağmen hırsızlık 
korkusuyla ilçeden 
ayrılmadıklarını 
söyledi.

EVLERİN 
BOŞALTILMASI 
TEBLİĞ EDİLDr 
Öte yandan 
Kaymakamlık 
tarafından Yeni 
Mahalle'de bulunan 
ve daha önce şara
pnel parçaları ile 
patlamanın mey
dana gşldiği Hudut 
Sokak ile Ceylan 
pınar Caddesi'ndeki 
evlerin boşaltılması 
yönünde tebligat 
yapıldı.
Yapılan tebligatta 
vatandaşların 
güvenlik amacıyla 
evlerini boşaltıp 
yakınlarının yanına 
gitmeleri, ihtiyacı 
olanlara da devlet 
tarafından kira 
yardımı yapılacağı 
kaydedildi.
Belgede şu ifadeler 
yer alıyor: "Suriye 
devletinde yaşanan 
iç karışıklıkların 
ilçemiz sınırına kay
ması sonucunda 

ilçemize patlayıcı 
maddeler, şarapnel 
parçaları ve mermi 
çekirdekleri gibi 
çeşitli maddeler 
düşerek vatan
daşlarımızın can
larına ve mallara 
zarar vermektedir. 
Bu maddelerin 
vatandaşlara zarar 
vermemesi için, bu 
maddelerin en sık 
düştüğü yerlerden 
olan Yeni Mahalle, 
Hudut Sokak ve 
Ceylanpınar 
Mahallesi'nde 
ikamet eden vatan
daşlarımız sınır hat
tından ve bölgeden 
uzak bir yerde 
evleri veya yakınları 
varsa oraya taşın
maları, belirli bir 
süre orada ikamet 
etmeleri. Eğer 
yoksa kiraya başka 
bir yere taşınmaları 
halinde devlet 
kendilerine kira 
yardımında bulu
nacaktır. "

HIRSIZLIK ARTTI

Çatışmaların şiddeti 
ve Suriye'nin yap
tığı top atışlarının 
Akçakale'de yer
leşim alanlarını ve 
vatandaştan vur
masının ardından 
boşalan evlere de 
hırsızlar dadandı. 
Çatışmaların 
başladığı günlerden 
itibaren daha önce 
neredeyse hiç 
asayiş olayı mey
dana gelmeyen 
Akçakale'de 
hırsızlık olaylarında 
büyük artış olduğu 
bildirildi. Geceyi 
yakınlarının yanın
da geçiren ve 
sabah saatlerinde 
kontrol için geldik
leri evlerinin soyul
duğunu anlayan
ların polise başvur
masıyla ortaya 
çıkan hırsızlık olay
larına karşı ilçeye 
takviye polis güç
leri gönderildi.

Gemlik Körfez www^emBWtortezgazeteslcom
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

ÖNE SÜRÜLEN 
MAZERET GEMLİK’E 

HAKARETTİR...

Bir Gemlik takımı olan 
Kurşunlu 
Gençlikspor’un 
maçlarını Gemlik’te 
oynamak istememesi, 
nedenini ise futbolcu
larına seyirciler tarafın
dan hakaret edildiği 
iddiasında bulunmaları 
başta İlçe Emniyet 
Müdürlüğü olmak üzere 
U-14 yaş gurubunda 
maçlara katılan Gemlik 
takımlarından 
Çotanakspor, Kumla 
Gençlikspor, Gemlik 
Karadenizspor ve 
Gemlik Belediyespor’a 
bir hakarettir.

U-14 ve U-17 yaş 
gurubunda bünyesinde 
hiçbir Gemlikli genci 
bulundurmayan ve 
onlara spor yapma 
olanağı tanımayan 
Brütüs’ün hemşehrileri 
İl Tertip Komitesi’ne 
verdikleri dilekçe ile 
bundan sonra iç saha 
maçlarını Gemlik’te 
oynamak istemedikleri
ni ifade etmişler.

Bu nedenle, Kurşunlu 
Gençlikspor ile Gemlik 
Belediyesi arasındaki 
maç Mudanya’nın

Güzelyalı sahasında 
oynandı. Yapılan bu 
istek kendilerini Gem 
lik’ten dışlanmalarına 
neden olur ve bunun 
günahı da onlara arka 
çıkanlara yüklenir.

Kulüp yönetiminin 
sporcu ailelerini öne 
sürerek maçların 
Mudanya Güzelyalı 
sahasında oynanmasını 
istemesi haklı bir neden 
olsa da güvenlik güçle 
rine hakarettir.

Eğer çocuklarınıza 
seyirciler tarafından 
gerçekten sözlü şekilde 
küfür ve hakaret edili 
yorsa saha kenarında 
aldığı önlemlerle ken 
dinden başarıyla bah
settiren Gemlik polisi 
var, şunu da 
belirtmeden geçemeye
ceğim, Bursa’da maç 
oynanmakta olan tüm 
sahalarda maç haberi 
yaptım, tribünlerde 
sigara içilmeyen tek 
saha Gemlik’tir.
Alınan böyle önlem

lere rağmen maça gelen 
2-3 ailenin zorlamasıyla 
kulüp yönetimi tarafın
dan Gemlik sahasında 

futbolcularımıza küfür 
ve hakaret ediliyor 
demek yanlıştır.
Futbolda seyirci tarafın
dan küfür edilmeyen bir 
saha acaba var mıdır?

Bana gelen bilgilere 
göre ise hakaretin en 
çirkini Güzelyalı 
sahasında Gemlik 
Belediyespor’lu futbol
culara yapılmış, maçın 
bitiminde soyunma 
odalarına yönelen 
çocuklara sözü edilen 
aileler tarafından sataş
malar olmuş.

O yaşlarda spor yapan 
çocuklara nerede olursa 
olsun kötü söz söyle
mek çok ayıp.

Her ailenin çocukları 
vardır, sahalarda futbol 
oynayanlarda bizim 
çocuklarımızdır. Ancak 
yangına da körükle 
gidilmez.

Aynı ilçenin takımları
na aileler hükmedemez, 
hükmetmeye kalkar
larsa düşmanlık başlar. 
Kendi maçlarını dışarı
da oynamak hakkın 
olsa da deplasman 
maçları için yine beğen
mediğiniz ve güvenlik- 

siz olarak nitelediğiniz 
sahaya geleceksiniz.

Burada bir sözümde İl 
Tertip Komitesi’ne, 
gerekli şekilde 
incelemeden olayları 
kestirip atmak yanlıştır. 
Bu takım diğer 
maçlarını Gemlik’te 
oynamayacak mı?

Kurşunlu Gençlikspor 
yönetiminin maçlarını 
Gemlik’te oynamak iste
memeleri bizi haklı 
çıkardı. Kurşunlu kendi
ni Gemlikli görmüyor 
mu acaba?

Eğer gerçekten Gemlik 
Belediyespor’lu futbol
culara Güzelyalı 
sahasında karşı takımın 
Bursa’dan gelen bazı 
aileler tarafından 
yapıldığı ileri sürülen 
hakaretleri doğruysa 
ipin ucu kaçmış demek
tir.

Daha önce ifade et 
meye çalıştığım 
Kurşunlu 
Gençlikspor’da neden 
Gemlikli sporcunun 
olmaması, buna karşılık 
her türlü ihtiyaçlarının 
Gemlik Belediyesi 
tarafından karşı
landığını yazmam beni 
haklı çıkardı.

Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın bir 
toplantıda “Yazlıkçılar 
ailelerin çocukları ola
maz mı?” mantığıyla 
yanlış yazdığımı 
söylemesine kendi bile 
inanmamıştır.

Şimdi ne olacak? Bu 
mazeretin muhatabı kim 

olacak?
İlçe Emniyet 

Müdürlüğü’mü?
Gemlik Belediyesi’mi?
Dahası Gemlik kulüp

leri mi?
Ya da Brütüs’ün hayrı

na sineye çekilir mi?
Sanmıyorum.
Şimdiye kadar 

maçlarını Gemlik’te 
oynayan Kurşunlu 
Gençlikspor’un bundan 
sonra maçlarını U-14 de 
Güzelyalı sahasında 
oynamak istiyoruz maz
eretinin altında dediğim 
gibi 2-3 ailenin rolü var.

Çocukları büyüdüğün 
de statlara gidip 
“Oğluma küfür ediyor
lar, oğlumun oynaya
cağı maçları başka 
sahaya verin” diyebilir
ler mi acaba?

İlçe Emniyeti bildiğim 
kadarıyla konu hakkın
da bilgi edinecektir.

Bunun yanı sıra 
Güzelyalı sahasında fut
bolcularına hakaret 
edilmesi Gemlik 
Belediyespor başkanı 
Turan Alkış tarafından 
nasıl değerlendirilecek.

Sen Gemlik dışından 
40 tane futbolcu getir 
Gemlik’te oynat.

Tabi ki tepki alacaksın. 
Sizin kabahatiniz yok. 
Onlara öz evlat 

muamelesi yaparak bir 
kişinin yüzü hürmetine 
selam duranlardadır.
Ah be Brütüs sen 

nelere kadirmişsin de 
biz bilememişiz.

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

TÜRKİYCNİN €N UYGUN VG KALİTELİ 1 
DAVGTİYGLGRj GN UYGUN FİYATLARLA... 

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ... 
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇjN ÖZEL TASARIMLAR...
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Sağlıklı kentlerin Yalova zirvesi
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği 8. Yıl 
Konferansı, ‘Sağlıklı 
Kentsel Çevrelerde 
Yaşam’ temasıyla 
Yalova’da gerçek
leştiriliyor. Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, daha sağlıklı 
ve yaşanabilir kent
lerin sağlanmasına 
yönelik radikal 
kararların ancak 
yerel yönetimler 
tarafından alınabile
ceğini söyledi. 
Kentlerin daha 
sağlıklı ve yaşanıla
bilir hale getirilmesi 
ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi 
amacıyla Türkiye’de 
46 üye belediye ile 
çalışmalarını 
yürüten Sağlıklı 
Kentler Birliği, 8. yıl 
konferansını 
‘Sağlıklı Kentsel 
Çevrelerde Yaşam’ 
temasıyla düzenledi. 
Yalova Raif Dinçkök 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen kon

feransın açılış töre
nine Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Yalova Valisi Esen 
gül Civelek, Yalova 
Belediye Başkanı 
Yakup Bilgin Koçal 
ile birliğe üye 
belediyelerin başkan 
ve yöneticileri 
katıldı.
Çözüm noktası 
belediye başkanları 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kon
feransın açılış 

töreninde, her geçen 
gün artan kent 
nüfusu ve bu artışa 
bağlı olarak yaşanan 
sorunlara dikkat 
çekti. Cumhuriyet 
döneminde yüzde 
30’larda olan kentsel 
nüfusun günümüzde 
yüzde 70’lere çık
tığını belirten 
Başkan Altepe, 
“Bursa’da kent 
merkezlerinde 
yaşayan nüfus 
yüzde 89’a ulaştı. 
Bu artış şehirlerde 
birçok sorunu 
beraberinde getiri 
yor. Dünya Sağlık 
Örgütü Avrupa 
Bölge Ofisi Kent

Sağlığı Merkezi 
Başkanı Dr. Agis 
Tsouros’un ‘kentin 
doktorları’ olarak 
tanımladığı belediye 
başkanlarına sorun
ların çözümü nok
tasında önemli 
görevler düşüyor. 
Yerel yöneticiler 
halkın seçtiği kişiler. 
Attığı her adımın, 
her yaptığı harca
manın hesabını 
halka direkt verecek 
olan ve rahatlıkla 
sorgulanabilen kişil
er. Dönem bittiğinde 
yine o bölgede 
yaşayacak ve 
devamlı toplumla 
yüzleşecek olan 
kişiler. Bu nedenle 
belediye başkan- 
larının sorunların 
çözümü konusunda 
radikal adımlar 
atmaları ve kentin 
tarihine geçmeleri 
gerekiyor. Bu yüz
den belediye 
başkanlarına inişi 
yatif ne kadar 
geçerse, çözüm o 
kadar kolay olur. 
Büyükşehir Belediye 

yasalarıyla birlikte 
güçlü yerel yönetim
ler oluşmaya 
başladı. Bu yasa ile 
altyapı eksiklerinin 
giderilmesi nok
tasında reel adımlar 
atılıyor” diye konuş- 
tu.“Yürümeyi tekrar 
hatırlamalıyız” 
Türkiye’de gelişen 
tüm kentlerin en 
önemli sorununun 
kentiçi trafik yoğun
luğu olduğunu hatır
latan Başkan Altepe, 
bu sorunun çözümü 
noktasında tüm 
belediyelerin önemli 
çalışmaları hayata 
geçirdiklerini vurgu
ladı. Bursa’da yay- 
alaştırma, bisiklet 
yolları ve toplu ulaşı 
mın yaygınlaştırıl
ması noktasında 
önemli çalışmaları 
hayata geçirdiklerini 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Bisiklet 
yolu master planlan 
üzerinde çalışıyoruz. 
Kentimizin topoğra 
fik yapısının çok 
uygun olmamasına 
rağmen 2030 yılına 

kadar 250 kilometre
lik bisiklet yolu ağını 
kademe kademe 
gerçekleştireceğiz. 
Toplu ulaşım ve 
bisiklet yolu ağı ile 
merkezdeki araç 
yoğunluğu azaltıla
cak. Başka türlü 
kent trafiğinin 
çözümü imkansız. 
Bursa’da her yıl 30 
bin ilave araç trafiğe 
çıkıyor. Ne kadar yol 
yaparsanız yapın, 
yetersiz kalacak. 
Eskiden şehrin bir 
ucundan diğer 
ucuna yürüyorduk. 
Ancak şimdi herkes 
otobüsün bile kendi 
kapısının önünden 
geçmesini istiyor. 
Durağa kadar bile 
yürümeyi kimse 
istemiyor. Unuttuğu 
muz yürüme alışkan
lığını yeniden hatır
lamalıyız. Sağlıklı bir 
şehir olmanın en 
önemli anahtarların
dan biri de yürüyüş, 
bisiklet ve toplu 
ulaşım araçlarını kul
lanmaktır” diye 
konuştu.

Bilil
■M

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ı FJAAAAA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 1011 *111 II h A l 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK >VI ı UIU UU VU

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

KfiŞ€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

SATIUK
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 i, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73
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5 bin 425 hak sahi 
bine Konut 
Edindirme Yardımı 
ödemesi yapılacak! 
SGK ve Tasfiye 
Halindeki Emekli 
Sandığı uzmanları, 
el fenerleriyle 
arşivlerde yaptıkları 
aramalarda yeni? 
KEY bilgilerine 
ulaştı. 5 bin 425 hak 
sahibine 8 Ekim'den 
itibaren ödenecek 
toplam tutar 2.3 
milyon lirayı bula- 
C3 k 
BUGÜNE kadar 
yapılan KEY 
ödemelerinden 
yararlanamayan hak 
sahipleriyle ilgili 
yürütülen çalışmalar 
sonuç verdi. SGK ve. 
tasfiye Halindeki 
Emekli Sandığı 
uzmanlarının, el fe 
nerleri ile arşivlerde 
yaptıkları inceleme 
ler sonucunda, 5 bin 
kişinin daha bilgile 
rine ulaşıldı. 
Bilgilerin gühcellen- 
mesinin ardından 5 
bin 425 kişinin 
ödeyecekleri tutarlar 
hesaplanarak, 
yayınlanması için 
Resmi Gazete'ye 
gönderildi. 
Ödemelerin ise, 8 
Ekim'den itibaren

HIW YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

u İstiklal Caddesi Bora Sokak No; 3/B GEMLİK
matbaaciuk - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax! (0.224) 513 35 95

yapılması planlanı ve SosyalGüvenlik
yor. Yapılan Kurumu'nun (SGK),
hesaplama sonu- KEY ödemesinden
cunda, 5 bin 425 
KEY hak sahibinin 
9 bin 881 liralık ana 
para ve 427 bin 
liralık da nema ala
cağı çıktı.
Aynı kişilere Emlak 
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı payı olarak 
da 1.9 milyon liralık, 
faiz olarak 418 bin 
liralık ödeme yapıla
cak. 5 bin kişiye 
yapılacak toplam 
ödeme ise 2.3 mil 
yon liraya ulaşacak. 
Hak sahiplerinin 
ödemeleri ise Ziraat 
Bankası tarafından 
gerçekleştirilecek. 
Yakında ödemeler 
yapılacak 
Tasfiye Halindeki 
Emlak Bankası'nın 

bilgileri eksik 
olduğu için yarar
lanamayan kişilerle 
ilgili çalışması 
sürüyor.
Tasfiye Halindeki 
Emlak Bankası 
Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Sayın, 
konuyla ilgili yaptığı 
değerlendirmede, 
kamu kurumlardan 
gelen bilgiler 
doğrultusunda, yeni 
listelerin hazır
landığını ifade etti. 
Sayın, listelerle ilgili 
yapılan çalışmalar 
sonucunda 
önümüzdeki gün
lerde hak sahiple 
rine yeni ödemelerin 
yapılacağına işaret 
etti.

Kaldırılan öğrenci 
harçlarının devlete maliyeii!
Başbakan 
Yardımcısı Arınç, 
Bursa Teknik 
Üniversitesinin 
(BTÜ) 2012-2013 
eğitim-öğretim yılı 
açılış töreninde 
kaldırılan harçların 
maliyetini açıkladı. 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, 3,5 milyonun 
üzerinde öğrencinin 
harçların kaldırıl
masından istifade 
ettiğini, bunun mali 
karşılığının 1,3 katri
lyon olduğunu 
belirterek, "Şimdi 
biz, üniversite 
öğrencisi harç yatır
mayınca, o para da 
üniversitelerin 
bütçesine geçmey
ince, bu üniver
sitelere biz para 
vereceğiz. Yani 1,3 
katrilyonluk kısmını 
tekrar hâzineden 
bütçelerine koymak 
suretiyle karşılaya
cağız" dedi. 
”1,3 katrilyondan 
vazgeçiyoruz" 
Harçlar konusunda 
çok önemli bir adım 
attıklarına da deği
nen Arınç, bunun 
açıklamasını da 
kendisinin yaptığını 
hatırlattı. Arınç, 
harçların kaldırıl
ması konusunun 
geçmişten beri 
düşünüldüğünü 
ifade ederek, şunları 
söyledi: 
"Bugün bu harçlar 

kaldırıldı, ikinci 
öğretim har ç. İkinci 
öğretimde katkı 
payı, 'harç' tabiri 
yok. Dolayısıyla 
Bakanlar 
Kurulu'nun kararıyla 
kalkması gereken 
şey harçlardı. Onu 
birinci öğretimden 
ve açık öğretimden 
kaldırmış olduk. 
Birisinde 1 milyon 
900 bin öğrenci var, 
birisinde 1 milyon 
500 bin öğrenci var. 
Yanlış hatırlamıyor
sam, 3,5 milyonun 
üzerinde öğrenci 
doğrudan harçların 
kaldırılmasından 
istifade etti. Bunun 
mali karşılığı ne 
biliyor musunuz? 
1,3 katrilyon (1,3 
milyar TL)r Aslında 
bu parayı yatıranlar 
üniversiteye katkı 
sağlamış oluyordu. 
Bizim hâzinemize 
para gelmiyordu. 
Bunu üniversite 
alıyor, yine öğrencil
er için kullanıyordu. 
Şimdi biz, üniversite 
öğrencisi harç yatır
mayınca, o para da 
üniversitelerin 
bütçesine geçmey
ince, bu üniver
sitelere biz para 
vereceğiz. Yani 1,3 
katrilyonluk kısmını 
tekrar hâzineden 
bütçelerine koymak 
suretiyle karşılaya
cağız.
Yunanistan'ın,

Portekiz'in, 
Ispanya'nın, İrlan
da'nın, İzlanda'nın, 
borçlarını 
döndüremediği, 
maaşlarını 
ödeyemediği, 
kamuya her gün 
zamlarla kemerleri 
sıkıp isyanları 
çıkardığı bir yerde, 
biz elimizdeki 1,3 
katrilyondan 
vazgeçiyoruz. 
'Biz bunu tekrar 
bütçe imkanlarıyla 
karşılayacağız' diy
oruz. 3,5 milyon 
öğrencinin istifade 
ettiği, 450 bin 
öğrencinin ikinci 
öğretimde bulun
ması nedeniyle 
şimdilik istifade 
edemediği bir 
konuyu Türkiye'de 
bir devrim olarak 
görmemiz 
mümkündür." 
Arınç yaptığı konuş
mada, "Tek tipçi, 
kısıtlayıcı, her şeyi 
standart altına alan 
bir eğitimden yana 
değiliz, özgür ve 
hür düşüncenin, 
iradenin mutlaka 
üniversitelerimizde 
hakim olması 
gerekir. Ama üniver
siteler ideolojilerin 
savaş alanları da 
değildir. Deli göm
leği giydirilmiş ide
olojilerin kavga 
alanı, silahlı, sopalı 
meydanları da 
değildir.” dedi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

i GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye İ10
Polisİmdat 155
Jandarma imdat * 156
'Jandarma K. 513 10 55
Pççlis Kafakolu i J 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcilığt ■' 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
Ay4m Turizm • 513 20 77
Süzer Turizm , . 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Ânıfur ' 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

; HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Sfatyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 şı 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 r 913 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md’ 513.77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

________DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 L-
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
Akcari Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

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

TAKSİLER

: Körfez taksi 513 18 21
Çına7 Taksi -, 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gendik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

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

Gemlik KHrfez
GEBLİK’İH İLK COMLÛK SİYASİ OAZITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4390 

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)

UMlIlItMil
VENÜS SİNEMASI
TIMARHANE: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00 20:15

REZERVASYON 513 33 21
CIUŞAVMTUTKU

SUPERTURK:
„ 13.30-15.30-17.30

* 19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00 ■

14.00-16.00-18.00-20.30
FETİH 1453:11.30 .

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Simet süren kadınlara eleHronik butun geliyor
Türkiye'de ilk kez 
uygulanacak olan 
elektronik buton ve 
Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezi 
(ŞÖNİM) Bursa'da 
start alacak. 
Eşine şiddet uygu
layan ve evden uza
klaştırma cezası alan 
eşlerin teknik 
takibini gerçek
leştirecek olan 
sistem ve kadına 
yönelik şiddeti 
önleme merkezleri 
olarak tanımlanan 
ŞÖNİM'in ilk 
uygulaması

önümüzdeki gün
lerde Bursa'dan start 
alacak.
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin'in 
katılımıyla yapılacak 
olan ŞÖNİM açılışı 
ve elektronik buton 
lansman öncesi, 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
Kadının Statüsü 
Genel Müdürü 
Özlem Bozkurt 
Gevrek Bursa'da 
incelemelerde 
bulundu.
Kadının Statüsü

Genel Müdürü 
Özlem Bozkurt 
Gevrek, uygulamaya 
girecek elektronik 
buton yöntemiyle 
teknik takiplerin 
yapılacağını ve 
kadına yönelik şid
detin önlenmesinde 
önemli bir adım 
atılacağını vurguladı. 
Gevrek, "Ekim 
ayının 15'inde 
teknik takibe 
geçiş aşama sında 
asıl karar verici olan 
ile mahkemesi, 
hakimleri, 
cumhuriyet savcıları,

emniyet müdürleri, düzey bilgilendirme
jandarma komutan- toplantısı 
lan ile birlikte üst yapılacak.

Ve sistem bir an 
önce uygulamaya 
girecek” dedi

BÛYİİKSEUİB'İIİ 6ÜRESCİSİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü güreşçi
lerinden Mustafa 
Kaya, Finlandiya'da 
gerçekleştirilen “10. 
Üniversitelerarası 
Dünya Güreş Şam 
piyonası’nda dünya 
birincisi olarak Tür 
kiye’nin gururu oldu. 
Finlandiya’nın 
Kuaortane şehrinde 
gerçekleştirilen ‘10. 
Üniversitelerarası

Dünya Güreş Şampi stil' kategorisinde, 
yonası'nda 'serbest 66 kilogramda

yarışan genç güreşçi 
Mustafa Kaya, 
başarısıyla Bur 
sa’nın göğsünü 
kabarttı. Birinci turu 
başarıyla tamam
layan Kaya, ikinci 
turda KanadalI, yarı 
finalde de Japon 
güreşçileri yenerek 
dikkatleri çekti.
Finalde UkraynalI 
rakibiyle karşılaşan 
Kaya, Semen Rado 
lov'u da 2-0 skorla

yenerek dünya birin
ciliğini elde etti. 
Şampiyonluğunu 
Başkan Altepe’ye 
armağan etti 
Başarısının haklı 
gururunu yaşayan 
genç güreşçi Kaya, 
bu yıl aynı zamanda 
gençlerde Avrupa 
şampiyonu olduğu 
nu ve yeni gençler 
kategorisinde de 
dünya üçüncülüğü 
nü kazandığını hatır

latarak, Finlandi 
ya’da kazandığı 
dünya şampiyon
luğunu da Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’ye armağan,-»" 
etti. Kaya, BaşkanÇ 
Altepe’nin müsa 
bakalar öncesi ve 
sonrasında kendi
sine çok destek 
olduğunu belirterek, 
Başkan Altepe'ye 
teşekkür etti.

ELEMANLAR ARANIYOR
FABRİKAMIZIN 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY VE BAYAN 
PERSONEL 

ALINACAKTIR.
ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km.

GEMLİK 
Tel: 0224 513 45 79

Şehit Etem Yaşar İlfcöflreiim Oknlu
öğrencileri gazeieciliği öğreniyor

Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, 
gazetemizi ziyaret 
etti.
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 7 / 
A sınıfı öğrencileri 
Ayşenur Karataş, 
Elanur Bozdemir,

Sude Erdiren, Ceren 
Ateş, Dilara Karakaş 
ve Gizemnur Dalsal, 
öğretmenleri Fatma 
Öztürk’ün verdiği 
ödevi yapmak için 
gazetemize gelerek, 
Sosyal Bilgiler Dersi 
için Gazetemiz 
sahibi Kadri Güler 

ile görüşüp, 
ropörtaj yaptılar, 
öğrenciler, 
gazetenin nasıl 
çıkarıldığı, nasıl 
hazırlandığı, hangi 
aşamalardan geçtiği 
ve nasıl basıldığı 
konusunda bil
gilendirildiler.

Dünya 
Yürüyüş 

Gününde 
yürüdüler 
Halk Sağlığı Mü 
dürlüğü, "Bursa 
yürüyor yüzler 
gülüyor" sloganıy
la yürüyüş tertiple
di. Vatandaşların 
büyük ilgi göster
diği yürüyüş Halk 
Sağlığı Müdürlüğü 
önünden başladı. 
Yaklaşık 300 kişilik 
kalabalık Anadolu 
Kız Lisesi 
Bandosu çaldığı 
marşlar eşliğinde 
yürüdü. Yürüyüş, 
Bursa Mehter Takı 
mı'nın Merinos Par 
kı'nda verdiği kon
serle son buldu.



ÖZEL

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 başanr.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4—5 Yaş 5.950TL
AnaSınıfı 6.200 TL ■
-1 .SınıfS^SOOTL J
2 .Sınıf Ö.ÖOOTL
S.Sıntf Ö.ÖOOTL
4'.Sınıf Ö.ÖOOTL
S.Sınıf 4 Ö.ÖOO TL
e.Sıhl» Ö.ÖOOTL
■/.Sınıf Ö.ÖOO TL
Ö.Sınıf Ö.ÖOOTL

ÜCRETE EĞİTİM-ÖĞRETİM, YEMEK, SERVİS w KDV DAHİLDİR

Gemlik Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 Gemlik 
www.aykentilkogretim.kiz.tr
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Sahte köftecilere 
dava acildi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 
(İTSO), "Coğrafi İşaret" aldıkları 
"İnegöl Köftesi"ni, kuralına uy 
gun üretmeyen bir firma ve 
marketler zincirine dava açtı.
Haberi sayfa 3’de

MIHI Anayasa Gemliklilere anlatılacak
AKP iktidarının
Anayasa değişemez olan 
maddele rini değiştirmek 
•için hazırladığı yeni 
anaya saya karşı oluştu
rulan Milli Anayasa 
taslağının anlatılması 
için 7 Ekim 2012 günü 
ilçemizde bir forum 
düzenleniyor.
Türkiye’de il il, ilçe ilçe 
gezilerek düzenlenen 
toplantılarda, yeni 
Anayasanın nasıl olması 
konusunda görüşlerin 
sunulduğu forumda,

“Bölünme Anayasasına 
Hayır, Milli Anayasaya 
Evet” toplantısı 7 Ekim 
2012 Pazar günü 11 
Eylül Belediye Düğün 
Salonu’nda saat 
14.oo’de yapılacak.
Toplantı, ADD Marmara 
Bölge Sorumlusu Ümit 
Ülgen’in yöneteceği 
bildirildi. Foruma, MHP 
Milletvekili Prof. Dr. 
Özcan Yeniçeri, CHP 
Tunceli Milletvekili 
Kamer Genç, İşçi Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı

Avukat Mehmet Cengiz, 
ADD Genel Sekreter Yar 
dımcısı Öner Tanık, Tür 
kiye Gençlik Birliği 
Genel Başkanı Ülker 
Yücel katılacak.
Toplantı Gem lik 
Sorumluları, forumun 
tüm Gemlik halkına açık 
olduğunu, Türkiye’yi 
bölecek olan AKP’nin 
hazırladığı Anayasaya 
Hayır diye Ulusal 
Anayasa hazırlanmasını 
isteyenleri foruma davet 
ettiler.

BÖLÜNME ANAYASASINA KARŞI

MİLLİ ANAYASA

Yılmazdan 
mimarlara öneri 

Gelin Gemlik’i 
birlikte 

planlayalım"
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz, Gemlikli 
mimarlara çağrı
da bulunarak, 
kentsel dönü 
şüm kapsamında 
ilçenin yaşam 
kalitesini ve kent 
estetiğini birlikte 
planlamayı teklif 
etti. Sayfa 5’de

Hin Biliş
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Alternatif Anayasa...
Türkiye’nin önünde iki seçim var.
Bu seçimler öncesi veya sonrasında 

sivil anayasa yapımı söz konusu..
Türkiye 1924 Anayasası’ndan sonra ya 

pılan anayasaları genellikle askeri rejim 
terin ardından sopa gösterilerek kabul 
etti.

Uzun yılların ardından sivil anayasanın 
yapılması gündeme geldi.

Ancak bu kez TBMM de çoğunlukta 
olan AKP toplumun istediği bir anayasa 
yerine, kendi dayatılarını ön plana çıka 
ran bir anayasanın peşinde.

Yarın, iktidara alternatif Anayasa sunan 
ların Gemlik’te sunumu var. Devamı 4’de

GTSO “Rekabet Gücünü Arttırmanın 
Yolu; Kalite ve Verimlilik Yönetimi" 

adlı seminer düzenledi

Ticaret ve Sanayi 
Odası ndan seminer
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
“Rekabet Gücünü 
Arttırmanın Yolu; 
Kalite ve Verimlilik 
Yönetimi" konulu 
bir seminer düzen
ledi.
12 Ekim 2012 günü 
yapılacak olan 
seminer, 15.oo- 
17.oo saatleri 
arasında Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası toplantı 
Salonu’nda gerçek

leştirilecek.
Seminer, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
üyelerine ücretsiz 
olarak verileceğini 
belirten
GTSO’dan yapılan 
açıklamada atılmak 
isteyenlerin, 
www.gtso.org.tr 
adresinden 
“Seminer 
Faaliyetlerimiz ” 
lingini kullanarak 
başvuru yapmaları 
isteniyor.

BUSMEK karslan Haşlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kurulan BUS- 
MEK kursları 
başlıyor.
Gemlik’te Pazartesi 
günü başlayacak 
olan BUSMEK 
kurslarında yönetici 
asistanlığı, bilgisa
yar, İngilizce,

Arapça, Tezhip, dik
siyon, takı tasarımı, 
ahşap boyama, 
giyim, resim gibi 
branşlardaki 
kursların açılacağı 
bildirilirken, hafta 
arası ve hafta sonu 
olmak üzere kur- 
saların yapılacağı 
hatırlatıldı.

Marmarabirlik’teııaenis 
kapsamlı aeğerlendirme

Hidamet Asa başkanlığında oluşturulacak 
yönetim ve denetim kurulu listesine des 
tek deklarasyonu, bağlı kooperatiflerin 
yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ge 
niş katılımıyla yeniden değerlendirildi.2’de

http://www.aykentilkogretim.kiz.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gtso.org.tr
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Fetih, Kurtuluş...
Bugün 6 Ekim.
İstanbul’umuzun beş yıl süren 

işgalinden kurtuluşunun 89. 
yıldönümü.

İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikan ve 
Yunan ordularını yenip, Lozan Barış 
Antlaşması kabul ettiren Mustafa 
Kemal Atatürk önderliğinde ulusal 
Kurtuluş Davasını kazanıp, İstanbul’da 
beş yıl süren düşman işgaline son ve 
rildiği gündür 6 Ekim.
İstanbul’un fethi tabii ki önemli bir 

tarihi olay.
“O’nu fetheden asker, ne büyük 

asker” diye kutsamış sevgili peygam
berimiz taa fethedilmeden önce.

Bu tarihi günü yıllar boyu törenlerle 
anıyor, hutbelerde, vaazlarda dile 
getiriyor, anımsatıyoruz, yad ediyoruz.

Gelin görün ki, 6 Ekim - İstanbul’un 
kurtuluş gününü çoğu kişi bilmiyor.

O günü layık olduğu şekilde ne anı 
yor, ne gereken önem veriliyor.

Fetih - Kurtuluş.
Birincisi sana ait olmayanı ele geçi 

riş, İkincisi seni yok etmek üzere 
gelen, işgal edip, vatan topraklarında 
hüküm süren gücü dize getiriş.

Bağımsızlığını sağlamak, vatanında 
hür yaşamak dinini diyanetini rahatlık
la yapabilmek, ezanı vatan semalarında 
yankılatmak, rengini şehit kanlarından 
olan albayrağımızı göklerde dalga
landırmak.

Evet! Mustafa Kemal Atatürk ve 
arkadaşları kahramanca döğüştü, şehit 
oldu, gazi oldular. Hür ve bağımsız 
Türkiye Cumhuriyetini kurdular bizlere 
armağan ettiler.

Hür bir vatan bıraktılar.
Nasıl unutulur bu asil davranışlar. 

Hürriyetimizi, bağımsızlığımızı 
sağlayan büyük kahramanlar.

Onlar, bir de saltanatı kaldırdılar. 
Soydan soya, babadan oğula geçen 
hükümdarlığa son verdiler, seni beni 
söz ve makam sahibi yaptılar.

Ulusuna böylesi hizmet verenleri, 
önemli tarihi günlerimizde yad etmek, 
vefanın kadirşinaslığı gereği değil mi? 
Ölmüşlerinizi iyiliklerle anın buyurmu 
yor mu Yüce Allah.

Başta gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
silah arkadaşları olmak üzere tüm 
şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmet 
le, minnetle anıyor, İstanbul’un düş
man işalinden kurtuluşunu sevinçle 
kutluyorum.

Büyük insan gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, düşman gemilerini İstanbul’da 
gördüğü gün ne demişti
“Geldikleri gibi, giderler”
Evet, 89. yıl önce bugün “Geldikleri 

gibi gittiler”.

Marmarabirlik’te 
Pazar günü yapıla
cak olağanüstü 
seçimli genel kurul 
öncesi, daha önce 
yayınlanan Hidamet 
Asa başkanlığında 
oluşturulacak yöne
tim ve denetim kuru
lu listesine destek 
deklarasyonu, bağlı 
kooperatiflerin yöne
tim ve denetim kuru
lu üyelerinin geniş 
katılımıyla yeniden 
değerlendirildi. 
Marmarabirlik yöne
timi tarafından yapı 
lan toplantı çağrısı 
üzerine bütün 
kooperatiflerin yöne
tim ve denetim kuru
lu üyeleri genel 
müdürlükte bir 
araya geldi. Birlik 
başkanvekili Refi 
Taviloğlu ile Erdek 
Kooperatifi yönetim 
ve denetim kurulu 
üyeleri, toplantı 
saatinde genel 
müdürlükte bulun
malarına rağmen 
hiçbir açıklama yap
madan ve toplan 
tıya katılmadan

‘Genlik Körfez1 Mi.plikkorfezgazetesi.com

Maıi kapaklar umul oluyor
Gemlik Belediye 
si’nin Sivil İnisiyatif 
Grubu ve Mahalle 
Afet Gönüllüleri 
Vakfı (MAG) ile 
ortaklaşa organize 
ettiği “Mavi Kapak 
Toplama Kampanya 
sı” umut olmayı 
sürdürüyor. Engelli 
Vatandaşlarımızı 
Sosyal Hayata 
kazandırma ve 
Engellilere yönelik 
en az 50 adet akülü 
araba alabilmeyi 
hedefleyen kampan 
yanın sloganı da 
bilindiği gibi, 
‘‘Engellilerin Yüzü 
Gülsün” başlığını 
taşıyordu. Yaklaşık 
üç hafta önce 
başlayan kampanya
da Gemlik 
Belediyesi’nin hazır
ladığı “Mavi Kapak 
Toplama” kutuların
da ve okulların yanı 
sıra, konuya duyarlı 
vatandaşlardan yak
laşık 15 bin adet 
kapak geldi. Bu

ayrıldı. Birlik ile 
Mudanya, Gemlik, 
Orhangazi, İznik, 
Edincik, Mürefte ve 
Marmara Adası 
kooperatiflerinin 
yönetim ve denetim 
kurullarının üyeleri 
nin yaptığı toplantı
dan şu kararlar çıktı: 
Yönetim kurulu 
başkanlığını başarı 
ile yürüten Hidamet 
Asa’nın başkan
lığının tartışılmasına 
gerek olmadığı 
konusunda fikir bir
liği oluştu.
10.09.2012 tarihinde 
yapılan toplantıda 
imzalanan mutaba 

kapakları Sivil İnişi 
yatif Grubu Sözcüsü 
esnaf Muhammet 
Kambur ve MAG 
Gemlik Temsilcisi 
Yusuf Yumru’dan 
teslim alan Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
“Mavi Kapaklar 
Umut olmayı 
sürdürüyor. Konuya 
duyarlı herkese 
teşekkür ediyoruz. 
Kampanya hedefle
nen seviyeye gelene 
kadar devam ede

katın aynen devam 
edeceği, Genel 
kurula çok az bir 
süre kala herhangi 
bir sebeple muta
bakat dışına çıkıla
mayacağı, Mevcut 
mutabakatın bozul
ması durumunda 
sadece Birlik 
Yönetim Kurulunun 
değil tüm kooperatif 
yönetim ve denetim 
kurulu üyelerinin 
kendi bölgelerinde 
bu durumu izah 
edemeyeceği, bu 
sebeple oluşabile
cek karga şa 
ortamının Marma 
rabirliği ticari 

cektir. Sivil İnisiyatif 
Grubuna ve MAG 
yöneticilerine de 
ayrıca teşekkür 
ediyoruz” dedi. 
MAG temsilcisi 
Yusuf Yumru ve 
Sivil İnisiyatif Grubu 
Sözcüsü Muham 
med Kambur’da, 
kampanyaya olan 
desteklerini aralıksız 
sürdüreceklerini 
vurgulayarak, hedef 
lerinin ilçede daha 
çok yere ulaşıp, 
daha çok kapak 

açıdan da etkileye
ceği, Erdek 
kooperatifi 
ile Birliğimiz ve 
diğer kooperatifler 
arasında hiçbir 
sorun bulunmadığı, 
ancak her iki toplan
tıya da davetli olup 
son toplantıda bir
liğe gelmelerine rağ
men toplantıya katıl
mamalarına bir 
anlam verilemediği, 
bu şekilde davra
narak Erdek 
kooperatifi temsil 
çilerinin uzlaşma 
fırsatlarını değer
lendiremedikleri, 
kanaatine varılmıştır.

toplamak olduğunu 
kaydettiler.
Öte yandan, kampa
nyanın adı “Mavi 
Kapak” olsa bile 
değişik renklerdeki 
kapakların da 
değerlendirildiğini 
açıklayan yetkililer, 
“Mavi Kapakların 
dışında, yeşil, sarı, 
siyah, kırmızı, 
turuncu fark etmez. 
Her türlü kapak 
kampanyamıza 
destek sunacaktır” 
dedi.

Mi.plikkorfezgazetesi.com
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Sahte Köftecilere dava açımı
İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası (İTSO), 
"Coğrafi İşaret" 
aldıkları "İnegöl 
Köftesi"ni, kuralına 
uygun üretmeyen 
bir firma ve market 
ler zincirine dava 
açtı.
İTSO Başkanı Metin 
Anıl, yaptığı açıkla
mada, oda olarak 
"İnegöl Köftesi"nin 
kurallarına uygun 
olarak imal edilmesi 
için 4 yıl önce hare 
kete geçtiklerini ve 
Türk Patent Enstitü 
sü'nden (TPE) "Coğ 
rafi İşaret" tescili 
aldıklarını anımsattı. 
Anıl, özel bir TV 
kanalında GDO'lu 
ürünlerle ilgili bir 
haber yayınlandığını 
ve bu haberin çok 
sayıda yayın kuru
luşu tarafından da 
kullanıldığını 
belirterek, 
"GDO'lu ürünler 
arasında İnegöl

Köftesi'nin de adı 
geçiyor. Bu bizi 
fevkalade üzmüştür. 
Maalesef ülkemizde 
kural tanımayan ve 
fırsatçılık yapan bazı 
işletmeler var. Bu 
işletmeler hiçbir 
hakları olmadığı 
halde, İnegöl Köftesi 
adı altında bizim 
köftemiz ile ilgisi 
olmayan köfte 
üretiyorlar. İTSO 
olarak bu işletmeler 
ile hukuki mücadele 
başlattık mücade 
lemiz sürüyor" dedi. 
TPE'den İnegöl 
Köftesi ile ilgili 
coğrafi işaret tescili
ni aldıktan sonra 
oda bünyesinde bir 
ekip kurduklarını 
belirten Anıl, şöyle 
devam etti: 
"Bu ekip, son bir yıl 
içinde bütün 
Türkiye'de yüzlerce 
işletmeye gitti. Bu 
ziyaretlerimizde 
Resmi Gazete'de 

yayımlanan İnegöl 
Köftesi tarifine 
uygun üretim yap
mayan işletmeleri 
uyardık. Bu işletme 
lerden 42'sininin 
hatalı üretim yaptık
larını tespit ettik ve 
ihtar verdik. İka
zlarımızdan sonra 
bazı işletmeler üre
timden vazgeçtiler. 
Ancak uyarılarımıza 
uymayan işletmeler 
de var. Bir firma ve 
marketler zinciri 
hakkında da hukuki 
süreç başlattık. 
Bu süreç devam 
ediyor." 
Anıl, kanunen hiç 
kimsenin Resmi 
Gazete'de yayım
lanan tarifin dışında 
İnegöl Köftesi adı ile 
üretim yapamaya
cağını vurgulayarak, 
"İnegöl usulü" 
tabirinin bile kul
lanılamayacağını 
bildirdi.
İnegöl Köftesi'nin 

kurallarına uygıuı 
olarak üretilmesi 
halinde GDO'lu ola
mayacağını dile 
getiren Anıl, şunları 
kaydetti: "İnegöl 
Köftesi ile ilgili Res 
mi Gaze te'de yer 
alan tarif çok açıktır. 
Dana ve kuzu Eti 
dışında katkı mad
desi yoktur.
İnegöl'de üretilen ve 
odamızın onayını 
alan işletmelerde 
GDO’lu köfte olmaz. 
Bu işletmeler, zaten 
çok sıkı şekilde 
denet leniyor. İnegöl 
Köfte si adı ile 
satılan sahte ürünler 
ise bizim değildir. 
Kamu oyunun sahte 
üretim yapıldığını 
tespit ettiklerinde 
odamıza bilgi veril 
meşini rica edi 
yoruz. Gerçek İnegöl 
Köftesi lezzeti ile 
tanışmak isteyenleri 
de İnegöl'e bekli 
yoruz."

Tefeci operasyonuna 
fluıtuklama

Bursa'daki "tefeci" 
operasyonu kap
samında gözaltına 
alınan ve adliyeye 
sevk edilen 8 zanlı
dan 4*ü tutuklandı. 
Emniyet 
Müdürlüğündeki 
sorgularının ardın
dan, "suç işlemek 
amacıyla örgüt kur
mak, örgüte üye 
olmak, haksız çıkar 
sağlamak, kişiyi 
hürriyetinden yok
sun bırakmak ve 
ölümle tehdit" iddi
alarıyla adliyeye 
sevk edilen 8 zanlı
dan 4'ü, çıkarıldık
ları mahkemece 
tutuklandı. 4 kişi 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 

anestezi Teknisyeni 
Ameliyathanede 

Ölü Bulundu

bırakıldı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
lerinin, bazı kişi
lerin, yüksek faizle 
para verdikleri dağ 
bölgesindeki köylü 
leri borçlandırdığı 
ihbarı üzerine 
başlattığı 
operasyonda 
Muhammet S. (58), 
Daimi Y. (50), 
Süleyman Ç. (45), 
Ali Hikmet T. (49), 
İdris S.
(48), Mehmet A. 
(63), İsmail K. (56) 
ve Ahmet T'yi (41) 
gözaltına almıştı.

MufeİlilllİllilMİTlIİMlIllIlisMIl
Bursa’nın Karaca 
bey ilçesinde, asgari 
ücretle çalışan bir 
şirket elemanı, polis 
memurunun dikkati 
sayesinde 3 bin 700 
lirasına kavuştu. 
Bursa’da bir şirkette 
asgari ücretle 
çalışan Seyfullah 
Güleçyüz ile Gürcan 
Ulusduyoran, sabah 
saatlerinde 16 J 
1063 plakalı otomo
billeriyle Bandır 
ma’ya gitmek üzere 
yola çıktı. Araç 
sürücüsü Seyfullah 
Güleçyüz, Karaca 
bey Fevzipaşa köyü 
yakınlarında sürücü 
değişikliği yapmak 
için otomobili dur
durdu.
Direksiyondan inen 
Seyfullah Güleçyüz, 
içinde 3 bin 700 lira 
nakit para, 800 lira 
değerinde çek, kredi 
kartları ve kimlik
lerin bulunduğu cüz
danını yere düşürdü. 
Güleçyüz durumu 
fark etmezken, direk 
siyona geçen 
Ulusdoyuran yoluna 
devam etti. Bu sıra
da 16 TD 585 plakalı

otomobiliyle 
Bandırma’dan 
Karacabey’e göreve 
gitmekte olan trafik 
polisi Ahmet Mutlu, 
araçtan siyah bir 
şey düştüğünü fark 
ederek hemen 
durdu. Mutlu, hemen 
karşı şeride geçerek 
yola düşen şeyi kon
trol etti.
Yola düşen şeyin bir 
cüzdan olduğunu 
fark eden polis 
memuru Mutlu, ters 
şeritte olduğu için 
giden araca yetişme 
imkanının bulunma
ması üzerine yoluna 
devam etti.
Mutlu’nun Karaca 
bey Emniyet Müdür 
lüğü’ne geldiğinde 

konuyu İlçe Trafik 
Tescil Büro Amiri 
Komiser Yardımcısı 
Muhammet Ali Gür 
kan’a anlatmasıyla 
yapılan araştırmada 
Seyfullah Güleç’e 
ulaşıldı.
Cüzdanının Karaca 
bey Emniyet Müdür 
lüğünde olduğunu 
öğrenen ve hemen 
Karacabey’e gelen 
Seyfullah Güleç, 
‘’Bandırma’ya git
tiğimde cüzdanımın 
olmadığını fark 
ettim. Hemen geri 
döndük, yolda ara 
dik, ama bulamadık. 
Ardından gelen tele 
fonla cüzdanımın 
burada olduğunu 
öğrendim. Çok mut

luyum. Ben asgari 
ücretle çalışıyorum. 
Bu para şirketin 
parası ve benim 
maaşımın neredeyse 
5 katı. Polis memuru 
Ahmet Mutlu başta 
olmak üzere bütün 
polislere teşekkür 
ediyorum’’ dedi. 
Cüzdanın içinde 
babasından kalan ve 
kullanılmayan par
alarında olduğunu 
ifade eden Güleç, 
‘’En çok da buna 
sevindim. Bu paralar 
bana babamın 
yadigarıydı. Eğer 
kaybetseydim çok 
üzülürdüm” 
İfadelerini 
kullandı.
İçinde 3 bin 700 lira 
para olan cüzdanı 
bularak sahibine 
teslim eden polis 
memuru Ahmet 
Mutlu da, ‘’Yolda 
durduklarını fark 
ettim. Biraz dikkatli 
baktığımda yere bir 
şey düştüğünü 
gördüm. Cüzdanı 
bulduğumda ise 
görevimi yaparak 
sahibine teslim 
ettim” dedi.

Orhangazi ilçesinde 
özel bir tıp merke 
zinde 1 ay önce işe 
başlayan anestezi 
teknisyeni, ameliyat 
odasında cansız 
bulundu.
Alınan bilgiye göre, 
anestezi teknisyeni 
Alperen Eroğlu'nun 
(20) sabah işe 
başlamadığını 
gören mesai 
arkadaşları, ameliy
at odasına girdi. 
Genç teknisyenin 
cansız bedeni ile 
karşılaşan 
arkadaşları, sağlık 
merkezi yöneticiler
ine bilgi verdi. 
Olaydan haberdar 
edilen emniyet 
görevlileri ile 
Cumhuriyet savcısı 
tıp merkezine gel
erek inceleme 
yaptı.
İki kolundaki izler 
sebebi ile genç 
teknisyenin kendi
sine aşırı dozda 
narkoz enjekte 
ederek intihar ettiği 

T M A A “SUYUNU BOŞA 
İTİM HARCAMA"

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

ihtimali üzerinde 
duruldu.
Eroğlu'nun cenaze
si savcının 
incelemesinden 
sonra Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na gön
derildi.
Öte yandan, genç 
teknisyenin 
Bursa'da yaşayan 
ailesi de olayın 
ardından tıp 
merkezine geldi. 
Eroğlu'nun acı 
haberini alan 
babası ve yakınları 
gözyaşlarına boğul
du.
Gürsu Sağlık 
Meslek Yüksek 
Okulu mezunu 
olan Eroğlu'nun 
yaklaşık 1 ay önce 
tıp merkezinde 
göreve başladığı 
bildirildi. Tıp 
merkezindeki loj
manda ikamet eden 
Eroğlu'nun gece 
ameliyathanede 
kaldığı öğrenildi. 
Soruşturma 
sürüyor.

mllk Körfez www.gemllkkorfezgazetesl.com
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Güne Bakış iMıiııtiıiılımMiaıısılMiII

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

A Iternatif A nayasa
7 Ekim Pazar günü (yarın) saat 14.oo de 

Gemlik Belediyesi’nin 11 Eylül İlkokul 
arkasındaki Düğün Salonu’nda, Bölünme 
Anayasası’na “Hayır”, “Milli Anayasa” for 
mu yapılacak.

AKP’nin yapacağı anayasanın taslağı 
belli olduğundan bu anayasaya karşı olan
lar il il, ilçe ilçe dolaşıp Milli Anayasa’nın 
nasıl olması gerektiği konusunda görüşle 
rini toplumla paylaşıyorlar.

Yarın yapılacak olan Milli Anayasa 
formuna TGB Genel Başkanı İlker Yücel, 
ADD Genel Merkezi yöneticisi Ömer Tanık, 
CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, MHP 
Milletvekili Özcan Yeniçeri, İP Genel Baş 
kan Yardımcısı Mehmet Cengiz katılacak.

Ümit Ülgen’in moderatörlük yapacağı 
forma, Gemlikliler ilgi duymalı.

Ben katılmaya çalışacağım..

TEMA’DAN TEŞEKKÜR
Türkiye’de toplumsal ve doğa yararını 

hiçbir şey beklemeden katkı veren öncü 
kuruluşların başında TEMA gelir.

TEMA’nın Gemlik’te faaliyetlerini Endüs 
tri Meslek Lisesi eski Müdür Yardımcısı 
İbrahim Yıldırım üstlendi.

İbrahim Öğretmen, bu kurumun Gemlik’ 
te kök salması için çaba harcadı.

Oğlum Barış, yıllar önce TEMA’nın üyesi 
oldu.

Hem de 1 nolu üyesi...
İbrahim öğretmenin Gemlik’ten ayrılma 

sından sonra, faaliyetler eskisi kadar etkin 
olmuyor.

TEMA’nin kuruluşunun 20. yılı kuruluşu 
nedeniyle bu kuruma destek olan kişi ve 
kurumlara teşekkür mektubu gönderiyor.

Dün, Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar ve 
İbrahim Yıldırım gazetemizi ziyaret ettiler.

Merkez yönetim kurulunun teşekkür 
mektubu dağıtıldı dün.

TEMA Vakfı, kurucusu saygıdeğer insan 
A.Nihat Gökyiğit’in çabasıyla bugünlere 
geldi.

Türkiye’de erezyon konusunda büyük 
çabalar harcadılar.

10 milyonu aşkın ağaç fidan diktiler, 700 
milyon meşe tohumunu toprakla buluştur
dular.

TEMA toprağımıza, ormanımıza, suyu- 
muza, yaşama sahip çıkan büyük bir 
kurum.

TEMA’ya sahip çıkmak hepimizin görevi 
olmalı.

Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, : 
Başkanvekili Refik Yılmaz, Kadri Güler, BP adına Berkant Özkay, Ahmet Cevdet İşler 

(Özel Aykent İlköğretim Okulu Md.), Adnan Uluğ (Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müd.), 
Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Hüseyin Er’e TEMA Vakfı’ndan teşekkür mektubu verildi.
Türkiye Erezyonla 
Mücadele, Ağaçlan 
dırma ve Doğal 
Koruma Vakfı’nın 
(TEMA) kuruluşunun 
20. yılında TEMA’ya 
gönüllü destekleri 
nedeniyle Vakıf 
Yönetiminden 
teşekkür mektubu 
verildi.
Bursa TEMA Vakfı İl 
Başkanı Şaban 
Uyar, TEMA Gemlik 
İlçe Temsilcisi 
İbrahim Yıldırım, 
dün ilçemize gelerek 
Eşref Turan ile bir
likte TEMA’nın 
Gemlik faaliyet
lerinde destek veren 
kamu görevlileri ve 
sivil lere yönetim 
kurulu tarafından 
yazılan teşekkür 
mektubunu verdiler. 
TEMA İl Temsilicisi 
Şaban Uyar gazete 
mizi ziyaretlerinde 
gazetemiz sahibi ve 
başyazarı Kadri 
Güler’e bugüne 
kadar yaptığı yayın
lar nedeniyle Tema 
yı desteklerinden

dolayı teşekkür 
ederek, mektubu 
sundu. Öte yandan, 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu öğretmen

lerinden Gülnur 
Turgut’a öğrencilerle 
yaptığı minik TEMA 
çalışmalarından 
dolayı MEB Temel

Eğitim Genel 
Müdürü Funda 
Kocabıyık tarafından 
gönderilen teşekkür 
belgesi verildi.

BÖLÜNME ANAYASASINA HAYIR 
MİLLİ ANAYASA 

FORUMUNA DAVET 
KATILIMCILAR

İlker YÜCEL TGB Genel Başkanı
Öner TANIK ADD Genel Merkez Yöneticisi
Kamer GENÇ CHP Milletvekili
Özcan YENİÇERİ MHP Milletvekili
Mehmet CENGİZ İP Genel Başkan Yardımcısı 
Moderator Ümit ÜLGEN

7 Ekim 2012 Pazar günü Saat: 14.oo 
11 Eylül Düğün Salonu - GEMLİK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tılntfia miıurtara öıeıi ‘Selin fienılik'i hirttte ılanlmlım’
Dünya Mimarlar 
Günü’nü kutlayan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Gemlikli mimarlara 
çağrıda bulunarak, 
kentsel dönüşüm 
kapsamında ilçenin 
yaşam kalitesini ve 
kent estetiğini birlik
te planlamayı teklif 
etti. Mimarlar 
Odası’m ziyaret 
eden Yılmaz, Oda 
Başkanı Kenan 
Çakır ve Yönetim 
Kurulu üyeleriyle 
biraraya geldi.
Yılmaz, geleceğin 
Gemlik’i adına kuzey 
planlarının hazırlan
ması, Kumsaz Bölge 
si’nin yapılandırılma 
sı ve yeni imar 
rezervleri konusun
da da Gemlikli 
Mimarlar ile birlikte 
çalışmayı önerdi. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Kenan Çakır 
“Bizi bu günde ilk 
kez siz ziyaret edip 
kutladınız. Teşekkür 
ediyoruz. Gemlik’in 
şehirsel gelişimi, 
estetik açıdan plan
lanması konusunda

Gemlik Belediyesi 
ile ortaklaşa çalış
maktan bizler de 
büyük mutluluk 
duyarız" dedi. 
Gemlik’te üç katlı 
yapılaşmalarda 
Mimarların estetik 
açıdan projelerinin 
yarışmaya başla 
dığını dile getiren 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
özgün çalışmalardan 
ve estetik yapılardan 
dolayı Gemlikli 
mimarları tebrik 
ederek, daha özgün 
projelerin de ortaya 
çıkacağına 
inandığını söyledi. 
Cumhuriyet Mahalle 
si’nin kentsel dönü 
şüm serüveninin 
örnek olmasını 
dileyen Refik Yılmaz,

“Orada sadece bir 
okul alanı, yarım ca 
mi alanı belirlemiş 
ler. Yeşil alan, çocuk 
parkı, spor tesisleri, 
çocuk oyun grupla 
rını koyabileceğimiz 
yer bırakmamışlar. 
Sağlık alanı hiç yok. 
Sosyal donatı alan
ları da yok. Biz 
böyle bir yapılaşma 
ya, plansız, projesiz, 
estetik olmayan şe 
hirciliğe karşıyız. Bu 
kötü örnekleri hiç 
olmazsa bundan son 
ra gelecek nesillere 
devretmeyelim. 
Birlikte çalışarak, 
kentsel dönüşüm 
kapsamında yaşam 
kalitesini yükseltir 
fren, kent estetiğini' 
de birlikte dizayn 
edelim. Gelecek

nesillere estetik ve 
sağlam zeminli alan
larda sağlam binalar 
bırakalım" diye 
konuştu.
Mimarların bir şehir 
için projeksiyon gö 
revi gördüğünü 
savunan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Sizlerle ne 
kadar çok bir araya 
gelip, fikir ahşveri 
şinde bulunursak, 
ne kadar çok işbirliği 
yaparsak o kadar 
faydalı olacaktır. 
Ben bu konuda çok 
samimiyim" dedi. 
Çok katlı yapılaş
madan yana olmadık 
larını bildiren Refik 
Yılmaz, beton yığın
ları içinde uç-beş 
ağaçlı yapılar yerine 
iki üç katlı, bahçeli, 

yeşil alanlı yapılaş
maları hedefledik
lerini belirtti. “Böyle 
olursa kent dinamik
leri kent içinde kalır. 
O zaman insan
larımız neden Yase 
min Park’a, Badem 
li’ye, Özlüce’ye 
gitsinler ki?" dedi. 
Kumla ve Kurşunlu 
gibi turistik sahil 
mahallelerini de ilçe
den ayrı tutmadık
larını ifade eden 
Yılmaz, çok katlı 
yapılaşmaların bu 
bölgelerin cazibesini 
kaybettirdiğini 
savundu. Bodrum, 
Marmaris, Kuşadası 
yokken, henüz tanın- 
mıyorken Kumla’nın 
tüm Türkiye’de 
tanındığını ancak bu 
şehircilik anlayışı ile 
geçen yıllar sürecin 
de cazibesini kay
bettiğini anlattı. 
Geleceğin Gemlik’in 
de, Kumla ve 
Kurşunlu’sunda iki 
katlı, modern, 
estetik ve bahçeli 
yapılaşma düşündük 
lerini açıklayan Refik 
Yılmaz, bu tür kent 
sel dönüşüme sivil 

toplum örgütlerinin 
yanı sıra, halkın da 
destek vermesi 
gerektiğine dikkat 
çekti.
Kent Meydanı 
Projesi çalışmaları 
kapsamındaki soru
ları da yanıtlayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “40 yıldır 
konuşuluyordu. 
Biz başlattık.
Gemlik’e yakışır 
bir kent meydanı 
ortaya çıkacaktır. Şu 
anda Kamulaştırma 
çalışmaları devam 
ediyor. Hem Çarşı 
Deresini hem de 
Karsak Deresi’ni 
denizle buluştura
cağız. Proje büyük 
bir kararlılık ve 
başarı ile sürüyor. 
Daha yaşanabilir bir 
Gemlik için gece 
gündüz demeden 
çalışıyoruz. 
Sizlerin de 
desteğiyle çok daha 
büyük proje ve 
yatırımlara da imza 
atacağı?. Dünya 
Mimarlar Gününüz 
Kutlu olsun" 
dedi.

Özlıan Market «eni »erinde hizmete Birdi
Uzun yıllardır 
Gemliklilere eski 
Belediye altında 
hizmet veren Özhan 
Market Gemlik 
Şubesi, Orhangazi 
Caddesi’ndeki yeni 
yerinde hizmete 
açıldı.
Şube açılışını 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, Yeni 
Sölöz Belediye 
Başkanı Güngör 
Özhan, özhan 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Tevfik 
Özhan ve Özhan 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Uluçay 
gerçekleştirdi.
Gemliklilere daha iyi 
hizmet vermek 
amacıyla yeni yerine 
taşınan Gemlik 
Şubesi, 550 metreka 
re alanda 4 kasa ile 
hizmet verecek.
Müşterilerine servis 
hizmeti de verecek 
olan Özhan

Market’te alışveriş 
kalitesini, getirdiği 
yeniliklerle her 
geçen gün arttırıyor. 
Gemlik Şubesi’nin 
açılışında gerçekleş 
tirdiği özel kampan 
yalar ve indirimler 
nedeniyle dün müş
terilerinden yoğun 
ilgi gördü.
Bursa’nın güvenilir 
markası olma iddia 

sim sürdüren Özhan 
Marketler Zinciri, 
kendi markasıyla 
satışını gerçek
leştirdiği ürünlerden 
binlerce seçkin 
markaya kadar müş
terilerine hijyenik ve 
güvenilir hizmet ver
meye devam ediyor. 
Şarküteri, peynir, 
meze, zeytin, tatlı, 
yufka, sigara böreği,

sucuk gibi Özhan 
markalı birçok ürünü 
dostlarının damak 
tadına sunuyor.
18 YILDIR 
GEMLİK’TE 
Özhan Marketler 
Zinciri Danışmanı 
Sabri Erdem, açılış 
konuşmasında 
“Gemlik Şubemiz, 
Gemlikli dostlarımı 
za 10 Ağustos 1994 
tarihinde hizmet ver
meye başladı. 
Gemlik’in ilk Market 
ler Zinciri olma özel
liğiyle 18 yıldır kali 

temiz ve güvenilir 
hizmetimizden ödün 
vermeden Gemlikli 
dostlarımıza hizmet 
etmenin onurunu 
yaşıyoruz.
Özhan Marketler 
Zinciri olarak, müş
teri memnuniyetini 
ön planda tutarak 
sizlere daha iyi 
hizmet verebilmek 
adına taşındığımız 
yeni yerimizde, zen
gin ürün çeşitleri 
miz, özel şarküteri 
ürünlerimiz, et ürün
lerimiz ve ayrıca

Özhan farkıyla 
üretilen Özhan 
Markalı ürünlerimiz 
ile sizlere iyi hizmeti 
vermeye devam ede
ceğiz" dedi.
Sabri Erdem, 
Bursa’nın köklü ve 
güçlü perakende 
markası olarak, 
toplamda 31’e 
ulaşan şube sayısı 
ve 600'e yaklaşan 
personeliyle 
Bursa’nın güvenilir 
markası olma 
iddiasını sürdürdük
lerini belirtti.
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V■HiİIM
ÖSYM'den yapılan 
açıklamada, 2012- 
ÖSYS ek yerleştir 
me işlemlerinin 
tamamlandığı 
bildirildi. Sonuçlara 
göre 89 bin 397 kon
tenjan boş kaldı. 
Adaylar, sonuçları 
ÖSYM'nin internet 
adresinden 
öğrenebilecek. 
ÖSYM'den yapılan 
açıklamada, 2012- 
ÖSYS ek yerleştir 
me işlemlerinin 
tamamlandığı 
bildirilerek, aday
ların ek yerleştirme 
sonuçlarını 
ÖSYM'nin 
"https://sonuc.osym 
.gov.tr" internet 
adresinden 
öğrenebilecekleri 
duyuruldu. 
Açıklamaya göre, 
adaylar, sonuçlarını 
belirtilen internet 
adresinden TC kim
lik numaraları ve 
şifreleriyle 
öğrenebilecek. Ek 
yerleştirme sonuç 
belgesi basılmaya
cak ve adayların 
adreslerine gönde

rilmeyecek.
Bir yükseköğretim 
programına kayıt 
hakkı kazanan aday
ların kayıt işlemleri, 
ilgili üniversite 
tarafından 8-9-10 
Ekim 2012 tarih
lerinde yapılacak. 
Adayların, kayıt 
olmak için 
yerleştirildikleri yük
seköğretim pro
gramının bağlı 
bulunduğu üniver
siteye, belirtilen tar
ihler arasında, kayıt 
için gerekli belgeler
le başvurmaları 
gerekiyor.
2012-ÖSYS ek yer
leştirme sonuçlarına 
göre, örgün yük
seköğretim prog 

ramlarının 171 bin 
165 kontenjanına 81 
bin 768 aday yer
leşirken, 89 bin 397 
kontenjan ise boş 
kaldı.
Lisans programına 
göre 76 bin 313 
kontenjanın 53 bin 
247'si, önlisans 
programlarının 94 
bin 852 konten
janının ise 36 bin 
150'si boş kaldı. 
Açıköğretim 
programlarına yer
leşen aday sayıları 
ise lisans program
larında 12 bin 37, 
önlisans program
larında da 41 bin 
915 olmak üzere 
toplam 53 bin 952 
olarak belirlendi

Orman Genel Müdür 
lüğü'nün 2013'te 
uygulamaya başlat
acağı Orman Köyleri 
Bilgi Sistemi (ORK 
BİS) yıllık 600 bin 
kağıdın kullanılma 
sini engelleyecek. 
Orman Köyleri Bilgi 
Sistemi (ORKBİS) 
tanıtım toplantısı, 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü'nde 
yapıldı. Orman 
Genel Müdürlüğü 
Orköy Daire 
Başkanlığından 
gelen Yusuf Kurt ve 
İsmail Tugay'ın 
ORKBİS'i tanıttığı 
toplantıya Bursa 
Orman Bölge 
Müdürü Ahmet 
Koksal Coşkun, 
Bölge Müdür 
Yardımcısı Sönmez 
Ağca, Şube 
Müdürleri, Bursa 
İşletme Müdürü 
Muhammet Ali Akaç 
ve Orköy kredi 
işlemlerini yürüten 
personel katıldı. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ahmet 
Koksal Coşkun, son 
yıllarda Orman

Genel Müdürlü 
ğü'nde büyük bir 
değişim olduğunu 
söyledi. Coşkun, 
teknolojiyi en iyi 
şekilde kullanmak 
istediklerini belirte 
rek, ORKBİS'in 
işlerini kolaylaştıra
cağını vurguladı. 
600 BİN KAĞITLIK 
TASARRUF 
Ormân Genel 
Müdürlüğü Orköy 
Daire Başkanlığın 
dan gelen Yusuf 
Kurt, web tabanlı 
olarak hazırlanan 
ORKBİS programı 
mn tanıtımını yaptı. 
Orköy kredilendirme 
süreçlerinin bu pro
gram ile bilgisayar 
ortamına aktarıldı 
ğım ifade eden Kurt, 
mevcut durumda 

yılda ortalama 
600.000 sayfa kağıt 
tüketildiğini ifade 
etti. Kurt, çalışma 
planlamasının 6 ay 
sürdüğünü de vur
guladı. Kurt, "Bu 
programın 1 Ocak 
2013 sonrasında 
aktif kullanılmasıyla 
birlikte kağıt yükü 
azalacak, planlama 
zamanı 1-2 saat 
kadar süreye 
inecek, Birkaç kaç 
tıklama ile istenen 
raporlar kolaylıkla 
alınabilecek.
Vatandaş açısından 
da işler kolaylaşa
cak. ORKBİS'le, iş 
ve İşlemlerin başla
ması için bir tek 
Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası 
yeterli olacak" dedi

■ 
İNİM

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ■ FJAAAAA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak İPİ1 J|11 Uh X < 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK İYİ 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 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 durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73

https://sonuc.osym
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WiirentiwiiMiilliiw
5 milyona yakın 
asgari ücretliyi 
yakından ilgilendi 
ren vergi konusun
da hükümet, 
Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu'na 
destek verdi. 
Habere göre, 
Asgari ücretin 
üzerinden alınan 
Gelir ve Damga 
Vergisi'nin kaldırıl
masıyla birlikte 
739 lira olan maaşa 
ilave 60 lira daha 
katkı sağlana cak. 
AK Parti, CHP,

Will WlM Mi Mîjtei
Kadınların iş 
dünyasında daha 
çok yer edinmesine 
yönelik Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığıyla bir dizi 
projeye imza atan 
Türkiye Kadın 
Girişimciler Derneği 
(KAĞİDERj, bu kez 
dünya çapında bir 
ilki gerçekleştirdi. 
Sabah'ın haberine 
göre Dernek, Dünya 
Bankası desteğiyle 
şirketlerde kadınlar 
için fırsat eşitliğini 
sorgulayan bir serti
fika belgesi geliştir
di. Uzmanlar önce 
Fırsat Eşitliği Modeli 
(FEM) sertifikası için 
kriterleri belirledi. 
10 şirketin pilot 
çalışmayla bu bel
geyi aldığını 
söyleyen KAGİDER 
Başkanı Dr. Gülden 
Türktan, şu anda 20 
Türk firmasının

MHP ve BDP bu 
konuda uzlaşma 
sağlarken devlet 3,7

milyar liralık alaca 
ğından vazgeçmiş 
olacak.

daha başvuruda 
bulunduğunu belirt
ti. Kadın istihdamı
na yönelik dünyada 
ilk kez böyle bir 
model hazırlandığını 
anlatan Türktan, 
"Bu belgeyi verirken 
yedi ana başlıkta 
şirketin kadın 
çalışanlara bakışını 
sorguluyoruz. Önce
likle CEO'nun kadın 
çalışanlara yönelik 
eşitlik beyanı olması 
gerekiyor. Kadın 
çalışanların kişisel 

gelişim ve teknik 
eğitimlere aynı 
oranda ulaşımından 
tutun da, terfilerde 
kadın adayların da 
erkekler kadar 
değerlendirmeye 
alıp almadıklarına, 
hamilelik gibi izin
lere yaklaşımlarına, 
hatta reklam film
lerinde kadını ev 
hanımı olarak pro
totip haline getirip 
getirmediklerine 
kadar her şeyi 
araştırıyoruz" diyor

Gıda fiyatı açdık ve yoksulluk 
rakamlarını yükseltti

Belediye ve Özel 
İdare Çalışanları 
Birliği Sendikası Ar- 
Ge Birimi tarafından 
TÜİK verileri baz alı
narak hazırlanan 
2012 yılı Eylül ayı 
Asgari Gıda 
Harcaması ve 
Asgari Geçim Haddi 
rakamları açıklandı. 
2012 Ağustos ayın
da 953.18 TL olarak 
belirlenen açlık 
sınırı, eylül ayında 
22 lira birden arttı. 
Açlık sınırı eylül 
ayında 975,27 TL 
olarak gerçekleşti. 
Ağustos ayında 2 
bin 678.60 olarak 
endekste yerini 
bulan yoksulluk 
sınırı ise eylül ayın
da birden sıçrama 
yaptı. Eylül ayı yok
sulluk rakamı 59,25 
TL artarak 2 bin 
737,85 TL olarak 
kayıtlara geçti.
Ağustos ayı içeri 
sinde taze sebze ve 
meyvede yaşanan 
bolluk ve fiyatların 
ucuzlaması mutfak
ları bir nebze rahat
lattı. Başta yumurta 
olmak üzere temel 
gıda ürünlerinde 
yaşanan fiyat artışı

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

ise özellikle açlık 
rakamlarının yük
selmesine sebep 
oldu. Okulların açıl- 
masıylaberaber 
harekete geçen kır
tasiye ve eğitim 
masrafları ile ulaşım 
harcamaları da 
yoksulluk rakam
larında 60 TL'ye 
varan bir artışa 
sebep oldu.
Doğalgaz fiyatların
daki artışın yansı
masının ekim ayı 
rakamlarında ola
cağını kaydeden 
yetkililer, ekim ayı 
rakamlarının daha 
da yükselmesinden 
endişe ediyor.
Ana harcama 
grupları itibariyle bir 

ay önceye göre en 
yüksek artış yüzde 
1,59 ile ulaştırma 
grubunda gerçek
leşti. Ağustos ayın
da endekste yer 
alan gruplardan 
gıda ve alkolsüz içe
ceklerde yüzde 1,46, 
eğitimde yüzde 
0,95, ev eşyasında 
yüzde 0,71, 
konutta yüzde 0,68, 
lokanta ve otellerde 
yüzde 0,62, eğlence 
ve kültürde yüzde 
0,61, çeşitli mal ve 
hizmetlerde yüzde 
0,49 artış, haber
leşmede yüzde 0,14, 
sağlıkta yüzde 0,25, 
giyim ve ayakkabıda 
yüzde 4,60 düşüş 
yaşandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye T10
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 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
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
İOO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hestanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sa&.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akçen Petrol 51310 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4391 

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)

IffliilMIlİil
VENÜS SİNEMASI
TIMARHANE: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00 20:15

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK:
13.30-15.30- 17.30

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

Rez. Tel'.5141500
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Kongresini yaparak 
yeni yönetimini 
belirleyen Körfez 
spor yöneticileri, 
gazetemizi ziyaret 
etti.
Kemal Karslı 
başkanlığında 
gazetemiz sahibi 

Kadri Güler’i ziyaret 
eden Körfezspor 
yöneticileri Oktay 
Kahveci, İsmet 
Gümüş, İbrahim 
Baki, Necmettin 
Rama bir süre 
sohbet ettiler.
Gemliklilerin amatör 

spor kulüplerine ve 
ilçedeki karşılaş
malara yeterli 
ilginin gösteril 
mediğini söyleyen 
yöneticiler, 
maddi ve manevi 
destek beklediklerini 
söylediler

Gücümspor, İzmit 
Basketbol’u 91-69 
yendi
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan Erkekler 
Bölgesel

Basketbol liğinine 
hazırlık Maçında 
İzmit
Basketbol kulübünü 
91 -69 yenen gücüm 
sporlu basketçiler, 

Hocası Ziya Güler 
genç bir takım 
olduklarını, sonuç
tan cok basketbol 
oynamak istedikleri
ni söyledi.

"Model Expo 2012 Mobilya «e Dekorasyon Fuarı" 10 Ekim'de açılacak
İFOR Fuarcılık Şirketi 
tarafından İnegöl'de 
her yıl düzenlenen 
"MODEF EXPO 2012 
Mobilya ve 
Dekorasyon Fuarı" 
10-14 Ekim tarih
lerinde İnegöl Uluslar 
arası Fuar Merkezi'n 
de yapılacak.
İnegöl Müstakil 
Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) binasında 

gerçekleştirilen basın 
toplantısında 
konuşan İFOR Fuarcı 
lık Yönetim Kurulu 
Başkanı Alinur Aktaş, 
fuarda birçok ilkin 
yaşa nacağını söyle
di. Aktaş, bu yılkı 
fuara ilk kez, 
Ekonomi Bakanlığı 
İstanbul İhracatçılar 
Birliği desteği ile 
Azerbaycan, Birleşik 
Arap Emirlikleri,

Cezayir, Faş, Fransa, 
Gürcistan, İran, 
Kazakistan, Kuveyt, 
Libya, Romanya, 
Rusya, Suudi 
Arabistan, Ukrayna 
ve Ürdün'den alım 
heyetlerinin geleceği
ni söyledi.
İnegöl'den de 152 fir
manın katılacağını 
belirten Aktaş, fuar 
boyunca gelen 
yabancı heyetleri 

karşılamak üzere 
İngilizce ve Arapça 
bilen kişilerin start
larda bulundurula
cağını dile getirdi. 
25 bin metrekare 
kapalı alanda, 152 
sektör temsilcisinin 7. 
MODEF EXPO ile 
İnegöl'e yeni bir 
vizyon katacağını 
ifade eden Aktaş, 
şunları kaydetti: 
"Yeni pazarlarla, yeni 

firmalarla tanışacağız. 
Mevcut müşterilerimi
zle ilişkilerimizi daha 
da artıracağız. Lakin 
bunun da yeterli 
olmadığını, daha pro
fesyonel çözümler 
gerektiğini biliyor ve 
bu doğrultuda çalış
malar yapıyoruz. 2. 
İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi, 
bunun için çok önem
li bir avantaj. Ama 

fuarın profesyonel 
işbirlikleri ile etkisinin 
artırılması 
gayesindeyiz. İnşallah 
çalışmaları sonuç
landırdığımızda 
kamuoyu ile paylaşa
cağımız yap-işlet- 
devret modeliyle yeni 
fuar alanı ve fuar 
organizasyonu ile 
İnegöl'de mobilya 
daha da şaha kalka
cak."

EIEMANIAB ARANIYOR
FABRİKAMIZIN 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY VE BAYAN 
PERSONEL 

ALINACAKTIR.
ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km.

GEMLİK
Tel: 0224 513 45 79

Şehit Elem Yasar İlköğretim Okulu
öğrencileri gazeteciliği öğreniyor
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, gazete 
mizi ziyaret etti. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
7 / E sınıfı öğrenci
leri Ayşenur Abaklı, 
Yunus Emre Abaklı, 
Furkan Küçükbezir 
ci, Beyzanur Çil 
ödevlerini yapmak 
için gazetemizi 
ziyaret ettiler. 
Gazetemiz çalışan
larından Ebru Eren, 
Baskı Ustası Zeki 
Kotan görüşerek, 
ropörtaj yaptılar. 
Öğrenciler, 
gazetenin nasıl 
çıkarıldığı, nasıl 
hazırlandığı, hangi

aşamalardan geçtiği 
ve nasıl basıldığı

konusunda bil
gilendirildiler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Şehir 
Tiyatrosu

Rekor Kınlı
'Adını Temaşa 
Koyduk* adlı oyu
nunu, kent merke 
zine uzak yerleşim 
bölgelerinde sah
neleyen Şehir Tiyat 
rosu, tiyatro sanatı 
m 15 bini aşkın 
vatandaşa ulaştıra 
rak yaza damgasını 
vurdu.
Büyükşehir Beledi 
yesi Şehir Tiyatro 
su, tiyatro sanatını 
Bursa'nın her köşe
sine ulaş tırmaya 
devam ediyor. "Her 
Yerde Tiyatro, Her 
Yer Tiyatro" projesi 
kapsamında yaz tur
nesinde bu yıl 3 
etabı tamamlayan 
Şehir Tiyatrosu, ilk 
turda 11 oyunla 4 
bin 200, Ramazan 
ayına denk gelen 2. 
turda da 15 oyunla 
8200 kişiye ulaştı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


r 2002

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

H

Aykent ile hedeflerint&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.

3.Sınıf 
4-.Sıntf 
S.Sınıf 
©.Sınıf 
7.Sınıf 
S.Sınıf

5.950 TL
S.2OO TL | 
7.5OOTL
S.ÖOOTL
S.8OOTL
&.&OOTL 
Ö.SOOTL
8.8OOTL 
&.&OOTL 
&.&OOTL

Gemlik Orhangazi yolu l.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

CarmenSirki 
Gemliklilerle hulustu

Türkiye’nin tanınmış sirklerinden 
olan Carmen Sirki, cumartesi günü
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 
Gemliklilerle buluştu. Gemliklilerin 
ilgi gösterdiği sirkte en çok çocuk
lar sevindi. Haberi sayfa 4’de

TGB ve ADD tarafından 77.si Gemlik’te düzenlenen ‘Milli Anayasa Formu’ büyük ilgi gördü.

Türkiye Gençlik Birliği ve Atatürkçü 
Düşünce Derneği tarafından 77.si 
Gemlik’te düzenlenen Milli Anayasa 
Formu ilgi gördü.
11 Eylülllkokulu yanındaki Belediye 
Düğün Salonu’ nda düzenlenen 
Formda CHP Tunceli Milletveki 
Kamer Geneç, MHP Milletvekili Prof. 
Dr. Özcan Yeniçeri, ADD Genel 
Sekreter Yardımıcısı Öner Tanık, 
Türkiye Gençlik Birliği Genel 
Başkanı Ülker Yücel ve İşçi Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Cengiz konuşmacı olarak katıldı. 
Katılımcılar, Anayasaların yeni bir

devlet kurulduğunda veya devrimler 
sonunda yapıldığına dikkat çekerek, 
AKP iktidarının yapmak istediği 
anayasanın mevcut anayasanın 
değişmez maddelerini değiştirmek 
istediğini, Anayasadan Türk kim
liğinin kaldırılacağını, Atatürk ve 
devrimlerinin hatta Atatürk adının 
bile konmak istenmediğini söyledi 
ler. Yeni anayasanın Türkiye’yi böle 
cek bir anayasa olacağına dikkat 
çekilen konuşmalarda Başbakan 
Erdoğan’ın anayasa değişikliği ile 
ülkede tek adam olmak istediklerini 
söylediler.______________________

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Milli Anayasa Formu
Dün Gemlik’te düzenlenen en kaliteli 

formlardan birini izleme olanağım oldu.
ADD ve TGB tarafından ülke genelinde 

düzenledikleri formların 77.si Gemlik’te 
yapıldı.

Sağdan sola görüşte konuşmacıların 
yer aldığı formda, ortak bileşke, yeni 
anayasa ile ülke bütünlüğünün bolüne 
ceği oldu.

Bugün, AKP’nn anayasayı değiştirilmek 
İstenmesinin nedeni darbe anayasası 
olmasıdır.

Bu asıl gerçeği örtmektedir.
Darbe anayasası dedikleri anayasayı, 

Türk halkı yüzde 90 evetle kabul etti. 4’de

Daha önce 2 kişiyi öldürdü, cezaevin
den kaçtı. Bursada arkadaşının 

komşusunu öldürdü.

Cezaevinin Firar
Etli, Cinayetlerimin

dağ'da 2 cinayet 
olayına karıştığı id 
dia edilen Ubeyd Ç 
(35), tahliye olduk
tan sonra "yağma"

tutuklandı.
Tekirdağ Yarı Açık 
Cezaevi den kaçtı 
Bursa’da 3. cinaye 
tini işledi. Hab.3’de

Orhangazi’de faali 
yet gösteren Cargill 
fabrikasında Hak 
İş’e bağlı Öz Gıda 
İş Sendikası’ na ka 
yit yaptıran ve sen 
dikajaşma çalışma 
sı başlatan bir işçi 
nin işten çıkarılma 
sim )ddia eden Öz 
Gıda İş Sendikası 
üyeleri fabrika 
önünde cumartesi 
günü eylem yap

tıraftiMiıılıiMaiııti

tılar.
30 kişilik ekip slo
gan atarak fabrika 
yönetimine tepki 
gösterdi.
Sendikanın 50 işçi 
yi üye yaptığı açık
lanırken, Cargill’in 
dünya ülkeleri için 
de sendikal faaliyet 
leri olmayan tek ül 
ke olduğu iddia edi- 
lidi.

Haberi Sayfa 3’de

http://www.aykentilkogretim.kzz.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TGB ve ADD tarafından 77.si Gemlik’te düzenlenen ‘Milli Anayasa Formu’ büyük ilgi gördü.

77.si Gemlik’te 
düzenlenen “Bölün 
me Anayasası’na 
karşı Milli Anayasa 
Formu” büyük 
katılımla gerçekleş 
tirildi.
11 Eylül İlkokulu 
yanındaki Belediyle 
Düğün Salonu’nda 
dün saat 14.30 da 
başlayan Forma, 
konuşmacı olarak 
CHP Tunceli millet 
veki Kamer Genç, 
MHP Milletvekili 
Prof. Dr. Özcan 
Yeniçeri, İşçi Partisi 
Genel Başkan Yar 
dımcısı Av. Mehmet 
Cengiz, TGB Genel 
Başkanı Ülker Yücel, 
ADD Genel Sekreter 
Yardımcısı Öner Ta 
nık katıldılar.
CHP Bursa millet 
vekili Sena Kaleli, 
CHP Bursa İl Başkanı 
Metin Çelik CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, İP İlçe 
Başkanı Muhar rem 
Çelik ve yöneticileri 
ile ADD Gemlik İlçe 
yöneticilerinin 
katıldığı formu çok 
sayıda genç ve 
Gemlikli de izledi. 
ADD İlçe Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Cüneyt Yavuz yaptığı 
konuşmada 
anayasaların sıradan 
bir düzenleme 
olmadığını belir 
terek, devlet örgütü 
nün yönetilmesinin 
temel esaslarını 
belirttiğini söyledi. 
AKP iktidarının Ana 
yasanın değiş 
tirilemez olan ilk 4 
maddesini değiştir 
mek istediğine deği
nen Yavuz, “Bu 
düzenleme ile Ata 
türk deyrimleri ve 
Atatürk sözleri 
anayasadan kaldırıl
mak istenmektedir. 
AKP, PKK ortaklığı 
nın Imrah’da hazır
ladığı Osla da pekiş 
tirdikleri sözleşme ile 
ana yasa değiştir
ilmek istenmektedir. 
Yeni anayasa ile bir
lik ve beraberliğimizi 
bozulmak istenmek
tedir. Buna izin ver
meyeceğiz.” dedi. 
Daha sonra söz alan 
ADD Genel Sekreter

Yardımcısı Öner 
Tanık, AKP iktidarı 
nın merkezi yönetim 
yerine yerinde yöne
tim doğru giden bir 
idari yapılanmanın 
ağlarını ördüğünü, 

toplumu değiştirme 
projelerinin 2005 
yılında başladığına 
dikkat çekti. 
Oslo da PKK ile 
yapılan görüşme 
lerde anayasının 
değiştirilme pazarlık
larının yapıldığını 
anlatan Tanık, “Nedir 
değiştirilmek iste 
nen?
Başkanlık sistemini 
getirmek istiyorlar. 
Toplumda bir yanda 
sağ, öte yanda sol 
seçmen olacak.
Siyasi gelişmeler 
bunu gösteriyor. Bu 
siyasi oyunu boza
cak her siyasi parti 
içinde yurtseverler 
vardır.
Bu unsurlar birâraya 
gelip oyun bozula
caktır.” dedi.
Millet kavramımın 
altının oyulduğunu 
belirten Tanık, Ata 
türk’ün ortaya'koy
duğu milletin kavra 
minin ortak dil, ortak 
tarih ve kültürij^ölan 
bireyleri ifade ettiğini 
hatırlattı.
Türkiye ile ABD ara 
sında soğuk bir sava 
şın yaşandığına da 
dikkat çeken ADD 
Genel Sekreter 'Yar 
dımcısı, AKP yöneti
minin giderek dikka 
törlük düzenine dö 
nüştüğünü bu düze 
nin yıkılacağını'belirt
ti.
Tanık,” Bizlere,yapı 
lan psikolojik saldı 
rıyı kıracağız” dfcdi.
12 Eylül takıntısından 

kurtulunması gerik- 
tiğini belirten Tanık, 
“Muhalefet ruhundan 
kurtulma hyız. Bu 
düzeni yıkacak birliği 
sağlama hyız. Bir 
eylem pla nında bir

leşmeli yiz.” dedi. 
TGB üyesi gençlerin 
sloganalarıyla sık sık 
kesilen konuşma 
larda daha sonra 
I urkıye Gençlik 
Birliği Genel Başka 
nı Ülker Yücel söz 
aldı.
Türkiye Cumhuriyeti 
nin AKP eliyle 
cumhuriyet cemaat 
çilik, milliyetçilik 
ABD’cilik, halkçılık 
ise köşe dönmecilik, 
devletçi liğin yerine 
holdingcilik, devrim
ciliğin yerine karşı 
devrimciliğin aldığını, 
bu duruma 60 yılda 
gelindiğine dikkat 
çeken Yücel, “Türki 
ye de Kemalist dev 
rim yıkılırsa ülke 
devletsiz kalır.

VATAN ARSA 
DİYE SATILIYOR 
Milletsizleştirmekle 
karşı karşıya kalırız. 
Türkiye’de AKP eliyle 
etnik milletçilik orta 
ya çıkarılma ya çalı 
şıhyor.
Atatürk milliyetçiliği 
yıkılırsa, vatan arsa 
olur.
Bu iktidar vatanı ar 
sa yapıp satıyor. 
Uygulanan politika 
larla vatansızlaştır- 
ma, milletsizleştirme 
siyaseti uygula nıyor. 
Şehler, dervişler, mü 
ritler devleti yaratıl
mak isteniyor. Ülke 
savaş tehdidi ile kar 
şı karşıyadır.
Sıcak para ile iktidar 
ayakta durabiliyor.

Tarımı yok ettiler, 
hayvancılığı yok et 
tiler. Dışarıdan an 
gus getirtiyorlar” 
dedi.
Günün, biraraya 
gelme günü oldu 

ğunu hatırlatan 
Yücel, yapılan form 
toplantılarının 
“Müdafa-i Hukuk” 
toplantılarına benzet 
tığını'söyledi. 
Kitle hareketlerinin 
önünün kesilmesinin 
istendiğini ancak, 
İzmir’de buna muaf- 
fak olamadıklarını 
söyledi.
“Atatürk devrimlerini 
korumalıyız” diyen 
Yücel, soğuk savaş 
kalıplarından kurtu 
lup uygulanması 
gereken mücadele 
yöntemlerini anlattı. 
Örgütlü olanların ikti
dara geldiğine de 
dikkat çeken Ülker, 
“Halkımız örgütlü 
değil. Örgütlü olan 
iktidara gelir.
Anayasının değiş 
mez olan maddelerini 
değiştirmeye kal kar
larsa, meşru olan 
direnme hakkımızı 
kullanırız. Dar alanda 
kısa paslaşma, bekle 
gör zamanı değil. 
Girişken olmalıyız, 
birlikten kuvvet 
doğar. Birlik olalım.” 
dedi.
YENİÇERİ 
KONUŞUYOR 
MHP Milletveki Prof. 
Dr. Özcan Yeniçeri 
ise konuşmasında 
medeniyetler arısın
da çatışmanın 
yaşanadığının ileri 
sürüldüğünü, ancak 
daha sonra bunun 
İslam medeniyeti 
içinde çatışma 
olduğunu ileri süre 

rek, bunun islamın 
modernize edilmesi 
gerektiğini, islamın 
demokratikleştirmesi 
ve liberalleşmesi 
istendiğini bunun da 
AKP eliyle gerçekle 
ştirilmeye çalışıldı 
ğım söyledi.
İslamın modernizas 
yonu projesinin 
ABD’nin Büyük 
Ortadoğu Projesi 
olduğunu söyleyen 
Yeniçeri, Osmarilı ve 
Cumhuriyetin kuru
luş dönemlerini an 
tattıktan sonra, 30 
Ağustos Kurtuluş 
Zaferinin kazanılma 
sından sonra yeni 
Türkiye devletinin 
kurulduğunu 1923 
yılında ise yapılan 
anayasa ile cumhuri 
yetin tesçil edildiğini 
söyledi.
1921 ve 1924 anaya 
salarının kurucu İra 
de tarafından ya 
pıldığını hatırlatarak, 
“Bugün yapılmak 
istenen toplumu ta 
rihsiz ve kimliksiz 
bırakma hareketidir. 
Türkiye de etnik 
mesele yoktur. Kürt 
Türk ayrıştırması 
yaptırılmak isteniyor. 
Yeni anayasa kürt 
sorununun çözümü 
için yasal dönüşüm 
olarak görülüyor. 
Değişim silahla de 
ğil, yasayla yapılmak 
isteniyor. Bu deği 
şim birden fazla mil
let, birden fazla bay 
rak meselesidir." 
dedi.
Oslo görüşmelerinin 
Yüce Divanlık oldu 
ğunu idda eden Yeni 
çeri, ’’Türkiye’ nin 
Başbakanı ülkenin 
bütünlüğünü boza
cak bir sözleşme, 
görüşme tertiplerse 
bu TCK’ya göre va 
tana ihaleneten yargı 
lanmayı gerektirin” 
dedi.
CHP milletvekili 
Kamer Genç ise 
konuşmasında, ikti
dar olmak için mem
leketin satıl mayaca 
ğım, Tayyip Erdo 
ğan’ın iktidar ola
bilmek için PKK’ya 
ve Barzani’ye sözler 
verdiğini, bunların 
açıklanması gerek
tiğini söyledi. ’’Iktaiar 
olmak için memle- 

mek satılmaz, bu 
soysuzluktur.” dedi. 
AKP’nin getirilecek 
anayasa ile laikliği 
kaldırmak istediği 
söyleyen Genç, 
Erdoğan’a çattı.
“Tek sunni devlet 
kuracağız derseniz, 
devlette birlik kal 
maz. Tayyip Erdo ğan 
dünyanın en zengin 
başbakanı. ABD 
başkanından bile çok 
koruma ordusu var. 
Erdoğan’ı 5 bin kişi 
koruyor. Sen kimsin, 
senin kültürün ne, 
sen gittin Amerika’ 
ya beni iktidara geti 
rin, her istediğinizi 
yapacağım dedin ve 
yapıyorsun. Basın 
bunların yaptıkları 
yolsuzlukları yaza
mıyor. Milletin ekme 
ğine doğalgazına 
zam yaptın. Sat uçak
larını, zırhlı araç 
larını ver millete. 
Memlekette her gün 
şehit haberleri geli 
yor adamın umurun
da değil. Ama halkın 
tepkisi de yok. Bu 
tufhaf değil mi. 
Memleketi yönetemi 
yorsanız istifa edin. 
Bunlar Türkiye yi 
satıyorlar, iktidardan 
düşecekler, çocuk 
çocuk hesap vere
cekler” dedi.
İşçi Partisi İşçi 
Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Av. 
Mehmet Cengiz ise 
4+4+4 eğitim sistemi 
ile AKP’nin “Onlar 
‘10 yılda 15 milyon , 
genç yarattık her 
yaşta’ diyorlar. Biz 10 
yılda onların yap- 
atıkılarını yapamıyo 
ruz.” dediklerini 
belirterek, “Anayasa 
lar devlet strateji
lerindir. Devletin 
kuruluş felsefesini 
ifade eder. Yeni bir 
anayasaya devrim ile 
yapılır, ya da karşı 
devrimle. Bunların 
yapmak istedik bu.” 
dedi.
Konuşmalardan 
sonra sorulara yanıt
lar verildi.
Daha sonra formu 
yöneten Ümit Ülgen 
form sonuç bildir
gesini okudu ve 
oylattı. Sonuç bilgir- 
gesi oybirliği ile 
kabul edildi.
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Cargill'tle işçi çıkarma eylemi
Orhangazi’de 
faaliyet gösteren 
Cargill fabrikasının 
önü cumartesi 
sabahı erken saat
lerinde eyleme 
sahne oldu.
Cargill fabrikasında 
yaklaşık yüzde 50 
civarında üye kaydı 
yaptığı ileri sürülen 
Hak-İş’e bağlı Öz 
Gıda İş Sendikası, 
fabrikadan bir 
işçinin çıkarılması 
üzerine eylem yaptı. 
Kemal Kapar isimli 
işçinin Öz Gıda İş 
Sendikası’na üye 
olduğu gerekçesi ile 
işten çıkarıldığını 
iddia eden Öz Gıda 
İş Sendikası üyeleri, 
fabrika önünde yak
laşık 2 saat eylem 
yaptı.
30 kişilik bir grup 
sloganlar atarak fab
rika yönetimine 
tepki gösterdi.

Ceiaewnflen Firar Etti Cinayetleri Ücleıli
Daha önce 2 kişiyi 
öldürüp hüküm 
giyen, yağma suçun 
dan girdiği ceza
evinden 1,5 yıl önce 
firar eden şüpheli, 
Bursa'da otomobil 
meselesi yüzünden 
tartıştığı büfe işlet
mecisini öldürdü. 
Elinde silah olan 
cinayet zanlısını 
gören bir kadın 
baygınlık geçirirken, 
al kollü katil zanlısı 
bağ evinde 
yakalandı.
Edinilen bilgiye göre 
Manisa ve Tekir 
dağ'da 2 cinayet 
olayına karıştığı 
iddia edilen Ubeyd 
Ç. (35), tahliye 
olduktan sonra 
"yağma" suçundan 
tekrar tutuklandı. 
Son olarak Tekirdağ 
Yarı Açık Ceza 
evi'nde kalan Ubeyd 
Ç., yaklaşık 1,5 yıl 
önce cezaevinden 
firar etti. Kaçtıktan 
sonra değişik illerde 
arkadaşlarının yanın 
da kalan Ubeyd Ç., 
üç gün önce Bur 
sa'nın Nilüfer ilçesi 
Görükle semtindeki 
elektrikçi arkadaşı 
Ahmet A.'nın yanına 
geldi.
Sabahın ilk ışıkları
na kadar arkadaşıyla

Öz Gıda İş 
Sendikası Başkanı 
Yalçın Kaya, 
Cargill’in dünya 
genelinde birçok 
ülkede fabrikası ve 
140 bin çalışanı 
bulunduğunu 
belirterek, “Dünya 
ülkeleri içinde 
sendikal faaliyetin 
olmadığı tek ülke 
biziz. Cargill 
Türkiye’yi 3. dünya 
veya 3. sınıf ülke 

alkol alan Ubeyd Ç., 
Görükle Dumlupınar 
Mahallesi Akdeniz 
Caddesi'ndeki 
arkadaşının evinin 
önüne geldi. Alkollü 
olan Ubeyd Ç., bir
likte alkol aldıkları 
elektrikçi Ahmet 
A.'nın komşusu olan 
büfeci Ahmet Gir 
gin'den (31) gezmek 
için arabasını istedi. 
Başlangıçta aracını 
vereceğini söyleyen 
büfeci Girgin, 
şüphelilerin alkollü 
olduğunu anlayınca 
vazgeçti. Bu yüzden 
başlayan tartışma 
mn büyümesi üzeri 
ne Ubeyd Ç. ile 
Girgin'in kavgasında 
kan aktı. Belindeki 
silahını çıkarın 
şüpheli, tartıştığı 2 
çocuk babası Gir 
gin'i ağır yaraladı. 
Olay yerine gelen 
112 ambulansıyla 
Uludağ Üniversitesi 

olarak gördüğü için 
Türkiye’deki fab
rikasına sendikanın 
girmesine izin ver
miyor. Bizim asıl 
tepkimiz buna.
Fabrikada biz üye 
çalışmamızı 
sürdürüyoruz. Şu 
ana kadar yaklaşık 
yüzde 50 civarında 
üyemiz oldu. Yakın 
da yetkili sendika 
olacağız. Sendikal 
faaliyetler yüzünden

Tıp Fakültesi Hasta 
nesi'ne kaldırılan 
Girgin, kurtarıla
madı.
Cinayetin ardından 
elindeki tabancayla 
kaçan zanlı, ekipleri 
alarma geçirdi. 
Elinde silahlı bir 
kişinin oturduğu 
apartmana girdiğini 
gören Seher 
Çiçek, baygınlık 
geçirdi. Çiçek'in 
apartmana girdiği 
ihbarını alan ekipler, 
binanın etrafını 
sararak içeri girdi. 
Şüphelinin çatı 
katında intihar ede
bileceği bilgisi polisi 
hareketlendirdi.
Haber merkezi, şüp 
helinin peşinden 
koşan ekipleri, 
"öncelikli olarak 
can güvenliğinizi 
alın" diyerek uyardı. 
Şahıs binada yapı 
lan aramalara rağ
men bulunamadı. 

fabrikada bir 
arkadaşımız işten 
çıkarıldı. Bu 
arkadaşımızın işine 
geri iadesini istiy
oruz. Eylemlerimiz 
yeni başladı, bun
dan sonraki süreçte 
artarak devam ede
cek” dedi.
Jandarma ekip
lerinin fabrika 
çevresinde güvenlik 
tedbiri aldığı eylem 
olaysız sona erdi.

BAĞ EVİNDE 
YAKALANDI 
Olay yeri dedektifle 
ri, cinayetin işlendi 
ği yerde ve elektrik 
çiye ait olduğu belir
lenen otomobilde 
parmak izi inceleme
si yaptı. Bölgeye 
gelen takviye ekip 
lerle birlikte cinaye 
tin işlendiği ve zan
lının kaçabileceği 
yerler kontrol altına 
alındı.
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü Asayiş Şu 
besi ekipleri, cezae
vi firarisi olan zan
lıyı bir bağ evinde 
yakaladı. Olayda 
kullanılan silah ve 
şahsın cep telefo
nuna da el konulur 
ken, zanlı Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğüne götürülerek 
sorguya alındı. 
Üzerinden sahte 
ehliyet ve kimlik 
çıkan zanlının, 15 
gün önce Manisa'nın 
Kırkağaç ilçesinde 
bir cinayet olayına 
karıştığı iddiasıyla 
polis tarafından 
arandığı belirtildi. 
Bu arada öldürülen 
Ahmet Girgin'in 
tatilde eşi tarafından 
cep telefonuyla çe 
kilen görüntülerine 
ulaşıldı.

Kını Meydanımla 
Hasmına ftv Tüfeğiyle 

Kursun Yağdırdı
Bursa'nın İznik ilçe
sine bağlı Ömerli 
köyünde meydana 
gelen olayda bir 
kişi av tüfeği ile 
vurularak yaralandı. 
Aralarında eskideye 
dayalı husumet 
olduğu öğrenilen 
İsmail C. (35) ve 
Ercan A. (50) 
sabah 09: 00 
sıralarında köy 
meydanında 
karşılaştı. Taraflar 
arasında tartışma 
çıktı. İddiaya göre, 
Ismail C, bu olay
dan kısa süre sonra

Uyuşturucu 
Satışına Polis 

Baskını
Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde, polisin 
düzenlediği uyuştu
rucu operasyonun
da 3 kişi gözaltına 
alındı.
Alınan bilgiye göre, 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekip
leri, E. G.'nin (48) 
Saadet 
Mahallesi'ndeki 
evine operasyon 
düzenledi. Eve ( 
giren polis ekipleri,

Trafik Kazasında 
10 Yaşındaki 

Çocuk Yaralandı
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kaza
sında 10 yaşındaki 
bir çocuk yaralandı. 
Kazaya karışan 
sürücü gözaltına 
alındı.
Yenidoğan 
Mahallesi'nde mey
dana gelen kazada, 
Emin C. (21) 
idaresindeki 16 AB 
644 plakalı otomo
bil, Yunus Emre 
Coşar (10) isimli 

av tüfeğini alarak, 
köy meydanında 
Ercan A'ya 3 el ateş 
etti. Çeşitli yer
lerinden yaralanan 
Ercan A. köylülerin 
yardımıyla İznik 
Devlet 
Hastanesi'ne, 
buradan da Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındır 
İsmail C. ise jandar
ma tarafından 
gözaltına alınırken, 
olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor

E.G. (48) ve oğlu 
Ö.G. (24) ile müşteri 
olduğu belirlenen 
A.U.'yu (24) gözaltı
na aldı. Evde 
yapılan aramalarda 
200 gram esrar ile 
84 adet uyuşturucu 
hap ele geçirilirken, 
evde bulunan 
A.U.'nuh üzerinde 
de E.G. ve Ö.G.'den 
aldığı belirlenen 80 
gram esrar bulun
du. Gözaltına alınan 
üç kişi adliyeye 
sevk edildi.

çocuğa çarptı. 
Kazada yaralanan 
Coşar olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ambulansı 
tarafından hastan
eye kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
sürücü Emin C.'yi 
gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

taiM Siılıi faliHlilcılcMııslu
Milli Anayasa Formu

Sihirbazlar, akrobatlar, paylançolar, robot adamlar, kafası kopan kadın, sevimli kuk
lalar, eğitimli hayvanlar, maymunlar, dev piton yılanın gösterimlerinin yapıldığı sirki 

yüzlerce Gemlikli izledi.

AKP İktidara geldikten sonra, 
Darbe Anayasası’nda birçok mad
delerinde değişikler yapıldı.

Ama anayasa gündemden hiç 
düşmedi.

Gelecek yıl yerel seçimler öne ata
narak yapılacak.

Ardından Cumhurbaşkanlığı seçim 
leri var.

Başbakan Recep 
ise cumhurbaşkanı 
koymuş.

Bunu gizlemiyor.
Gizlemiyor ama, 

Tayyip Erdoğan 
olmayı kafasına

başbakanın da
yetkilerini kapsayan bir cumhurbaş 
kanı olmak istiyor.

Yani partisinin değil, devletin tek 
adamlı olmak istiyor.

Başkanlık sisteminin veya yarıbaş 
kanlık sisteminin veya partili cumhur
başkanlığı sistemini tartışmaya açıl
masın/ istemesinin ardında, 
şada yapılacak değişiklikle 
sağlanmasıdır.

Tek adam kalmak istiyor.

Anaya 
bunun

Devletin tepesinde tek adam olmak 
istemi bu.

Bir nevi padişahlık.
Anayasa değişikliği konusunda 

PPK ile Imrah da ve Osla’da yapılan 
görüşmelerde nelerin konuşulduğu 
basına yansıdı.

Anayasada Türk kimliği ve Atatürk 
Devrimlerini koruyan maddeler var.

İlk 4 madde AKP için önemli.
Kurucu cumhuriyeti etkisiz kıymak 

için yürütülen politikalarda başarılı 
oldular.

Ulusalcı güçleri neredeyse devlette 
tümünü tasfiye ettiler.

Devlet kadrolarının önemli nokta
larına kendilerini gibileri getiriyorlar.

Cumhuriyetin temel değerlerini 
değiştirmeyi hedefliyorlar.

Bunun için ABD’ye ve AB‘ye veril 
miş sözleri var.

Bunu yaparken Türkiye’deki idari 
sistemi de alt üst edecekler.

İdari yapıda bölgesel sisteme 
gidildiğinde ülke kendiliğinden bölü 
necek.

10 yıldır PKK sorununu gidermede 
bir arpa boyu ilerleyemediler.

PKK terörü kan akıtmaya AKP döne 
minde zirve yaptı.

Dünkü panelde, AKP’nin Anayasa 
değişikliğinde izlediği politikalar ger 
çek yüzleriyle anlatıldı.

Gün, ulusunu sevenlerin bu poli
tikalara karşı tavır alması ve bölünme 
anayasasına karşı koymasıdır.

Formun teması buydu.
Bunun için ülkeyi arsa olarak 

görüp satanlara karşı güçbirliğinin 
pekiştirilmesi için birliğin sağlanması 
isteniyor. Bu konuda geç kalındığında 
iş işten geçer.

Türkiye’nin tanın
mış sirklerinden 
Carmen Sirki, bir 
günlüğüne 
Gemliklilerle 
buluştu.
Cumartesi günü 
Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda 
yüzlerce 
Gemliklinin 
izlediği Carmen 
Sirki’nde pay- 
lançolar, Ateş 
Akrobatları, 
sevimli kuklalar, 
sihirbazlar, robot 
adamlar, eğitimli 
hayvanlar, may
mun çarli, dev 
piton yılan ve 
akerdion kadın 
gösterileri yer aldı. 
Daha çok küçük
lerin büyük ilgi 
gösterdiği Carmen 
Sirki gösterileri 
sırasında zaman 
zaman izleyici 
lerde sihirbazların 
rol modeli oldu. 
İp oyunu ve hava
da uyuyan kadın 
gibi gösterilerde 
izleyiciler rol aldı.
TT

Ozmen, SP’lilerin Suriye konusuntlaki kararını acıhladı
Saadet Partisi İlçe Başkanı Sedat özmen, gazetem
ize yaptığı açııklamada partisinin Suriye konusun
daki görüşlerini anlattı.
Suriye ile yaşanan sıcak gelişmeler üzerine, Saadet 
Partisi yüksek İstişare kurulu ve Başkan hk Divanı 
olağanüstü gündemle toplandığını söy leyen 
özmen, Akçakale'de gerçekleşen üzücü olayda 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Allah'tan rah
met, yaralılara acil şifalar diledi, 
özmen,Saadet Partisinin bu sıcak gelişmelerle ilgili 
tespit ve değerlendirmeleri şu şekildedir:
1- Akıl bir şeyin sonunu görebilmektir. Bölge de 
muhtemel bir savaşın, Ortadoğu'nun tamamını 
kaosa sürükleyeceği; masum insanların hayatına 
mal olacağı ve ekonomik olarak tüm bölgeye yıkım 
getireceği mutlak suretle görülmelidir.
2- Türkiye büyük bir devlettir. Her türlü dış tehdit 
ve saldırıya karşılık verecek güçtedir. Elbette bu 
olay karşısında da tarihsel tecrübesine ve bölgesel 
ağırlığına uygun bir sorumlulukla hareket edecek
tir.
3- Ancak, söz konusu saldırı ile ilgili şüpheli so 
rular henüz tam anlamıyla aydınlığa kavuşturula
mamıştır. Bombayı kimin ya da kimlerin attır dığı 
konusunda, kesin sonuçlara sahip değiliz. Bu yüz
den, bu müessif saldırıyla ilgili soruşturma bütün 
yönleriyle ele alınmalı ve titizlikle araştırılmalıdır.
4- Maalesef bölgeden aldığımız güvenilir bilgilere 
göre, olayın vuku bulduğu Akçakale ve 
Şanlıurfa'da yabancı istihbarat güçlerinin yoğun 
faaliyetleri söz konusudur. Aynı yoğun faaliyet
lerin Suriye tarafında olduğu da bilinmektedir. Bu 
ajanlarının faaliyetleri dikkatle takip edilmeli ve 
engellenmelidir. _______ ___

5- Bu süreçte Türkiye ile Suriye'yi sıcak bir savaşın 
içerisine sürüklemek isteyen küresel plan ve oyun
lar, göz ardı edilmemeli provokasyon ihtimali 
unutulmamalıdır.
6- Atılacak her adım, Türkiye'nin tarihi tecrübesine 
uygun bir hassasiyet ve teenni ile atılmalıdır.
7- Bölgemiz ve İslam coğrafyası üzerinde "Büyük 
Ortadoğu Projesi" uzun zamandır yürürlüğe konul
maya çalışılmaktadır. Irak, Libya ve Afganistan'da 
yaşanan son gelişmeler bu proje kapsamında 
değerlendirilmektedir. Bu çerçevede bölgemizde 
yaşanacak, yeni bir sıcak çatışma coğrafyamıza 
değil, Büyük Ortadoğu Projesinin planlayıcılara 
hizmet edecektir.
8- Suriye, Iran, Türkiye arasında ki ilişkilerin güç 
lenmesi en fazla İsrail ve ABD'yi rahatsız edeceği 
gibi, bozulması da yine en fazla bu iki ülkeyi sevin
direcektir. Bu nedenle iki ülke ara sındaki krizi 
savaşa dönüştürecek provokasyon ve tahriklerine 
karşı dikkatli olunmalıdır.
9- NATO'da dahil olmak üzere, Suriye'ye batılı bir 
müdahaleye şiddetle karşıyız. Bu kirizi İslam 
ülkeleri kendi aralarında çözmelidir. 10-Hak ve 
Adalete dayalı bir çözüm için D8'ler mutlaka 
harekete geçirilmedir.
11-Aynı çerçevede Mısır Cumhurbaşkanı Muham 
med Mursi'nin gündeme getirdiği dörtlü çözüm 
önerisi mutlaka desteklenmeli ve çalışma takvimi 
hızlandırılmalıdır.
12-Saadet Partisi olarak, Milli Görüşün İslam ülkele 
rinde ki kırk yıllık birikim, tecrübe ve etkinliğini ha 
rekete geçirme ye, Iran, Suriye, Türkiye ve Mısır 
ekseninde arabuluculuk yapmaya hazırız.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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NİÇİN?
Savaş çığlıkları, 
Zam yağmurları, 
Banka borçları, 
Hukuksuzluk, 
Sendikasızlık, 
İşsizlik, 
Geçim sıkıntısı, 
Toplumda şiddet, 
Uyuşturucu patla

ması,
Terör.

Onları hiç 
ilgilendirmez ve 
benim aklima hep o 
şiir gelir...

Çünkü onlar 
ağırkanlı adamlardır

Değişen bir 
dünyaya karşı
KÖrpiçduvarlar ,< 

gibi kati
„ Çakır dikenleri gibi 
susuz

Kayıtsızca 
direnerek yaşarlar.

Aptal, kaba ve kur
nazdırlar.

İnanarak ve kolay
ca yalan söylerler.

Paraları olsa da 
Yoksul görünmek 

gibi bir hünerleri 
vardır.

Herşeyi hafife alır 
ve herkese söverler.

Yağmuru, rüzgarı 
ve güneşi
Birgün olsun ekin

leri akıllarına gelme
den

Düşünmezler...
Ve birbirlerinin 

sınırlarını sürerek
Topraklarını büyüt

meye çalışırlar.

Çünkü onlar 
karılarını döverler

Seslerinin tonu 
yumuşak değildir

Dışarda ezildikçe 
içerde zulüm kesilir
ler.

Gazete okumaz ve 
haksızlığa

Ancak kendileri 
uğrarlarsa karşı 
çıkarlar.

Adım başı pınar 
olsa da köylerinde

Temiz giyinmez ve 
her zaman
Bir karış sakalla 

gezerler.
Çocuklarını iyi 

yetiştiremezler
Evlerinde, kitap, 

müzik ve resim yok

tur.
Birgün olsun diş

lerini fırçalamaz
Ve şapkalarını 

ancak yatarken 
çıkarırlar.

Çünkü onlar 
köpekleri boğuşun
ca kavga ederler.
Birbirlerinin evler

ine ancak
Ölümlerde ve 

düğünlerde giderler.
Şarkı söylemekten 

ve kederlenmekten 
utanırlar

gülmek ayıp eğlen
mek zayıflıktır

Ancak rakı içtik
lerinde duygulanır 
ve ağlarlar.

Binlerce yılın kalın 
kabuğu altında

Yürekleri bir gaz 
lambası kadar 
kalmıştır.

Aldanmak korkusu 
içinde

Sürekli birbirlerini 
aidaiıriar.
Bir yere birlikte 

gitmeleri gerekirse
Karılarından en az 

on adım önde

yürürler
Ve bir erkeklik 

işareti olarak
Onları herkesin 

ortasında azarlarlar.
Çünkü onlar yanlış 

partilere oy verirler
Kendilerinden 

olanlarla alay edip
Tuhaf bir şekilde 

başkalarına inanır
lar.

Devlet; tapu daire
si, banka borcu ve 
hastanedir

Devletten korkar 
ve en çok ona hile 
yaparlar.

Yiğittirler askerde 
subay dövecek 
kadar

Ama bir memur 
karşısında -bu da 
tuhaftır-

Ezim ezim ezilirler.
Enflasyon denince 

buğday ve gübre 
fiyatlarını bilirler

Cami duvarı, 
kahve ya da bir 
ağaç gövdesine 
yaslanıp

Onbir ay 
gökyüzünden 
bereket beklerler.

Dindardırlar ahret 
korkusu içinde

Ama bir kadının 
topuklarından

Memelerini göre
cek kadar bıçkındır
lar

Harmanı kaldırdık
tan sonra yılda bir 
kez

Şehre giderler!..

Çünkü onlar oto
büslerde ayaklarını 
çıkarırlar

Ayak ve ağız koku
ları içinde kurulup 
koltuklara

Herkesi bunalta 
bunalta, yüksek 
perdeden

Kızlarının talihsi
zliğini ve hayırsız 
oğullarını anlatırlar.

Yoksulluktan 
kıvrandıkları halde, 
şükür içinde

Bunun, tanrının bir 
lütfü olduğuna 
inanırlar.

Ve önemsiz bir 
şeyden söz eder 
gibi, her fırsatta

Gizli bir övünçle, 
uzak şehirdeki

Zengin bir akra
balarından söz 
ederler.

Kibardırlar lokan
tada yemek yemeyi 
bilecek kadar
Ama sokağa çıkar 

çıkmaz sünküre 
sünküre

Yollara tükürür

ler...
Ve sonra şaşarak 

temizliğine ve düze
nine

Şehirde yaşa
manın iyiliğinden 
konuşurlar.

Çünkü onlar ilk 
akşamdan uyurlar.

Yarı gecelerde 
yıldızlara bakarak

Başka dünyaları 
düşünmek gibi 
tutkuları yoktur.

Gökyüzünü, bahar
da yağmur yağarsa

Ve yaz güneşleri 
ekinlerini yetirirse 
severler.

Hayal güçleri kıttır 
ve hiçbir yeniliğe

-Bu verimi yüksek 
bir tohum bile olsa-

Sonuçlarını 
görmeden inan 
mazlar.

Dünyanın 
gelişimine bir 
katkıları yoktur.

Mülk düşkünüdür
ler amansız dere
cede
Bir ülkenin gele

ceği
Küçücük toprak

larının ipoteği altın
dadır.

Ve birer kaya 
parçası gibi dururlar 
su geçirmeden 

Zamanın derin 
ırmakları önünde...

TEŞEKKÜRLER 
ŞÜKRÜ ERBAŞ

Hamza Aygün 
başkanlığındaki, 
Ferhat Kurt, Şerif 
Öğer, İrfan Çakır ve 
Murat Çakır’ın oluş
turduğu Müteahhitler 
Derneği Yönetim 
Kurulu Üyeleri, CHP 
İlçe Başkanhğı’nı 
ziyaret etti. 
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getiren CHP Gemlik 
İlçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan;
“Dernekler, aynı işi 
yapanların, aynı 
düşünceyi paylaşan
ların bir araya 
gelmesi ile oluşur. 
Kurmuş olduğunuz 
dernek vatandaşlara 
daha iyi hizmet 
götürmek adına çok 
verimli olacaktır. Bir 
çok isteklerinizi de 
dernek adına dile 
getirebileceksiniz. 
Bu anlamda bu der 
neği oluşturmakla 
çok iyi bir iş başar
mışsınız’* diyerek

çalışmalarından 
dolayı dernek üyeleri 
ni tebrik edSp, 
başarılar diledi. 
Dernek Baişkanı 
Hamza Aygün;
“Dernekleşfne süreci 
en zor olatymeslek 
gurubuyuzzBizler 
birbirimize rakip 
olduğumuz) halde, 
bir araya geldiğimiz 
zaman müşteriye 
hem daha çok 
seçenek, hçm de 
daha iyi hizmet ver
menin yoilqpni arı 
yoruz. Mesleki 
dayanışma Jçinde 
olarak, soranlarımı 

zın tespiti konusun
da ve sorunların 
çözüm aşamasında 
çok daha başarılı 
oluyor ve Dernekleş 
menin verdiği birlik
telik sonucu daha 
kolay kabul görü 
yöruz" dedi.
Aygün, “Bizim siyasi 
kimliğimiz yok ama 
bütün siyasi partiler
le iletişim içinde 
olmalıyız. Yerel 
Yönetimlerde teknik 
komisyonlarda, 
teknik elemanların 
olması gerektiğine 
inanıyorum Çünkü! 
Planlanmamış alan

lar müteahhitlerin en 
büyük sıkıntısı, eğer 
teknik komisyonlar
da, ehil kişiler olur
sa, kişi adı düşünül 
meden teknik incele 
me ile sonuca varılır 
ve tarafsız olarak iş 
sonuca ulaşır. 1970’li 
yıllar betonarme 
binaların başladığı 
tarihtir. Bu tarihten 
itibaren plansızlık ve 
düzensizlik başlamış 
bugünümüze kadar 
gelmiştir. Bir çok 
belediye başkanı da 
bu oluşumu göz ardı 
etmiştir. Biz dernek 
olarak bu işin mut-. 

fağında olmak isti 
yoruz. Binanın çeşi
di, daire sayısı, yük
sekliği bizler tarafın
dan belirlenmeli ve 
düzenli, planlı işler 
ortaya çıkmalıdır.
Böyle; düzenli, cazip 
bölgeler oluşturarak, 
çevre il ve ilçelerden 
kişileri çekip ilçe 
mizin daha da 
geliştirilmesine 
destek vermeliyiz.” 
diyerek sözlerine 
son verdi.
İlçe Başkanı
Sertaslan; “Sizlere 
katılıyorum, meclis 
üyelerin arasında ■, 

Mimar, avukat, Mali 
Müşavir kısacası ehil 
kişiler mutlaka 
olmahdı. Her siyasi 
parti de bunları 
dikkate almalı. Böyle 
olursa sorunlarımız 
azalır. Şehirler 
yaşayan varlıktır, 
nefes alarak hayat
larını idame ettirirler. 
Sen şehirlerin 
ihtiyaçlarını düzenle 
yerek vermezsen, o 
kendine yol bulur ve 
virüs gibi yayılır. 
Burda da plansız 
yapılan düzenleme 
ler ortaya çıkıyor. 
Doğru iş; doğru 
mesleki kimlikler ve 
doğru kişilerle 
ortaya çıkıyor anca 
bu şekilde çalışılırsa 
şehir nefes alır, 
sorunlar ileriye 
taşınmaz diyerek, 
her zaman işbirliğine 
hazır olduğuna, 
Gemlik adına gere 
ken neyse yapma 
hyız” dedi
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Memurun çalışım saatleri değişti
Bakanlar Kurulu, 
bakanlıkların merkez 
teşkilatlarının mesai 
saatlerinde değişik
liğe gitti.
Bakanlar Kurulu, 
memurun yeni çalış
ma saatlerini belirle
di. Buna göre çalış
ma saatleri bir saat 
ileri alınmış oldu. 
Başbakanlık, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı, Dış İşleri 
Bakanlığı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
Milli Savunma 
Bakanlığı, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, 
Genelkurmay Baş 
kanlığı ve Kuvvet 
Komutanlıklarımda 
mesai saati 09.00 ile 
18.00 saatleri arasın
da olacak. 12.30- 
13.30 saatleri arası

imal Miisiiidt biMıa kasladı
Kentsel Dönüşüm 
Projesi'ne ilişkin 
Türkiye'de 6.5 
büyüklüğündeki 
depreme 
dayanıklılık baz 
alınarak belirlenen 
35 ildeki 6 bin 500 
binada yıkım 
başladı.
Kentsel dönüşümde 
ilk yıkımlar 
İstanbul, 
Afyonkarahisar, 
Ağrı, Amasya, 
Ankara, Aydın, 
Balıkesir, Bilecik, 
Bingöl, Bitlis, 
Bolu, Bursa, 
Çanakkale, Denizli, 
Düzce, Edirne, 
Elazığ, Erzurum, 
Gaziantep,

1 GÜNDE DAVETİYE DASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı 

görmeden karar vermeyin ...
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

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

hinde kararlaştırıldı.ise öğle tatili olarak 
uygulanacak. 
Bakanlar Kurulu, 
Merkezde Günlük 
Çalışma Saatlerinin 
Tespitine İlişkin 
Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Karar'ı Resmi 
Gazete'de yayım
landı. Karar, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının talebi 
üzerine Bakanlar 
Kurulu'nca 24 
Ağustos 2012 tari

Hakkari, Hatay, 
İzmir, Kahraman 
maraş, Kırıkkale,

Kırşehir, Kocaeli, 
Malatya, Nevşehir, 
Rize, Sakarya,

Samsun, Sinop, 
Tekirdağ, Tunceli ve
Van'da yapılıyor

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
J DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EH ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

KARAR 
YÜRÜRLÜKTE
Kararla yapılan 
değişikliğe göre, 
Başbakanlık, Çevre 
ve Şehircilik Bakan 
lığı, Dış İşleri Bakan 
lığı, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı, İçişleri Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, 
Genelkurmay Baş 
kanlığı ve Kuvvet 
Komutanlıklarımda 
mesai saati 09.00 ile 
18.00 saatleri arasın
da olacak. 12.30- 
13.30 saatleri arası 
ise öğle tatili olarak 
uygulanacak.
Diğer bakanlıklar ve 
bankalarda, Banka 
cıhk Düzenleme ve 
Denetleme Kuru 
mu’nda mesai 
08.30'da başlayıp, 
17.00’de sona ere
cek. Bu kurumlara 
bağlı ve ilgili olma 
yan kamu kurumlan 
arasında da mesai 
saatleri 09.00 ile 
18.00 saatleri arasın
da olacak. Bakanlık 
ve kuruluşların 
merkezdeki bağlı 
veya ilgili kuru
luşları da ilgili Kuru 
mun çalışma saat
lerine tabi olacak.

TiirkiyeTataristan 
Otomoiiv İşbirliği Forumu 

Bursa’ıla Başladı

Türkiye-Tataristan 
Otomotiv Ticaret ve 
Yatırım İşbirliği 
Forumu Bursa'da 
başladı. Tataristan 
Cumhuriyeti Cum 
hurbaşkanı Rustam 
Minnihanov'un da 
katıldığı forumda 
Rusya Federas 
yonu'na bu yıl bir 
milyar dolar otomo
tiv ihracatı gerçek
leştirilmesinin bek
lendiği ifade edildi. 
Hilton Otel'de 
gerçekleştirilen 
foruma, Tataristan 
Cumhuriyeti Cum 
hurbaşkanı Rustam 
Minnihanov ve 
Türkiye Ekonomi 
Bakan Yardımcısı 
Mustafa Sever'in 
yanı sıra Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi 
Başkan Vekili Ali 
Nedim Güreli, Ulu 
dağ Otomotiv En 
düstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) Başka 
m Orhan Sabuncu, 
BUSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Oya 
Yöney, Rusya Fede 
rasyonu Türkiye 
Büyükelçisi Vladi 
mir İvanoyskiy, 
Tataristan Cumhu 
riyeti Başbakan 
Yardımcışı-Tataris 
tan Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ravil 
Zaripov, Kamaz 
Şirketi Genel Müdü 
rü Sergey Kogogin, 
Sollers Şirketi İcra 
Müdürü Adil Şiri 
nov, Tataristan 
Cumhuriyeti Ala 
buga Ekonomi Böl 
gesi Genel Müdürü 
Timur Şagivaleev

M ABONE OLDUNUZ MU?
«ııli'lı lu milli ilmi cunııl 

katıldı.

SABUNCU: 170 
ÜLKEYE İHRACAT 
Forumun açılışında 
konuşan Otomotiv 
İhracatçılar Birliği 
(OİB) Başkanı 
Orhan Sabuncu, 
otomotiv endüstri 
sinin son 6 yılın 
ihracat şampiyonu 
olduğunu, bu yılın 9 
aylık verilerine göre 
de liderlik olduğun 
hatırlatarak, sektör 
hakkında şu bilgi
leri verdi: 
"Türkiye'nin kurulu 
kapasitesi 1.6 mil 
yon/yıldır. Türkiye 
2011 yılında dünya
da 17. AB'de 6. 
büyük üreticidir. 
Hafif ticari araçlar 
ve otomobilde 
Avrupa'nın üretim 
lideridir. İhracatımız 
geçen sene 20,4 
milyar dolar ihracat 
gerçekleşti.2008 yılı 
en fala ihracat yap
tığımız yıl oldu. 
Türkiye'de üretilen 
otomotiv yan 
sanayi ve 170 ül 
keye gitmektedir. 
Ürettiğimiz her 100 
araçtan 72'si 
AB'ye gitmektedir. 
Almanya yüzde 
15 ile birinci 
sırada. Ingiltere ve 
Fransa arkasından 
gelmektedir. Bu 
sene 1 milyon 100 
bin adet ihracat, 20 
milyar dolar ihracat 
hedefliyoruz. 
2023 yılında 
otomotivin 75 mil
yar dolar ihracat 
hedefi var. Bu da 4 
milyon adet üretim 
demektir."

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez wniw.gemlikkorfezgazetesi.com

wniw.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kentsel dönüşümde 
öncelikli şehirler 
arasında yer alan 
Bursa'da, devlet ilk 
balyozu Çekirge'de 
vuracaktı. 33 ilde 
150 kamu binasının 
aynı anda törenle 
yıkılması planlanır 
ken, sadece 
Bursa'daki (Maliye 
lojmanları) yıkımlar 
15 Ekim'e ertelendi. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, ülke 
genelinde 5 Ekim'de 
yıkımına başlanacak 
kamu binalarını 
belirlemişti. 33 ildeki 
150 kamu binasının 
törenle yıkılacağı 
dönüşüm kapsamın
da en fazla yıkım 
İstanbul'da yapıla
cak. 40 bin binanın 
yıkılması planlanan 
Bursa’da ise 15 
Ekim tarihine ertele
nen dönüşüm, 
Çekirge'deki Maliye 
Bakanlığı lojman
larından başlayacak. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının 15 
Ekim'de Bursa'da 
düzenleyeceği 
"Kentsel Dönüşüm 
Sektörleri" toplan
tısında törenle 
gerçekleştirilecek 
olan yıkım, Defter 
darhk'ın belirlediği 
26 çürük konutu 

kapsıyor. Bu arada, 
dayanıksız olduğu 
belirlenen kamu 
binaları arasında 
karargah, emniyet 
müdürlüğü hizmet 
binası, ilköğretim 
okulu, devlet ve 
kadın doğum 
hastanesi, sağlık 
ocağı ve lojmanlar 
var. Afet riski altın
daki alanların 
20 yıllık süreçte 
dönüştü rüleceği 
proje, 33 ilde aynı 
anda başlatılacak. 
Dinamit kullanılacak 
Dönüşümde ilk 
yıkımlar; Adana, 
Af y o n ka ra h i sa r, 
Ağrı, Amasya, 
Anka ra, Aydın, 
Balıkesir, Bilecik, 
Bitlis, Bolu, Bursa, 
Çanakkale, Denizli, 
Düzce, Edir ne,

Klazıg, Erzurum, 
Gaziantep, Hakkari, 
Hatay, İstanbul, 
İzmir, 
Kahramanmaraş, 
Kırıkkale, Kırşehir, 
Kocaeli, Malatya, 
Nevşehir, Samsun, 
Sinop, Tekirdağ, 
Tunceli ve Van'da 
yapılacak.
Yıkımlarda, iş 
makinelerinin yanı 
sıra dinamit başta 
olmak üzere çeşitli 
patlatma yöntemleri 
kullanılacak.
Dönüşüm kapsamın
da en fazla yıkım 
İstanbul'da yapıla
cak.
Bursa'da ilk yıkım 
Çekirge'de 
İstanbul dışındaki 
illerde yıkılacak yer
ler ise şöyle: 
"Ankara'da MSB loj

manı, Aydın'da 
Kadın Doğum 
Hastaneli ve 
Jandarma Karakolu 
Hizmet binası, 
Balıkesir'de 6. Ana 
Jet Üs Komutanlığı 
lojmanları, Bitlis 
Emniyet Ana hizmet 
Binası, Bolu Çevre 
ve Şehircilik II 
Müdürlüğü lojmanı, 
Bursa Çekirge 
Maliye lojmanları, 
Denizli 75. Yıl 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu, Elazığ 
Jandarma Komando 
Bölük Komutanlığı 
hizmet binası, Hatay 
İl Tarım Müdürlüğü 
hizmet binası ves 
MSB misafirhanesi, 
İzmir Hava 
Teknik Okullar 
Komutanlığı 
lojmanları, 
Kahramanmaraş 
Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü lojman
ları ile Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü hizmet 
binası, Kırıkkale 
Emniyet Müdürlüğü 
hizmet binası, 
Kırşehir Kadın 
Doğum Hastanesi, 
Sinop Atatürk Devlet 
Hastanesi, Van İller 
Bankası Bölge 
Müdürlüğü hizmet 
binası."

Bursa UMKE'ye 
Personel ftlınacak
Bursa Ulusal 
Medikal Kurtarma 
Ekipleri (UMKE) bi 
rimi, 15 sağlık per
soneli alacak.
Afet ve olağan dışı 
durumlarda pro
fesyonel medikal 
kurtarma hizmet
lerini yürütmek için 
81 ilde Ulusal 
Medikal Kurtarma 
Ekipleri (UMKE) 
hizmetlerine devam 
ediyor. Bursa 
UMKE, 2003 yılın
dan bu yana afet ve 
olağandışı durum
larda sağlık hizmet
lerini yürütmek için 
bölgesel, ulusal ve 
uluslararası eğitim 
ve tatbikatlarına 
devam ederken, 
ayrıca Simav depre
mi, Van depremi 
gibi operasyonlarda 
önemli başarılara 
imza attı. Bursa 
UMKE'nin mevcut 
personel sayısının 
artırmak için 19-25 
Kasım 2012 tarihleri 
arasında UMKE 
Temel Eğitimi 
yapılacak. Eğitime 
15 sağlık personeli 
alınacak.
Son başvuru tari
hinin 10 Ekim 2012 
olduğunu belirten 
yetkililer, "UMKE 

personeli istekli 
sağlık personeli 
arasından, 
olağandışı durum
larda aktif çalışa
bilecek fiziki özel
liklere sahip, özel 
alanlarda eğitim 
görmüş veya görm
eye elverişli (afet 
deneyimi, dağcılık, 
spor, haberleşme, 
yabancı dil, vb.) 
sağlık personeli 
arasından seçilir. 
UMKE üyesi olmak 
isteyen sağlık per
sonelinin yazımız 
ekinde bulunan 
formu doldurarak 
şahsen Afetlerde 
Sağlık Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü 
(Yüksek İhtisas 
Hastanesi Bahçesi 
içi) UMKE Birimine 
veya e.posta 
yoluyla 
umke@bsm.gov.tr 
adresine 1-10 Ekim 
2012 tarihleri 
arasında başvur
ması gerekmekte
dir. Başvuruda 
bulunan personel 
ile 12.10.2012 tari
hinde saat 17.00'da 
Afetlerde Sağlık 
Hizmetleri Şubesi 
Toplantı Salonu'nda 
ön görüşme yapıla
cak" dedi.

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 - ORGANİZASYON VE TANITIM

FATURA DAVETİYE
-4 j SEVK İRSALİYESİ DÜĞÜN & NİŞAN
CİJCİI I2> TAŞIMA İRSALİYESİ SÜNNET AÇILIŞ
----------------- Z KARTVİZİT & KAŞE ORGANİZASYON

HEDİYELİK EŞYA PLAKET & KUPA
KATALOG Z DERGİ, KİTAP

Z CİLT İŞLERİ Z BALON
İstiklal Cad. Bora 5ok. Stüdyo Prestij yanı 

No : 3/ B Tel : (0.224) 513 96 85 GEMLİK

mailto:umke@bsm.gov.tr
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Otlrnı Koc, Bursa Amatör KülünIer 
Federasyonu yönetimine secilin

"MaJalya Sa ppi flîiırnıanıp 
HesaplariniYapwiiz”

Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Orhan Koç, 
Bursa Amatör 
Kulüpler Fededas 
yonu’nun 16. genel 
kurul toplantısında, 
Cemal Vardar lis
tesinden federas 
yon yönetim kurulu 
üyeliğine seçildi. 
Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyo 

nu genel kurulu 
Bursa Atatürk Kültür 
Merkezi’nde geçtiği 
miz günlerde yapıldı. 
Genel kurulda 
Cemal Vardar ve 
Cem Gençoğlu lis
teleri çekişti.
3 yıl görev yapacak 
olan Bursa Amatör 
Spor Kulüpleri Fede 
rasyon yönetimi ge 

nel kuruluna, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Başkan Vekili 
Atilla Ödünç, Bursa 
Gençlik Hizmetleri 
ve İl Müdürü 
Süleyman Şahin, 
Bursaspor Kulübü 
yöneticileri ve çok 
sayıda delege 
katıldı.
Cemal Vardar lis

tesinde olan 
Gemlikspor 
Kulübü Başkanı 
Orhan Koç’un da 
bulunduğu liste 250 
oy alırken, Cem 
Gençoğlu listesi 179 
oy aldı.
Koç ve ardakaşları 
BASKF’de 3 yıl 
süreyle görev 
yapacak.

Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan, 
ülke genelinde spor 
kültürünü yaygın
laştırarak madalya 
sayısını artırmanın 
hesapları içinde 
olduklarını söyledi. 
Mehmet Baykan, 
Bursa'da, Bursa 
Amatör Spor 
Kulüpleri Federas 
yonu (BASKF) 
Başkanı Cemal 
Vardar, Saha 
Komiserleri Derneği 
Bursa Şubesi Baş 
kanı Ercan Ütücü, İl 
Hakem Kurulu 
Başkanı Ahmet 
Toprak, Türkiye 
Faal Futbol Hakem 
leri ve Gözlemcileri 
Derneği Bursa 
Şubesi Başkanı 
Recep Kayın, 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü 
Süleyman Şahin ile 
bir araya geldi. 
Bursa'daki spor

yatırımlarını incele
mek istediğini dile 
getiren Baykan, 
inşaatı devam eden 
stadı gezdiğini ve 
çok beğendiğini 
belirtti.
Yerelde yapılan 
çalışmalara GSGM 
olarak her türlü 
desteği verecekleri
ni belirten Baykan, 
"Sentetik saha, 
spor salonu ve 
yüzme havuzları 
yapımları konusun
da yerel aktörlerle 
işbirliği içinde çalış 
malarımız devam 
edecek." dedi.
2012 Londra Olim 
piyatları'mn ardın
dan daha önceden 
planladıkları 8 top 
lantı gerçekleştir 
diklerini ifade eden 
Baykan, Türkiye'nin 
2012 Londra Olimpi 
yatlan'nda rekor bir 
katılımla temsil 
edildiğini hatırlattı.

■■m
GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ■ pja aa a a 
İstiklal Caddesi Bora Sokak İPİ1 Jll.l Uh Kji 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK M ı YİV UV UU

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 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

SATIUK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR

Müracaat Tel: 
0 532 283 59 19

SAHİBİNDE» 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
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MMklgMı Borcin miitellel itin son uns!
Tüketici Sorun lan Hakem Heyeti, özel bir bankadan 5 yıl 
vadeli kredi kullanan tüketiciden alınan hayat sigortası 
poliçe bedelinin iadesine karar verdi. Sakarya Üniversite- 
si'nde (SAÜ) görevli memur Erdoğan Erdoğan, 2008 yılın
da özel bir bankadan 15 bin lira tüketici kredisi kullandı.
Tüketici kredisinde 
sigorta bedeline 
iade Tüketici Sorun 
lan Hakem Heyeti, 
özel bir bankadan 5 
yıl vadeli kredi kul
lanan tüketiciden 
alınan hayat sigor
tası poliçe bedelinin 
iadesine karar verdi. 
Sakarya Üniversite
sinde (SAÜ) görevli 
memur Erdoğan 
Erdoğan, 2008 yılın
da özel bir 
bankadan 15 bin lira 
tüketici kredisi kul
landı. Erdoğan, 5 yıl 
boyunca hayat si 
gortası poliçe bedeli 
olarak tahsil edilen 
ücretin iadesi için 
bankaya müracaat 
etti. Bankadan 
olumsuz yanıt alan 
Erdoğan, bir süre 
sonra tremef 
Kaymakamlığı 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti’ne 
başvurdu.
Şikayeti değerlendi 
ren heyet, Yargı 
tay'ın başka bir 
dava hakkındaki 
kararını emsal 
göstererek, Tüketi 
cinin Korunması 
Hakkında Kanun'un 
6. maddesinde yer 
alan "Satıcı veya 
sağlayıcının tüketi
ciyle müzakere 
etmeden, tek taraflı 
olarak sözleşmeye 
koyduğu, tarafların 
sözleşmeden doğan 
hak ve yükümlülük

lerinde iyi niyet 
kuralına aykırı düşe
cek biçimde tüketici 
aleyhine dengesiz 
lige neden olan 
sözleşme koşulları 
haksız şarttır" 
hükmü gereğince 
başvuruyu haklı 
bularak, sigorta 
bedeli olarak alınan 
362 liranın 
Erdoğan'a iadesine 
karar verdi.
Banka, hayat sigor
tası poliçe bedeli 
olarak tahsil ettiği 
362 lirayı Erdoğan'ın 
hesabına iade etti. 
"Dosya masrafıyla 
ilgili de müracaat 
edeceğim" 
Erdoğan, bankadan 
kredi kullanırken 
yetkililerin dosya 
masrafı veya hayat 
sigortası bedeli alın
mayacağını 
söylediklerini, ocak 
ayında hesapları 
incelediğinde hayat 
sigortası bedeli 
altında kesinti 

yapıldığını 
gördüğünü anlattı. 
Kesintinin haksız 
olduğunu 
düşünerek bankaya 
müracaat ettiğini, 
olumsuz yanıt alın
ca konuyu hakem 
heyetine ilettiğini 
belirten Erdoğan, 
"Tüketici 
Hakem Heyeti, 
benden ai'ınan 
sigorta kesintilerinin 
iadesine hükmetti. 
Karar bankaya 
tebliğ edildikten 
10 gün sonra 
tarafıma 362 lira 
iade edildi. Hayat 
sigortasının yanı 
sıra dosya 
masrafıyla ilgili de 
müracaat ede
ceğim" şeklinde 
konuştu.
Erdoğan, bankaların 
yaptığı kesintilerin 
hukuka uygun 
olmadığını savu
narak, tüketicilerin 
haklarını aramaları 
gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
”6111 sayılı yasa 
kapsamında, yani 
bundan faydalanan 
mükelleflerimiz bu 
ay sonu itibariyle 
mutlaka taksitlerini 
ödesinler çünkü 
bu son şans” 
dedi.
Daha önce taksit
lerini zamanında 
ödemeyip de sistem 
dışında kalan 
mükellefleri de 
uyaran Şimşek, 
şöyle devam etti: 
"6111 sayılı yasa 
kapsamında, yani 
bundan faydalanan 
mükelleflerimiz bü 
ay sonu itibariyle 
mutlaka taksitlerini 
ödesinler çünkü bu 
sön şans. Bundan 
sonra yeni bir 
düzenleme gün
demde değil. 
Gelir İdaremiz 
zaman zaman 
mükelleflerimize 
borçlarını 
hatırlatıcı mektuplar 
yollamakta. Ben 
bugün buradan 
bütün mükellef 
terimize sesleniyo
rum, borçları varsa

K Aşeoc B(Kl€M VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJAHS 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

bir an önce ödem
eye çalışsınlar. 
Vatandaşlara borcu 
olup olmadığını 
Gelir İdaresi internet 
sitesinden 
öğrenebilme imkanı 
sağladık. Borç 
sorgulamak için 
vergi dairesine 
gidilmesine 
gerek yok." 
Bundan 10 yıl önce 
vergilerin neredeyse 
yüzde 86’sının faize 
gittiğini, bugün ise 
toplanan vergilerin 
neredeyse yüzde 
84’ünün milletin 
hizmetine gittiğini 

ifade eden 
Şimşek, bunun 
Türkiye için büyük 
bir kazanım 
olduğunu ve korun
ması gerektiğini 
bildirdi.
Bakan Şimşek, 
"Hiç kimse bize bu 
Kayıtdışı 
Ekonomiyle 
Mücadele Stratejisi 
Eylem Plam’nını alıp 
da (hükümet bu 
konuda bir şey yap
mıyor) diyemez. 
Ben artık bunu mil
letimizin takdirine 
bırakıyorum" 
diye konuştu.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11°
Polis İmdat 155
Jandarma Imcjat 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 1174
Halk Kütüphane f>T3 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 S
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tss. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20 ;;

Topçular (226) 363 43 19 '
Eskihisar (262) 655 60 31I

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 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

Dsvlst Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hsst. 513 23 29
Msr.SSğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 50 88

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Ya?ı İşi. Md. 513 45 21-Tİ1
Su Arıza Yalnız 185

R
TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 7g
MAR-PET 513 30.33
Tuncay Otogaz S13 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
OEKLİK'İN İLK OÛNLÜK SİYASİ 84ZCTISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4392 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI .
TIMARHANE: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00 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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Klasik otonıohiller kanser hasıalan için ııola çıktı
Bursa'da Osmangazi 
Rotary Kulübü 
tarafından bu yıl 
3.’sü gerçekleştirilen 
etkinlikte, klasik oto
mobil tutkunları 
kanser hastaları için 
yollara düştü. En 
eskisi 80 yaşında 
olan klasik otomo
billerle fotoğraf çek
tirmek isteyen 
BursalIlar, start 
alanına akın 
ederken, turdan elde 
edilen gelirle kanser 
hastaları için 25 bin 
liralık bir cihaz alı
nacak. Korupark 
Alışveriş Merkezi 
önünden start alan 
turun ardından tarihi 
araçlar, Bursa cad
delerinde boy gös
terdi. Pırıl pırıl

görünümleriyle 
herkesi kendine 
hayran bırakan 
klasik otomobilleri 
görmek isteyen 
vatandaşlar, tarihe 
tanıklık eden 
araçların fotoğrafını 
çekmek için adeta 
birbiriyle yarıştı. 
Turun startını 
Osmangazi Rotary 

Kulübü Dönem 
Başkanı Nur Yücel, 
Rotary Uluslararası 
Gelecek Dönem 
Direktörü Şafak 
Alpay ile birlikte 
verdi. Çok önemli bir 
hedef için direksiyon 
başına geçen 
sürücüler, klasik 
otomobil tutku
nunun hayran 

bakışları arasında 
yollara indi.
İki yıldır başarıyla 
devam eden tur ile 
Bursahlara nostaljik 
görsel bir şölen sun
mayı istediklerini 
ifade eden Nur 
Yücel, sağlığın her 
şeyden önemli 
olduğuna dikkat 
çekti. Yücel, 
"Bağışladığımız bu 
cihazlarla bugüne 
kadar binlerce has
tanın erken teşhisi 
ve tedavisi ile yaşa
ma şansına destek 
sağlanmıştır" dedi.

Klasik otomobiller 
kansere karşı 
yollarda 
Türkiye'de kanser 
vakalarının her 

geçen gün arttığına 
dikkat çeken Yücel, 
"En çok Marmara 
bölgesinde görülüy
or. 2003 yılında 27 
bin 275 kanser 
sayısının 2010 yılın
da 57 bin 294 sayıya 
ulaştığı verilerini 
aldık. Bu bilgiler 
ışığında bu kez 
rotamızı binlerce 
hastanın tedavi 
gördüğü Güney 
Marmara ve 
Bursa'nın tek kanser 
teşhis tedavi 
merkezi Bursa 
Onkoloji 
Hastanesi'ne yönelt
tik. Üroloji kliniğine 
9 ayda 3 bin 200 
kişinin böbrek, 
mesane, tümör 
ve kanser yanı 

sıra diğer hastalıklar 
sebebiyle 
müracaatı oldu. 
Ancak yaklaşık biri 
hastanın kişinin 
teşhis ve tedavisi 
için gerekli olan 
'üreterorenoskop' 
cihazı olmadığı için 
eski yöntem ile 
tedavi ediliyor. 
Bu yıl gerçekleş 
tireceğimiz organ 
izasyonumuzun 
geliriyle Bursa 
Onkoloji 
Hastanesi'ne 
üreterorenoskop 
cihazını bağışlamayı 
hedefliyoruz. 
Bu vesile ile 
kanser hastalarına 
yaşam desteği ver 
meye çalışacağız" 
diye konuştu.

Ek yerleştirme ile 
Anadolu Üniversite- 
si'nin açık 
öğretim program
larına yerleştirilen 
adayların kayıtları 
8 Ekim'de

başlayacak.
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre, 
2012-ÖSYS Ek 
yerleştirme sonu
cunda, Anadolu 
Üniversitesi'nin 

açık öğretim sis
temiyle eğitim 
veren programları
na kayıt hakkı 
kazanan adayların 
kayıtları,
8-19 Ekim 2012 

tarihleri arasında 
yapılacak.
Adaylar kayıtla ilgili 
ayrıntılı bilgiyi 
üniversitenin inter
net sayfasından 
edinebilecek

ElEMftNMRftMNIYOR
FABRİKAMIZIN 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY VE BAYAN 
PERSONEL

ALINACAKTIR: 
ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km.

GEMLİK 
Tel: 0224 513 45:79

G ü cüfiı s ooM 01K a ram ürsel ■ 72

Gücümspor ile çık
tığı 2 Hazırlık maçını 
kazandı, 
Karşılaşma 
Karamürsel Gençlik 
ve Spor Kulübü : 72 
Gücümspor : 101

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorlezgazetesi.coin

sona erdi.
6 Ekim 2012 günü 
yapılan hazırlık 
maçında deplas- 
man'da
Erkekler Bölgesel 
lig ekiplerinden

Karamürsel
Gençlik
Spor Kulübünü fark 
atan Gücümsporlu 
basketçileri Ziya 
Güler’in çalıştırdığı 
belirtildi

Öğretmenlerin 
"becayiş" 
atamaları 
açıklandı

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
öğretmenlerin 
"becayiş" ataması 
sonuçlarını açıkladı. 
MEB, özür duru
mundan iller arası 
yer değişikliği 
başvurusunda bulu
nan ancak atanmak 
istedikleri illerde, 
alanlarında açık 1 
norm kadro bulun
maması nedeniyle 
yer değişikliği 
gerçekleştirile
meyen öğretmenler 
ile bunların özür
lerinden dolayı 
atanmak istedikleri 
yerlerde görevli 
olan öğretmenlerin 
karşılıklı yer 
değişikliklerini/ 
(becayiş) yaptı.

http://www.gemlikkorlezgazetesi.coin


Gemlik Lions Kulübü ve BP’nin destekleri ile eğitime destek sağlanıyor

Kızılay, ücretsiz okuma yazma kursu açlı
Türkiye Kızılay Derneği Gemlik Şubesi’nin düzenlediği, Gemlik 
Lions Kulübü ve BP’nin ortaklaşa desteklediği ücretsiz okuma 
yazma kursları başladı. 40 okuma yazma bilmeyen bayanın 
katıldığı kurslarda, okuma yazma öğrenenlere kurs sonunda belge 
verileceğini söyleyen Kızılay Derneği Gemlik Şube Başkanı 
Gökhan Özler, “Kurslarımıza katılan kişilerin çocuklarına da 
İngilizce, Resim, Tezhip, Fizik, Matematik kursları gönüllü öğret
menler tarafından ücretsiz verilecektir.” dedi. Haberi sayfa 2’de

9 Ekim 2012 Sah 50 Kr

'Ben Polisim, adına 
15 Kredi Kartı

Çıkarılmış' Diyerek
Dolandırdı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 
bir vatandaş, cep telefonundan 
kendisini arayarak, 'Polis 
Memuru Özgür' diye tanıtan bir 
kişi tarafından 2 bin lira dolan 
dirildiğini belirtti. Haberi 3’dewww.gemlikkorfezgazetesi.com

Marmaralıirlik 
kongresi ertelendi

Gemlik Müteahhitler Derneği 
siyasi parti görüşmeleri çerçe 
vesinde Adalet ve Kalkınma 
Partisi’ni ziyaret etti. Ziyarette 
konuşan Dernek Başkanı 
Hamza Aygün; “Bizler, Gem 
lik’te faaliyet gösteren müteah 
hitler olarak Kentsel Dönüşü 
mü desteklemekteyiz. Ancak 
bu dönüşüm olası bir deprem
den önce bir an evvel yapıl
ması gerekmektedir. Şehrin 
planlanmasında oda ve der 
neklerin de görüşleri dikkate 
alınmalıdır.” dedi. Sayfa 2’de

Marmarabirlik Ta 
rım Satış Koopera 
tifi’nin genel kurul 
toplantısı çoğun
luk sağlana ma 
dığı için ertelendi. 
Marmarabirlik’in 
Pazar günü yapıla 
cak olan genel ku 
rulunda tüzük ge 
reği kongreyi aça
cak çoğunluğun 
bulunmaması üze 
rine, genel kurul 
14 Ekim 2012

Pazar gününe 
ertelendi. Marma 
rabirlik yöneti
minde başlayan 
anlaşmazlık üzeri 
ne, Hidamet Asa 
nın üyesi olduğu 
İznik, Orhangazi, 
Gemlik ve Mudan 
ya kooperatiflerini 
içine alacak yeni 
bir yönetimin 
oluşması için ge 
nel kurula gidildi. 
Haberi sayfa 4’de

Göne lakı$
Termal devre mülk satışlarında 

vatandaşın kandırıldığı iddia edildi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com ■■Ki Termal devre miilk

Vergi

Kentse! dönüşüm
Türkiye’nin deprem kuşağında olduğu 

nu bilmeyen yok.
Gemlik’te birinci derece deprem kuşa 

ğında bir kent.
Kentin yapı stoğu ovada ve Manastır 

bölgesinde kümelenmiş durumda.
Rumlardan kalma eski Gemlik dediği 

miz bölge, Bahkpazarı, Orhaniye, Halit 
paşa, Demirsubaşı, Kayhan Mahallele 
rindeydi.

Bahkpazarı Mahallesi’nde büyüdüm.
Eski Gemlik’in kent planına bakarsanız 

ne kadar düzgün olduğunu görürsünüz.
Devamı sayfa 4’de

IHI İlil
Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) 
ödemeleri için 
yeni liste yayım
landı. 8. ödeme 
devresin de 479 
kurumdan alınan 
bilgiler çerçeve 
sinde 5 bin 430 
kişiye ödeme 
yapılacak.
Haberi sayfa 9’da

sancılarına dikkat!
Nusret Topçu adlı 
bir vatandaş, 
Yalova’da bulu
nan ve inşaatı 
bile başlamamış, 
termal tesis kura
caklarını iddia 
eden pazarla
macıların, bilhas
sa yaşlı kişileri 
kandırdığını iddia 
ederek, vatan
daşları uyardı.
Haberi sayfa 2’de

kıskacı
Hükümet, OECD 
ve Avrupa Konse 
yi’nin öncülü 
ğünde vergi kayıp 
kaçağını önlemek 
amacıyla harekete 
geçti. Vergi 
kaçıran kişi gittiği 
ülkede de kendi 
ülkesinde gibi 
takip edilecek. 
Haberi sayfa 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Lions Kulübü ve BP’nin destekleri ile eğitime destek sağlanıyor

Kızılan, ücretsiz okuma M ddniisiime 
Gemlikli müteahhitler talip

vaımı kın açtı

Gemlik Lions Kulübü ve BP’nin ortaklaşa desteklediği 
ücretsiz okuma yazma kursları dün başladı. Lions Kulübü 
üyelerinin de katıldığı açılış töreninden sonra 40 kursiyer 

okuma yazma kursuna başladı.
Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin düzen
lediği, Gemlik 
Lions Kulübü ve 
BP’nin ortaklaşa 
desteklediği ücret
siz okuma yazma 
kursları başladı. 
Dün, Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nde yapılan 
törenle kurslar 
start aldı.
40 okuma yazma 
bilmeyen bayanın 

katıldığı kurslarda, 
okuma yazma 
öğrenenlere kurs 
sonunda belge 
verileceğini 
söyleyen Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Gökhan Özler, 
"Kurslarımız hafta
da 2 gün 4 saatüze 
rinden verilecek 
tir. Ayrıca, kursları 
miza katılan kişi
lerin çocuklarına 
da İngilizce, Resim, 

Tezhip, Fizik, 
Matematik kursları 
gönüllü öğretmen
ler tarafından 
ücretsiz verilecek
tir. ” dedi.
Özler, okuma 
yazma kursu ve 
diğer kursların 
Gemlik Lions 
Kulübü ve BP’nin 
destekleri ile 
verildiğini, eğitime 
katkıları nedeniyle 
iki kuruma da 
teşekkür etti.

Gemlik Müteahhitler 
Derneği siyasi parti 
görüşmeleri 
çerçevesinde Adalet 
Ve Kalkınma 
Partisi’ni ziyaret etti. 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ve İlçe 
yöneticileri tarafın
dan karşılanan 
Müteahhitler 
Derneği Başkan 
Hamza Aygün ve 
Dernek Yöneticileri 
Murat Çakır, Ferhat 
Kurt, İrfan Çakır, 
Şerif Oğur ile 
ziyarette hazır 
bulundular.
Yılmaz dernek 
yöneticilerini kab
ulünde yaptığı 
konuşmada, 
Gemlik’te 
Müteahhitler 
Derneği’nin kurul
masının çok hayırlı 

bir adım olduğunu, 
sivil toplum kuru
luşlarının sosyal 
hayatın en önemli 
dinamiklerinden 
olduğunu ifade etti. 
Konuşmasında 
kentsel dönüşüme 
de değinen İlçe 
Başkanı Yılmaz 
“Güzel, modern ve 
planlı bir Gemlik 
kentsel dönüşüm ile 
sağlanabilir” dedi. 
Gemlik Müteahhitler 
Dernek Başkanı 
Hamza Aygün;
Yılmaz ve ekibine 
gösterdikleri mis
afirperverlikten 
dolayı teşekkür 
ederek şunları ifade 
etti: “Bizler 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren müteah
hitler olarak Kentsel 
Dönüşümü destek 
desteklemekteyiz. 
Ancak bu dönüşüm 

olası bir depremden 
önce bir an evvel 
yapılması gerek
mektedir. Şehrin 
planlanmasında oda 
ve derneklerin de 
görüşleri dikkate 
alınmalıdır. Devlet 
kentsel dönüşümü 
hızlandırmak adına 
prosedürleri asgari 
seviyeye indirmeli 
ve özel sektörü 
teşvik etmelidir.
İlçemizde Kentsel 
Dönüşüme Gemlikli 
Müteahhitlerin talip 
olduğunu yerel ve 
merkezi yönetim
lerin desteğiyle bu 
çalışmaları gerçek
leştirebileceklerini 
belirten Aygün 
“İnşaat bizim işimiz, 
Kentsel dönüşüme 
de Gemlik’e yapıla
cak her türlü imar 
faaliyetine de tali
biz” dedi.

Termal devre mülk satışlarında vatandaşın kandırıldığı iddia edildi

Termal devre mülk satıcılarına aikkall
Nusret Topçu adlı bir vatandaş, Yalova’da bulunan ve inşaatı bile 
başlamamış, termal tesis kuracaklarını iddia eden pazarlamacıların, 
bilhassa yaşlı kişileri kandırdığını iddia ederek, vatandaşları uyardı.
Nusret Topçu adlı 
vatandaş, termal bir 
devre mülk 
satıcılarının vatan
daşları kandırdığı 
iddiasıyla 
Tüketiciler Derneği 
Başkanlığı’na 
başvurdu. 
Gazetemize 
gelerek, termal 
devre mülk satışları 
için Yalova’da bulu
nan ve inşaatı bile 
başlamamış, termal 
tesis kuracaklarım 
iddia eden pazarla
macıların, bilhassa 

yaşlı kişileri 
kandırarak otobüs 
terle tesisin kurula
cağı alana götüre 
rek değişik reklam 
tekniklerini kulla
narak vatandaşları 
aldattıklarını iddia 
eden Nusret Topçu 
şunları söyledi: 
"Beni ve bazı kişi
leri otobüse doldu
rup Yalova tesisle 
rine götürdüler. 
Maliyetini anlamadı 
ğımız uzun rakam
lardan sonra bana 
bir belge imzalattık

ları gibi kartımı da 
kullanarak 2 bin 
lirayı banka hesa 
bımdan çektiler. 
Daha sonra durumu 
araştırdığımda 
henüz bir tarla 
durumunda olan 
bataklık bir alanda 
iki yıl sonra inşaat 
yapılarak, güya bize 
devre mülk olarak 
teslim edeceklerini 
öğrendim. 
Duruma itiraz 
ederek paramın 
geri ödenmesini, 
sözleşmenin feshi

ni istedim. Ancak 
ilgililerle görüşme 
me karşın isteğim 
yerine getirilmedi. 
Beni sürekli olarak 
oyalıyorlar.
Sonuç alamayınca 
durumu Gemlik 
Tüketici Hakları 
Koruma Bürosuna 
dilekçe ile 
bildirdim. Benim 
gibi binlerce vatan
daşı bu şekilde 
kandırıyorlar.
Dikkatli olup bunlar 
gibi sahtekarlara 
kanmayalım"
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200 Ayrı Hırsızlıktan Kaydı Bulunan
Zanlı Yine Hırsızlıktan Yakalanın

Kafayı taşa 
çarpın öldü

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi tarafından 
düzenlenen 
operasyonda, kiral
adıkları otomobille 
hırsızlık yaptıkları 
öne sürülen 4 kişi 
gözaltına alındı. Bir 
haftada 9 evi soy
dukları tespit edilen 
zanlılar arasında 
bulunan Ergün 
Ç.'nin, 200 ayrı hırsı
zlık suçundan kaydı 
bulunduğu ortaya 
çıktı.
Nilüfer ilçesi 
Ertuğrul Mahalle 
si'nde şüpheli bir 
otomobilin içerisin 
de, kimliği belirsiz 4 
kişinin hırsızlık 
amaçlı evleri göze
tlediği ihbarını 
değerlendiren Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi 
Hırsızlık Büro

'Ben Polisim, Adına 15 Kredi Kartı 
Çıkarılmış' Diyerek Dolandırdı

Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde 
bir vatandaş, cep 
telefonundan ken
disini arayarak, 
'Polis Memuru 
Özgür' diye tanıtan 
bir kişi tarafından 2 
bin lira 
dolandırıldığını 
belirterek, polise 
müracaat etti. 
Karacabey 
Boğazköy semtinde 
meydana gelen 
olayda, Cemal T.'i 
cep telefonundan 
arayan ve kendisini,

Koyun Tüyleri Hırsızları Ele Verdi
Bursa'da kurbanlık 
12 adet koyunu oto
mobile sığdırarak 
çalan zanlıları 
koyunların tüyleri 
ele verdi. Bursa İl 
Jandarma Komutan 
hğı'nın yaptığı 
operasyonda 
yakalanan 3 hırsız 
tutuklanarak cezaevi 
ne gönderildi. 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
Sünlük Köyü'nde 
ahırdan koyun- 
larının çalındığını 
fark eden bir kişi

Amirliği ekipleri, 
aracı takibe aldı. 
Ekiplerin 'Dur' ihtarı
na rağmen kaçmaya 
devam eden zanlılar, 
yaklaşık 5 bin TL 
değerindeki ziynet 
eşyasını araçtan 
attı.
Kovalamaca sonrası 
4 kişi polis ekipleri 
tarafından yaka
landı. Araçta bulu

'Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görevli polis Özgür* 
olarak tanıtan, 
henüz kimliği belir
siz kişi, "Senin 
adına 15 adet kredi 
kartı çıkartılmış. Biz 
gizli olarak bu işi 
takip ediyoruz. Yarın 
bu olayla ilgili 
cumhuriyet 
savcılığına ifade 
vereceksin. Karaca 
bey'deki en yakın 
banka ATM'sine 
gideceksin, Bu kart
ların borcunu

156 Jandarma İmdat 
hattını aradı. Eve 
gelen jandarma 
ekipleri geniş çaplı 
soruşturma 
başlatarak köye 
giren çıkan bütün 
araçları tespit etti. 
Kameralara takılan 
bir otomobilin 
plakasını tespit 
eden güvenlik güç
leri otomobili 
Bademli Kavşağı'n 
da seyir halinde 
iken yakaladı. Araç 
içinde arama yap
mak için savcılıktan 

nan Adem K. (22), 
Aytaç A. (21), Özcan 
G. (26) ve Ergün Ç. 
(20) gözaltına alındı. 
Soruşturmayı derin
leştiren Hırsızlık 
Büro Amirliği 
dedektifleri, zan
lıların, çalıntı 
ehliyetlerin üzerine 
kendi resimlerini 
yapıştırıp sahte 
ehliyetlerle araç 

ödeyeceksin. Ben 
sana tarif ede
ceğim." dedi. 
Bunun üzerine 
paniğe kapılan 
Cemal T., 
Boğazköy'den 
Tavşanlı Mahallesi 
Bursa 
Caddesi'ndeki 
ATM'ye gitti. Emekli 
maaşını çektiği 
banka hesabını 
kontrol eden Cemal 
T. hesabında para 
olmadığını görünce 
diğer banka 
ATM'sine gitti.

izin alan jandarma, 
otomobilin kapı 
bölmelerinde çizik 
olduğunu anladı. 
Otomobili detaylı 
olarak inceleyen 
jandarma ekipleri, 
aracın bagaj kısmın
da koyun tüylerine 
rastladı. Hırsızlık 
olayına karışmadık
larını iddia eden 
zanlılar ise jandar
ma ekipleri 
tarafından yakala
narak karakola 
götürüldü 
Köye gelerek kur

kiraladıklarını 
belirledi. Polis, 
kiralık araçla 9 ayrı 
ev ve 1 iş yerinden 
pencere camlarını 
zorlamak suretiyle 
hırsızlık yaptıkları 
tespit edilen zan
lıların aracında da 
arama yaptı.
Operasyonda 2 adet 
sürücü belgesi, 1 
adet dizüstü bilgisa
yar ile bir adet hah 
ve çok sayıda tor
navida, yan keski ve 
eldiven ele geçirildi. 
Yapılan incelemede, 
Ergün Ç. isimli zan
lının, hırsızlık 
suçundan 200 kay
dının bulunduğu 
belirlendi. Gözaltına 
alınan 4 zanlı, "Ev 
ve iş yerinden hırsı
zlık, resmi evrak 
üzerinde sahtecilik" 
suçlarından adliyeye 
sevkedildi

Cemal T., işlem yap
mayı bilmediği için 
yoldan geçen vatan
daşın yardımıyla 
çektiği 2 bin lirayı 
telefondaki sözde 
polisin verdiği 
hesap numarasına 
yatırdı. Bir süre 
sonra 
dolandırıldığını 
anlayan Cemal T., 
Karacebey İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne müra
caat etti. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

ban bayramında 
satılmak üzere 
yetiştirilen 12 
küçükbaş hayvanı 
çalan zanlılar, 
koyunları Mustafake 
malpaşa ilçesinde 
bağlı Gönü Köyü'ne 
götürdü ve burada 
kullanılmayan bir 
ahıra bıraktı. 
Jandarma ekip
lerinin peşlerinde 
olduğunu anlayan 
zanlılar ise iz bırak
mamak için kiral
adıkları otomobili 
yıkadı______ ______

Bursa'nın 
Orhangazi ilçesinde 
düşerek kafasını 
taşa çarpan kişi, 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
ilçeye bağlı Yeni 
Sölöz Beldesi'nde 
yalnız yaşayan 
Yusuf Altay (60), 
Cumhuriyet 
Caddesi'nde 
yürürken dengesini 
kaybederek düştü. 
Kafasını kaldırım

Büz Yolda Otomobilin
Tepesine Çıktı

Bursa'da gece bir 
barda alkol aldıktan 
sonra evine giden 
sarhoş sürücü düz 
yolda park halinde
ki otomobilin üzer
ine çıktı. Kaza 
yapan sürücü oto
mobiliyle olay 
yerinden kaçtı. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Gülbahçe 
Mahallesi 3. Ceviz 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre bir kişi 
Santral Garaj'da ki 
bir barda alkol 
aldıktan sonra 
evine gitmek istedi. 
Ancak sürücüsü 
belirlenemeyen 34 
EU 1550 plakalı oto
mobil, 
sürücüsünün alkol
lü olması sebebiyle 
düz yolda direksiy
on hakimiyetini 
kaybetti ve park 
halindeki Murat 
Ateş'e ait 16 ANA 
29 plakalı otomo
bilin üzerine çıktı. 
Bir anda gürültü
lerin geldiğini fark 
eden Ateş, dışarı 
fırladı. Alkollü 
sürücü ise otomo
bilin üzerinden 

taşına çarpan Altay, 
yerden kalkamadı. 
Altay'ın yerden 
kalkamadığını 
gören komşuları, 
ambulans çağırdı. 
Olay yerine gelen 
ambulanstaki 
sağlık ekipleri; 
Altay'ın hayatını 
kaybettiğini 
belirledi.
Altay-ın cenazesi 
Adli Tıp Kurumu'na 
götürüldü 

aracını aşağı indirdi 
ve kendisini dur
durmak isteyen 
Ateş'in üzerine 
aracını sürdü. 
Canını zor kurtaran 
Ateş, hemen polis 
ekiplerine haber 
verdi. Aşırı alkollü 
olan sürücü hasar 
görmüş olan aracı
na aldırış etmeden 
gözden kayboldu. 
Olay yerine gelen 
trafik polisleri, 
olay anındaki 
resimleri incele 
yerek plakası belli 
olan araç için 
tutanak tuttu.
Yapılan sorgulama
da kaza yapıp 
kaçan aracın 
plakasının kısa bir 
süre önce çalıntı 
ihbarı verdiği ve 
aracında bir kadının 
üzerine kayıtlı 
olduğu tespit edildi. 
Polis şimdi her 
yerde plakası tespit 
edilen otomobili 
ararken aracı hasar 
gören Ateş ise, 
"Bahtsız bedeviyi 
çölde sarhoş 
sürücü bulur ve 
aracını kullanmaz 
hale getirir" diyerek 
espri yaptı.
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Güm Bakış Mannarakâlik kongresi ertelendi
Kadri GÜLER
kadrijjuler@hotmail.com

Kentsel dönüşüm...
Kentin en arkasındaki evler denize 

açılan sokak ve caddelerle birleşiyordu.
Denizin meltemi gerideki evlerle bulu 

şabiliyordu.
Bizler, 1980’li yıllarda bu yapıyı boz

maya başladık.
Balıkpazan’nda birçok sokak artık 

denizle buluşamıyor.
Örneğin, Terzi Yücel’in sokağı deniz 

kenarına sonra yapılan bloklarla kapa 
tıldı.

O blokların bulunduğu bölge boş ar 
saydı.

Kumsala balıkçı kayıkları çekilirdi.
Yap şatçılık başlayınca ve de belediye 

meclisinin 15 üyesinin 9’u inşaatçı olun
ca, kentin canına okumaya başladık.

1980’li yıllarda belediyelere imar plan
ları yapma yetkisi verildi.

Bir yandan Kumla’ya doğru sağlam 
zeminlere yayıldık, diğer yandan zemini 
bozuk ovaya...

30 yılda ovayı doldurduk. Son kalan 
yerlerde acımasızca doldurmaya devam 
ediyoruz.

Mehmet Turgut döneminde yapılan bi 
limsel incelemelerde bozuk olan bu böl 
geye, 2 kattan daha yüksek yapılaşmaya 
izin verilmemesi istendi.

Ancak, seçim gelince Gemlik Belediye 
Meclisi’nde konutlara ovada 4 kat izin çık 
tı.

Büyükşehir Belediyesi bunu 3’e indir
di.

Ama yüksekliği arttırdı.
1999 depremi bizlere sağlam zemin 

lerde konut üretilmesi gerektiğini hatır
lattı.

Zemin incelemesi yapılmadan yapılan 
konutların nasıl kaydığını Mahastır’da 
gördük.

Uğur Apartmanı ve Evko Sitesi A 
Blok’unun yıkılmasının nedeni, zeminin 
etüd edilmeden yapılmasıdır.

AKP iktidarı ğöreve geldikten sonra 
TOKl’ler eliyle konut yapımı projesi baş 
lattı.

Bunu eleştirenler olduğu kadar, konut 
sorununu çözdüğü için savunanlar da 
var.

Gemlik’in geleceğinde sağlam 
zeminler de konutların yapılması yatıyor.

‘Zeytinlikler ovaya, ovalar zeytinlik
lere’ sözü bu nedenle söylendi.

Önümüzdeki yıllarda kentsel dönüşüm 
alanları olarak belirlenen yerler yıkılarak 
buralara modern ve sağlam yapılar inşa 
edilecek.

Gemlik bu konuda adım atamadı.
Dün, AKP’yi ziyaret eden Müteahhitler 

Derneği yöneticileri, Kentsel dönüşüm
leri kendilerinin yapabileceklerini 
söylemişler.

Müteahhidin işi inşaat yapmak.
j Ama unutmayalım, Gemlik’i bu hale 
getirenler de müteahhitlerdir.
. Tabii yalnız müteahitler değil.

Yapıları denetlemeyen görevliler, 
inşaat sorumlusu mühendisler, çürük ze 
m inleri imara açan belediye meclisleri,..

Son verilere göre, Gemlik’te 7.5 
büyüklüğünde bir deprem, kenti yerle bir 
eder deniyor:

Bugün böylesi çürük yapı stokunun 
sorumlusu kim?

Büyük paralar vererek konut alan 
vatandaşlar mı?

Marmarabirlik 
Tarım Satış Koope 
ratifi’nin önceki 
gün yapılacak olan 
genel kurul toplan
tısı çoğunluk 
sağlanamadığı için 
ertelendi.
Hidamet Asa’nın 
yönetim kurulu 
başkanlığını yap
tığı Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi yöneti
mi, genel kurulu

SP ziyaretlerini sürdürüyor
Saadet Partisi eski Kütahya Belediye Başkanı ve Parti Müfettişi Süleyman Canan, 
SP’yi denetledikten sonra, gazetemizi ve Muşlular-Hınıslılar Derneği’ni ziyaret etti;
Saadet Partisi Gem 
lik İlçe Teşkilatı, İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve Genel 
Merkez Disiplin 
kurulu üyesi aynı 
zamanda Eski 
Kütahya Belediye 
Başkanı Süleyman 
Canan ile birlikte 
gazetemizi ve yeni 
kongre yapan 
Muştular ve Hınıs 
hlar Derneği’ni 
ziyaret etti. 
Cumartesi günü 
gazetemizi ziyaret 
eden Süleyman 
Canan ve SP İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, gazetemiz 
sahibi ve başyazarı 
Kadri Güler ile 
görüştüler.
Özmen görüşmede, 
yerel basında kendi
leriyle ilgili haber
lerde tarafsız bir 
şekilde yayınladık
ları için teşekkür 
etti.
51 ilde denetim 
görevini gerçekleş 
tirdiklerini, örgütleri
ni eksikleri varsa 
bunları tesbit ama 
çında olduklarını 
söyledi.
AKP hükümetinin 
uyguladığı poli
tikaları yanlış bul
duklarını söyledi. 
Câhân ve SP İlçe 
yöneticileri, dün de 
Muşlular ve 
Hınışlılar Derneği’ni 
ziyaret ettiler. 
Güncel Ekonomik ve 
siyasi olayların 
değerlendirildiği 
ziyarette, Suriye 

toplantıya çağıra 
rak yönetimde 
değişiklik yapmak 
için gündem hazır 
ladı.
Marmarabirlik’in 
Pazar günü yapıla
cak olan genel 
kurulunda tüzük 
gereği kongreyi 
açacak çoğun
luğun bulunma
ması üzerine, 
genel kurul 14 
Ekim 2012 Pazar 

krizi ile ilgili Saadet 
Partisi'nin 
düşünceleri ile artan 
terör olayları hakkın
da çözüm önerileri 
dile getirildi.
İşsizlik ve bütçe 
açığının tehlikeli 
boyutlara ulaştığı 
belirtilen konuşma
da, dernek üyeleri 
ziyaretten duyduk
ları memnuniyeti 
dile getirerek, 
“Kongremizden 
sonra bizi ziyarete 
gelen ilk parti siz 
oldunuz.’’ dediler. 
Süleyman Canan 

gününe ertelendi. 
Marmarabirlik 
yönetiminde 
başlayan anlaş 
mazlık üzerine, 
Hidamet Asa’nın 
üyesi olduğu İznik, 
Orhangazi, Gemlik 
ve Mudanya koo 
peratiflerini içine 
alacak yeni bir 
yönetimin oluş
ması için genel 
kurula gidildi.
Daha önce uzun

; sivil toplum Örgüt-- 
lerinin önemini 
belirttikten sonra. 
Dernek üyelerinden 
ziyaretlerine gelen 
siyasileri soruları ile 
sıkıştırmalarını iste
di.
“Bunu ben de dahil 
tüm siyasiler için 
söylüyorum?’diyen 
Canan, “İktidar parti
sine sorun işsizliği, 
bütçe açığını, 
manevi tahribat!, 
Terörü sorun, dış 
politikadaki zikzak 
ları sorun.
Sorun ve öğrenin. 

yıllardır Birlik 
yönetiminde bulu
nan Erdek temsil
cisi bu kongrede 
yönetim dışında 
bırakıldı.
Bu nedenle, geçti . 
ğimiz günlerde 
kooperatif başkan- 
larını ile yapılan 
toplantıya Erdek 
kooperatifi katıl- u 
madı. Ve ortak 
bildiriye de imza 
koymadılar.

Pazara gittiğimiz de 
2 kg domates için \ 
gösterdiğimiz has
sasiyeti 5 y ıl bizi 
yönetecek insanlar 
için göstermeme 
mizin sonucudur . 
Bugün içine • 
düştüğümüz durum. 
Bize de bu sorunları 
nasıl çözeceksiniz, 
projeniz nedir? diye 
sorun.
Biz, size havuz sis
temin -İslam Birli 
ğini temeli D-8 i 
anlatalım ve artık 
kayıkçı kavgası son 
bulsun’’ dedi

mailto:kadrijjuler@hotmail.com
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Ml'li hanımlar MM gezdi
Karacaalili Göksal 
Noca’nın düzen
lediği geziler devam 
ediyor.
Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerine 
düzenlenen 
gezilerin 9. ncusu 
Kapadokya’ya oldu. 
45 kişilik bir gurupla 
Kapadokya’ya giden 
Karacaalililer, 
Göreme, Avanos, 
Kapadokya, Ihlara 
Vadisi’ni gezip, kent 
hakkında bilgiler 
edindiler.
Gezinin üç gün 
sürdüğünü söyleyen 
Göksal Noca, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
“Türkiye’nin çeşitli 
yerlerine geziler 
düzenliyoruz. 
Gezilerde hem 
eğleniyoruz, hem de 
gittiğimiz şehrin 
kültürel yapısı, 
ekonomik yapısı, ve 
tarihi hakkında bil
giler edinerek, 
evimize dönüyoruz. 
Ayrıca, her gittiği 
miz gezilerde,

İşte bii vükşehir olacak 13 il
13 ilin büyükşehir 
belediyesi olmasına 
ilişkin kanun 
tasarısı, TBMM'e 
sunuldu.
TBMM Başkanlığı'na 
sunulan kanun 
tasarısıyla büyükşe
hir belediyesi olacak 
illerde yeni ilçeler 
kurulacak.
Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu 
ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarıst'na 
göre, Aydın, 
Balıkesir, Denizli, 
Hatay, Malatya, 
Manisa, 
Kahramanmaraş, 
Mardin, Muğla, 
Tekirdağ, Trabzon, 
Şanlıurfa ve Van 
büyükşehir 
belediyesi olacak. 
Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, 
Diyarbakır, 
Eskişehir, Erzurum, 
Gaziantep, İzmir, 
Kayseri, Konya, 
Mersin, Sakarya ve 
Samsun büyükşehir

yanımızda götürdü 
ğümüz Gemlik zey
tininin tanıtımını 
yapıyoruz, Gemlik 
zeytinini tattırıyoruz, 
tanıtıyoruz.” dedi. 
Göksal Noca, 
gezilerin devam 
edeceğini belirterek, 
bir sonraki gezinin 
5 Nisan 2012 günü 
Safranbolu’ya 
yapılacağını 
söyledi.

belediyelerinin sınır
ları, il mülki sınırı 
olarak belirlenecek. 
Bu illere bağlı 
ilçelerin mülki sınır
ları içerisinde yer 
alan köy ye belde 
belediyelerinin tüzel 
kişiliği kaldırılacak; 
köyler mahalle 
olarak, belediyeler 
ise mahalleleriyle 
birlikte bağlı bulun
dukları ilçenin 
belediyesine katıla
cak. Bu illerdeki il 
özel idarelerinin 
tüzel kişiliği ile 
İstanbul Ve 
Kocaeli'ndeki orman 
köyleri de dahil 
olmak üZere köy
lerin tüzel kişiliği 
kaldırılacak. 
Aydın'da Efeler;

Balıkesir'de Karesi, 
Altıeylül ve 
Altınoluk; Denizli'de 
Merkezefendi ve 
Pamukkale; 
Hatay'da Antakya, 
Defne, Arsuz; 
Manisa'da Şehzade, 
Yunusemre; 
Kahramanmaraş'ta 
Dulkadiroğlu, 
Önikişubat; 
Mardin'de Artuklu; 
Muğla'da Menteşe, 
Seydikemer; Tekir 
dağ'da Süleyman 
şah, Kapaklı, 
Ergene; Trabzon'da 
Yavuzselim; 
Şanlıurfa'da 
Eyyübiye, Maliliye, 
Kara köprü; Van'da 
Tuşba ve İpekyolu 
İlçeleri kurulacak. 
Tasarıyla, büyükşe

hir ilçe belediyeler
ine, tüzel kişiliği 
kaldırılıp mahalleye 
dönüştürülen 
köylerde yapılacak 
yapılar için yörenin 
geleneksel, 
kültürel ve mimari 
özelliklerine uygun 
tip mimari projeler 
yapma ve bu projel
erden vatandaşları 
ücretsiz yararlandır
ma görevi veriliyor 
Merkezi idarenin 
taşrada yürüttüğü 
işlerle ilgili olarak, 
hizmetlerin etkinliği
ni ve verimliliğini 
artırmak, kay
nakların yerinde kul
lanımını sağlamak, 
hizmetteki 
aksamalara engel 
olmak, denetim 
alanındaki boşluğu 
doldurmak, rehber
lik etmek, ayrıca afet 
ve acil yardım 
hizmetlerini yürüt
mek üzere büyükşe
hir belediyesi bulu
nan 29 ilde Yatırım 
İzleme ve 
Koordinasyon 
Merkezleri kurula
cak.

Türkiye, 
Balkanlar'dan gelen 
serin ve yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açık
lamaya göre, yur
dun Balkanlar 
üzerinden gelen 
serin ve yağışlı 
havanın etkisine 
gireceği tahmin 
ediliyor.
Öğle saatlerinde 
Marmara 
Bölgesi'nde başla 
yacak yağışların 
akşam ve gece 
saatlerinde Bursa, 
Yalova, Kocaeli ve 
Sakarya ile Düzce, 
Zonguldak ve 
Bartın çevrelerinde 
etkisini artırması 
bekleniyor.
Yağışlar, Sah 
günü ise Doğu 
Karadeniz kıyıların

Adıma bastırmış olduğum Seri 
A 13701-13750 sıra numaralı 1 
cilt faturamı, Seri A 1051-1100 
sıra numaralı 1 çilt gider pusu

lamı, Seri A 1201-1400 sıra 
numaralı 4 cilt perakende satış 

fişi kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. DİLEK SAÇIL

Kocaeli Üniversitesi Kandıra 
Meslek Yüksek Okulu İşletme 
Yönetimi Bölümünden aldığım 

geçici mezuniyet belgemi 
kaybettim. Hükümsüzdür, i

AYSU YILDIZ

IMWI ABONE OLDUNUZ MU?
■onmana abone olun okuyun okuwn

da kuvvetli olacağı 
tahmin ediliyor. 
Rüzgar, 
Marmara'nın doğu 
su ve Karadeniz 
kıyılarında kuzey ve 
kuzeybatı yönler
den kuvvetli olarak 
esecek. Mevsim 
normallerinde 
seyreden hava 
sıcaklığının yarın 
yurdun kuzeybatı 
kesimleri ile doğu 
bölgelerde 2-4 
derece, salı günü 
ise yurdun kuzey 
ve iç kesimlerinde 
4-8 derece azala
cağı bekleniyor. 
Açıklamada, 
kuvvetli yağışın 
neden olabileceği 
sel, su baskını, 
ulaşımda aksama 
lar, heyelan, 
gribal enfeksiyon 
riskine karşı 
tedbirli olunması 
istendi.
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■SHIH
Almanya Hessen 
Eyaleti parlamento
su üyelerinden 
oluşan heyet İl 
Genel Meclisi 
Başkanı Nedim 
Akdemir’i 
makamında 
ziyaret etti. 
Hessen Eyalet mil
letvekili ve SDP 
Parlamento Grubu 
ve SDP Hessen 
Başkanı Thorsten 
Schafer ve Dr. 
Michael Reuter ‘in 
içinde bulunduğu 
8 kişilik grup, İl 
Genel Meclisi 
Başkanı Nedim 
Akdemir, AK Parti 
Grup Başkan Vekili 
Fethi Yıldız, CHP 
Grup Başkan Vekili 
Sabahattin Sesli ve 
MHP Grup Başkan 
Vekili İhsan Bilgili ile 
il özel İdaresinin 
çarşambadaki 
merkez binasında

Osmangazi İlçesi 
Çekirge bölgesinde 
devam eden çalış
malar nedeniyle 
Çekirge Mahallesi 
Hamam Caddesi, 9 
Ekim Salı ve 10 
Ekim Çarşamba 
günleri araç trafiğine 
kapatılacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Dairesi 
Başkanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, ÜKOME 
kurulunun 
30/05/2012 tarih ve 
279 sayılı kararı 
doğrultusunda;
Osmangaziİlçesi, 
Çekirge bölgesinde
ki kazı çalışmaları

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÜNDE DAVETİYE DAĞILIR

bir araya geldi. 
Hessen heyetinin İl 
Genel Meclisi’ne 
yaptığı ziyaretten 
duyduğu mem
nuniyeti belirten 
Meclis Başkanı 
Nedim Akdemir 
gerçekleştirilen bu 
ziyaretlerle iki ülke 
arasındaki 

nedeniyle Çekirge 
Mahallesi’nde 
Uludağ Yolu’ndan 
Çekirge Meydam’na 
iniş istikametinde 
kullanılan Hamam 
Caddesi, 9 Ekim Salı 

kardeşliğin daha da 
pekişeceğini dile 
getirdi.
Hessen Eyalet 
Milletvekili Thorsten 
Schafer ise 2 
senedir süren 
kardeşlik ilişkilerinin 
kendilerini çok 
mutlu ettiğini 
söyleyerek ikili 

günü 10 Ekim 
Çarşamba tarih
lerinde, 2 gün 
süreyle araç 
trafiğine kapatıla
cağı belirtildi. Çalış 
malar süresince 

ilişkilerin her 
alanda daha da 
geliştirilmesi gerek
tiğinin 
altını çizdi.
Konuşmalar Hessen 
heyetinin İl Genel 
Meclisi başkanı 
Nedim Akdemir’e 
hediye sunmasıyla 
sona erdi.

trafik, alternatif gü 
zergah olarak Askeri 
Hastane kavşağın
dan 1. Kanal 
Caddesi ve Bağlan 
Caddesi istikame
tine yönlendirilecek.

BURSA YI MİM MİM 
DOLAŞIP, AB HİBELERİNİ 

MLflTflCMLM

Bursa'da faaliyet 
gösteren STK'lar ile 
kurumların AB 
hibelerinden yarar
lanmasını sağlamak 
ve böylelikle 
Türkiye'nin değişi
mi ne katkıda bulun 
mak isteyen genç 
ler, Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi ni 
ziyaret etti. 
Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili Atilla Ödünç, 
E-Gençlik Derneği 
Başkan Kemal 
Uysal, Türkiye 
Tanıtım Gönüllüleri 
Derneği Proje 
Koordinatörü Ali 
Dindar ve Fransa, 
Polonya, İtalya ve 
Avusturya'dan 
gelen gençleri 
kabul etti.
Heykel deki tarihi 
başkanlık binasında 
gerçekleşen görüş 
mede, Bursa'da AB 
hibelerinin tanıtımı 
yönünde yapılacak 
çalışmalar masaya 
yatırıldı.
Avrupa Birliği (AB) 
tarafından akredite 
edilen biç kurum 
olduklarımı belirten 
E-Gençlik Derneği 
Başkanı Kemal 
Uysal, Fr^nsa- 
Polonya-|talya ve 
Avusturya'dan 
gelen gerilerle bir
likte Burşm'da AB 
hibelerinin tanıtımı
na yönelik ziyaretler 
gerçekleştirecek
lerini söy|edi.
Yaklaşık 1 yıl 
sürmesi planlanan 
ziyaretle^ çerçeve 
sinde keptte bulu
nan tüm STK'lar ile 
kurumlaça gidecek
lerini, AB hibelerin 
den ve Avrupa'daki 
STK'ların işleyişin

den bahsedecek
lerini belirten Uysal, 
"AB fonlarına 
devlet olarak belli 
oranda kaynak 
ayırıyoruz fakat o 
kaynaktan yeterince 
faydalanmıyoruz. 
BEBKA'nın fon
larını belediyeler 
oluşturuyor. Bursa, 
bu kaynağın aslan 
tedarikçisi konu
munda fakat kul
lanım oranına bak
tığımızda katılım 
oranının çok altıda 
olduğunu görüy
oruz. Tüm bu konu
larda bilinci sağla
yarak, Bursa 
kurumlarının ve 
STK'larının AB fon
larında hak ettikleri 
kaynaklara ulaş
malarını sağlamak 
istiyoruz" dedi. 
E-Gençlik ve 
Türkiye Tanıtım 
Gönüllüleri dernek
lerini yaptıkları 
çalışmalardan 
dolayı tebrik eden 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Atilla Ödünç, 
gençlerin önünün 
açık olduğunu vur
guladı. "İnşallah 
diğer STK'lar ile 
belediyelerdeki, 
kurumlardaki ilgili 
kişileri hedefleriniz 
yönünde harekete 
geçirirsiniz. 
Projelerinizi onlara 
anlatın ve doğru 
katılımı sağlayın. 
Muhakkak 
ilgilendikleri nokta
lar olacaktır" diyen 
Başkan Vekili 
Ödünç, "Bu uzun 
bir süreç. Fakat bu 
sürecin sonunda, 
müthiş bir manevi 
haz elde ede
ceksiniz." dedi

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin ...
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

STO ABONE OLDUNUZ MU?
ctKiriı in uuiıtiıul tunuı ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfezwww.gennkerfezgueiesLc«nı
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"Suriye'de Eninde Sonunda Geçiş Olacak” Diyarbakır'a 25 Tane M6
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Suriye 
Türkiye ilişkilerini 
yorumladı; "Gereken 
yapılıyor, yapılmaya 
da devam edecek" 
dedi.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Suriye'de şu anda 
en kötü senaryoların 
gerçekleştiğini, 
Suriye'de yaşanan
ların Türkiye'yi de 
etkilediğini belirte 
rek, "Böyle bir süreç 
te, hükümetimiz, 
Genelkurmay Baş 
kanlığı'mız ile devam 
lı istişare içindeyiz. 
Ne gerekiyorsa onlar 
da gördüğünüz gibi 
anında yapılıyor 
zaten. Bundan sonra 
da yapılmaya devam 
edecek" dedi.

Hatay'a Bir Top Mermisi Daha Düştü
Hatay'ın Altınözü 
ilçesinin sınıra yakın 
bölgesine üçüncü 
havan mermisi 
düştü.
Suriye'nin Rakka 
kentinden ateşlen 
diği öne sürülen top 
mermisi, daha önce 
5 vatandaşın haya 
tını kaybettiği Akça 
kale'ye düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Gül, 
Estonya Büyükelçisi 
Miko Haljas'ı kabul 
etti. Büyükelçi 
Haljas, Gül'e güven 
mektubunu sundu. 
Kabul öncesinde 
gazetecilerin, Suri 
ye'de yaşananlara 
ilişkin sorusunu 
cevaplayan Gül,

Özgür Suriye Ordu 
su'na bağlı birlik
lerin kontrolü büyük 
ölçüde elinde bulun
durduğu Tel Abyad 
ilçesine, Beşşar 
Esed'e bağlı güçler 
tarafından birkaç 
kez top atışı yapıldı. 
Atılan mermilerden 
biri, sınırdaki tam
pon bölgenin

Suriye'de şu anda 
en kötü senaryoların 
gerçekleştiğini 
söyledi. Gül, şöyle 
konuştu: "Kaybettiği 
miz vatandaşlarımız 
var. Dolayısıyla böy 
le bir süreçte hükü 
metimiz, Genelkur 
may Başkanlığı'mız 
ile devamlı istişare 

yakının da bulunan 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi'ne ait (TMO) 
depoların 
yakınına düştü. 
Akçakale Belediye 
Başkanı 
Abdulhakim Ayhan, 
Tel Abyad'ta top 
atışının sabahtan 
bu yana aralıklarla 
yapıldığını, 

içindeyiz. Ne 
gerekiyorsa onlar da 
gördüğünüz gibi 
anında yapılıyor 
zaten. Bundan sonra 
da yapılmaya devam 
edecek. Suriye'deki 
bu durumun böyle 
devam etmesi bek
lenemez, kesinlikle 
beklenemez.
Dolayısıyla eninde 
sonunda bir değişik
lik, geçiş olacaktır. 
Ama bütün arzumuz 
şu: Daha çok kan 
dökülmeden ve 
Suriye kendi kendini 
daha çok harabeye 
çevirmeden bunun 
olması ve ulus
lararası camianın da 
burada gayet etkin 
şekilde davranması 
şarttır diye düşünü 
yorum" 

bir top mermisinin 
tampon bölgeye 
düştüğünü 
söyledi.
Ayhan, "Olayda 
Allah'a şükür can 
kaybı olmadı.
Patlamanın hemen 
ardından top 
atışının yapıldığı 
alanlara karşı atış 
yapıldı" dedi.

Askeri yetkililer, 
Suriye'deki 
gelişmeler ve sınır 
ötesine muhtemel 
terör operasyonları 
için takviye güç 
gönderildiğini 
belirtti.
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
yabancı ülkelere 
gönderilmesi ve 
görevlendirilmesi 
konusunda 
hükümete 1 yıl 
süreyle yetki ver
ilmesini öngören 
Başbakanlık 
Tezkeresi'nin 
T.B.M.M.'de kabul 
edilmesi ve 
Akçakale'de mey
dana gelen olayın 
ardından 
Diyarbakır'da bulu
nan 2'nci Hava 
Kuvvet Komutanlığı 
8'inci Ana Jet 
Üssû'nde hareketli 
günler yaşanıyor. 
Irak'ın kuzeyinde 
bulunan terör 
örgütü kamplarına 
yönelik düzenlenen 
hava harekatından 
sonra bugün, 
askeri üste yeniden 
hareketlilik göze 
çarptı. Öğle saat
lerinden itibaren 
çok sayıda F-16 
savaş uçağı, 
Diyarbakır'daki 
askeri üsse iniş 
yaptı. Öğle saat
lerinde başlayan ve 

saat 16.00'ya kadar 
devam eden uçak 
inişlerinin, sorun
suz bir şekilde 
tamamlandığı öğre
nildi.
Tükiye'nin diğer 
üslerinden 
Diyarbakır'a gön
derilen savaş uçak
larının sayısının 25 
olduğu belirtildi. 
Askeri kaynaklar, 
Suriye'deki 
gelişmeler ve sınır 
ötesine düzenlen
mesi muhtemel 
terör operasyonları 
için Diyarbakır'daki 
8'nci Ana Jet 
Üssü'nün savaş 
uçaklarıyla takviye 
edildiğini belirtti. 
Takviye olarak gön
derilen savaş uçak
larının, bölgede 
yapılması 
muhtemel bir hava 
harekatına, 
Diyarbakır 8'inci 
Ana Jet Üs 
Komutanlığı'nda 
konuşlu bulunan 
Pars ve Atmaca 
Filolan'nın 
öncülüğünde katıla
cağı belirtildi. 
Bu arada 
Diyarbakır'da bulu
nan Pars ve 
Atmaca filolarına 
bağlı F-16 savaş 
uçakları da gün 
boyunca pisttek 
kalkarak eğitim 
uçuşu yaptı.

SOHHAT

Attain

ajans
^/PLAKET & KUPA 

DERGİ, KİTAP 
y BALON

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMET NIZDEYIZ

TÜRKİYE'NİN GN UYGUN VG KAUTGLI
DAVGTIYGLGRI GN UYGUN FİYATLARLA..

DAVETİYE BİZİM ISIMIZ
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

İstiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdvo Prestij yanı
No : 3/ B Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

y FATURA
y SEVK İRSALİYESİ
y TAŞIMA IRSRUY€SI 
y KARTVİZİT & KAŞE
<-Z H€DİY€LİK EŞYA 
y KATALOG

y DUGUN & NİŞAN
y SÜNNET AÇILIŞ
^ORGANİZASYON

y CİLT İŞLERİ
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Bursa'nın Tarihi ve Kültürel
Mirası Dünya Gündeminde

Hırvatistan'da 
yapılan uluslararası 
konferansta 
Bursa'nın tarihi 
mirası dünya gün
demine sunuldu. 
Tarihi şehirlerde 
akıllı, sürdürülebilir 
ve kapsamlı 
büyümeyi masaya 
yatırmak ve örnek 
uygulamaları 
dünyanın önde 
gelen kurumlarına 
göstermek üzere 
Hırvatistan'da 
yapılan uluslararası 
konferansta 
Bursa'nın tarihi 
mirası dünya gün
demine sunuldu. 
Hırvatistan'ın 
Dubrovnik şehrinde
ki konferansta, 
Büyükşehir 
Belediyesi Tarihi 
Miras Projeler 
Koordinatörü Aziz 
Elbas'ın sunum yap
tığı oturumu 
yöneten Avrupa 
Tarihi Ketler Birliği 
Genel Sekreteri 
Brian Smith, son 
dönemde Türkiye'de 
yürütülen çalış
malara dikkat çekti 
ve özellikle 
Bursa'daki proje 
uygulamalarının, 
konferansa katılan

■ 
Mil

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ »A Aft AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak TP ' jll llh 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IVI ı VIV V V U V

SATILIK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR

Müracaat Tel: 
0 532 283 59 19

dünyanın önemli 
tarihi şehirleri için 
örnek olduğunu 
söyledi.
Unesco'nun korun
ması gereken kültür 
mirası listesinde yer 
alan Dubrovnik 
şehrinde Avrupa 
Tarihi Kentler Birliği, 
Türkiye Tarihi 
Kentler Birliği, 
Dünya Tarihi 
Şehirler Birliği ve 
Akdeniz Tarihi 
Şehirler Birliği'nin 
işbirliği ve 
Dubrovnik 
Belediyesi'nin ev 
sahipliğinde gerçek
leştirilen ulus
lararası konferans 3 
gün sürdü. 
Konferansta 
Türkiye'nin yanı 
sıra, Ispanya, 
Kanada, Hırvatistan, 
İtalya ve Malta gibi 

ülkelerden şehirlerin 
temsilcileri, bu alan
da yürüttükleri çalış
maları anlattı. Enerji 
kullanımından 
eğitime, yerel halk
ların katılımının 
sağlanmasından 
restorasyona ve 
kaynak oluşturul
masına kadar pek 
çok konunun 
konuşulduğu kon
feransta, Avrupa'da 
sayıları bini aşan 
tarihi şehirler için de 
yol haritası çıkarıldı. 
Konferansa katılan 
Avrupa Konseyi 
temsilcisi Dr. Louis 
Roppe, Avrupa'daki 
tarihi şehirler için 
2013-2020 strate
jisinin bu toplantıda 
alınan kararlar 
doğrultusunda oluş
turulacağını belirtti. 
Roppe, gelecek 10 

yıl içinde 
Avrupa'daki tarihi 
şehirlerin ne oranda 
ve ne şekilde 
destekleneceği, fon
ların nasıl dağıtıla
cağı, bu destekle
menin hangi süreç
leri kapsayacağı gibi 
konuların da belir
leneceğini bildirdi. 
Diğer yandan, özel
likle Unesco dünya 
kültür mirası lis
tesindeki kentlerin 
bakış açılarını ve 
tecrübelerini pay
laştığı konferansta, 
hem Avrupa poli
tikasının geleceğini 
etkileyecek ve şekil
lendirecek kararlar 
alındı hem de 'tarihi 
kent, 21. Yüzyılın 
önemli küresel 
sorunlarına cevap 
verebilir mi, 
sürdürülebilir 
büyüme hedefine 
ulaşabilir mi?' soru
larına cevap arandı. 
Konferansta bilgi 
stoıTsrçNsj, sreya' 
uyum, iklim değişik
liklerine odaklı, akıl
lı, sürdürülebilir ve 
kapsamlı büyüme 
açısından örnek 
şehirler diğer 
üyelere model 
olarak sunuldu.

Mohil Kurslarla 3 Bin 
Kadın Bilgisatıar Öğrendi

Bursa'da, ev hanım
ları için geçen yıl 
başlatılan Bursa 
Mobil Eğitim 
Projesi (BUMEP) 
kapsamında, 
bugüne kadar 2 bin 
848 bayan bilgisa
yar kullanmayı 
öğrendi. Bu sayede 
daha donanımlı 
hale gelen anneler, 
özellikle çocuk
larının eğitimlerine 
daha fazla katkı 
vermeye başladı. 
Meslek edindirme 
kurslarıyla binlerce 
vatandaşı nitelikli 
işgücü haline 
getiren Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
özellikle annelerin 
çocuklarının 
eğitimine daha fazla 
katkı sağlaya
bilmeleri amacıyla 
başlattığı BUMEP, 
ilgi görmeye devam 
ediyor. Proje kap
samında 1Ö'ar adet 
bilgisayarla adeta 
tekerlekli bilgisayar 
laboratuvarına 
dönüştürülen 5 oto
büsle, mahalle 
mahalle gezilerek, 
4-5 haftalık dönem
ler halinde ev 
hanımlarına bilgisa
yar eğitimi veriliyor. 
Proje kapsamında, 
16 yaşını doldur
muş bayanlar, üst 
yaş sınırı olmak
sızın uzman per
sonel nezaretinde 
ücretsiz olarak bil

gisayar kullanmayı 
öğreniyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, gün
lerinin büyük 
bölümünü mahal
lelerinin, hatta 
sokaklarının dışına 
çıkmadan geçiren 
bayanların daha 
donanımlı hale 
gelmesi için hizmeti 
onların ayağına 
kadar götürdükleri
ni söyledi. Meslek 
edindirme kursları 
yanında BUMEP'in 
de bayanlardan 
yoğun ilgi 
görmesinin pro
jenin ne kadar 
doğru bir adım 
olduğunu göster
diğini kaydeden 
Başkan Altepe, ''Ev 
hanımlarımızın 
sosyal, ekonomik, 
kültürel ve siyasal 
yaşamdaki konum
larını güçlendirmek, 
hak, fırsat ve 
imkanlardan eşit bir 
biçimde yararlan
malarını sağlamak 
amacıyla çalış
malarımızı 
sürdürüyoruz.
Anneler, BUMEP 
sayesinde çocuk
ların eğitimine 
katkıda bulunarak, 
onları internetteki 
zararlı içeriklerden 
koruma imkanına 
kavuşurken, kendi
lerini geliştiriyor
lar." diye konuştuKGŞ€D€ 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

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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Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) 
ödemeleri için yeni 
liste yayımlandı. 
8. ödeme devresin 
de 479 kurumdan 
alınan bilgiler 
çerçevesinde 5 bin 
430 kişiye ödeme 
yapılacak.
Faiziyle birlikte 
vatandaşa 2 milyon 
391 bin 289 TL 
ödeme yapılacak. 
Tasfiye Halinde 
Türkiye Emlak 
Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki 
Sayın, ödemelerin 
bugünden itibaren 
Ziraat Bankası'ndan 
yapılacağını açık
ladı.
5939 Sayılı Konut 
Edindirme Yardımı 
Hak Sahiplerine 
Ödeme Yapılmasına 
Dair Kanunda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun ve Konut 
Edindirme Yardımı 
Hak Sahiplerine 
Ödeme Yapılmasına 
Dair Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik ile tespit 
edilen hak sahipleri 
listesi 8 Ekim 2012 
tarihli Resmi 
Gazete'de yayım
landı.
Ödemelerle ilgili 
açıklama yapan 
Tasfiye Halinde

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

L 
1

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

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

K 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

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 01 63

DAĞITICILARw

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

H HASTANELER

B 
E

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

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 4521-111 
Su Arıza Yalnız 185

■e ’
R

TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol s13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Türkiye Emlak 
Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki 
Sayın, yapılan 
düzeltmeler sonu
cunda 8. dönem 
ödeme devresi lis
tesinin açıklandığını 
bildirdi. 8. ödeme 
devresinde 479 
kurumdan alınan 
bilgiler 
çerçevesinde 5 bin 
430 kişiye ödeme 
yapılacağını 
söyleyen Sayın, 
"Zamanında bize 
yanlış gönderilen 
başvuruların 
düzeltilmesi sonucu 
bu liste oluşturuldu. 
Yapılan hesapla
malar sonucunda, 
bu listelerde yer 
alanlara ödenecek 

toplam paranın 437 
bin 218,33 TL 
olduğu belirlendi. 
Bunun 9 bin 831 
TL’si ana para, 427 
bin 326,56 TL'si 
nema. Bu listede yer 
alanlar arasında 20 
TL de alacağı olan 
var bin TL de.
Faiziyle birlikte 
vatandaşa yapılacak 
ödeme 2 milyon 391 
bin 288,74 TL” diye 
konuştu.
Ödemelerin Ziraat 
Bankası'nda 
başlayacağını 
açıklayan Zeki 
Sayın, bundan 
sonra da yapılan 
düzeltmeler sonucu 
oluşturulan yeni lis
telerin açık
lanacağını kaydetti.

Hükümet, OECD ve 
Avrupa Konseyi'nin 
öncülüğünde vergi 
kayıp kaçağını önle
mek amacıyla 
harekete geçti.
Vergi kaçıran kişi 
gittiği ülkede de 
kendi ülkesinde gibi 
takip edilecek.
OECD ve Avrupa 
Konseyi 
öncülüğünde vergi 
kayıp kaçağını önle
mek amacıyla hazır-' 
lanan uluslararası 
anlaşma tasarısı 
Meclis’e sunuldu. 
Anlaşmaya göre, 
vergi kaçıran kişi 
gittiği ülkede de 
kendi ülkesinde gibi 
takip edilecek. 
Anlaşmayı imza
layan ülkeler birbir
lerinin vergiyle ilgili 
bilgi taleplerini 
karşılama 
konusunda kapsam
lı bir işbirliği

issiilikFonıı 61 millin Mı »■ ■ -
İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
Fonun Eylül ayı 
getirisiyüzde0,64 
oldu.
Fonun aynı dönem 
de getirisi, ÜFE 
değişimiyüzdel ,03, 
döviz sepeti değişi
mi -%0,01 ve B tipi 
yatırım fonu 
değişimiyüzde0,45 
olarak gerçekleşti.
Fonun yıllık 
getirisiyüzde9,08 
oldu. Aynı dönem

Gemlik Karfez
OEHLİK'İN İLK OONLOK 1İY*»I SAZITE1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4393 

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)

yürütecek.
Talepte bulunulan 
devlet, başvuran 
devletin vergi ala
cağını kendi vergi 
alacağıymış gibi 
tahsil etmek için 
girişimlerde bulu
nacak. Türkiye koy
duğu çekinceyle 
anlaşmayı ken

itibariyle ÜFE 
artışıyüzde4,04, B 
tipi yatırım fonu 
değişimiyüzde7,77 
ve döviz sepeti 
değişimiyüzde -6,37 
oldu.Eylül 2012 
sonu itibariyle 
toplam fon var

disiyle ilgili olarak 
sadece gelir, kurum
lar ve KDV ile sınırlı 
tuttu. Anlaşmada bu 
kapsamda, bilgi 
değişimi, eşzamanlı 
ve yurtdışı vergi 
incelemeleri, tahsi
latta yardımlaşma 
ve tebligat konuları 
da yer aldı 

lığının yüzde 
16,90’ı kuponsuz 
tahvil,yüzde 
80,50’si kuponlu 
tahvil,yüzdel ,56’sı 
mevduat,yüzde 
1,04’ü ise döviz 
tevdiat hesabından 
oluştu.

HIIIBİİlN
VENÜS SİNEMASI 
TIMARHANE: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00 20:15 

REZERVASYON 513 33 21
CIUŞAVMTUTKU

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30

19.30-21.30 
SEN KİMSİN: 12.00- 

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

,Rez.Tel: 5141500
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Karateciler Mudanya’dan 
4 madalya ile döndü
Dojo Karate 
Do Spor Kulübü’nde 
ki karateciler, 
başarılarına bir 
yenisini daha ekledi. 
Pazar günü 
Mudanya’da düzen
lenen I. Mudanya 
Mütareke Karate 
Turnuvası’na katılan

Dojo Karate Do Spor 
Kulübü karetecileri, 
ilçemize 4 madalya 
ile döndü.
Müsabakaya katılan 
Ezgi Yağmur Yıldırım 
Katada birinci, 
Yağmur Özler 
kumitede ikinci, 
Onur Yaşar Kaya

kumitede üçüncü, 
İremsu Bayraktar 
kumitede üçüncü 
oldular.
Dojo Karate Do Spor 
Kulübü Antrenörü 
Gökhan Özler, 
“Gemlikimize 4 
madalya daha 
kazandırdık. Çalış

maların dana da 
hızla sürecek ve

Gemlikimize daha 
çok madalya

kazandırmaya 
çalışacağız” dedi.

Gemlikspor: 4 Orhangazi: 1
U-17 yaş liği birinci 
gurubuna ait maçta 
lider Gemlikspor 
konuk ettiği 
Orhangazi temsilcisi 
Gençler Birliği’ni 
rahat geçti. Bu 
sonuçtan sonra yedi 
maçta yeri galibiyet 
alan ve kayıpsız 
yoluma devam eden 
Gemlikspor ilk 
yarının son maçına 3 
puan avantajla çıka
cak. Deplasmanda 
Componenta konuk 
olacak olan 
Gemliksporlu futbol
cular amaçlarının iyi 
futbol ve centilmen

lik olduğunu 
söylediler. 
Gençlerbirliği spor 
maçında bütüm fut
bolcuların görevleri
ni kusursuz yerine 
getirmeye çalıştılar, 
bu arada, Bahadır 
Hocanın son maçı 
düşünerek 5 oyun
cusunu riske 
etmeden değiştirdi. 
Maç karşılıklı atak
larda çok zevkli 
geçti. Ogün’ün 35 
metreden attığı 
mükemmel gol ağlar
ları buldu.
Bu gol öncesi skor 
2-1 idi.

Gol sonrası rakibin 
direnci adeta bitti. 
Ogün 2 dakika sonra 
bir gol daha gönder

di ağlara.
Maçta ilk golü 
kalecinin üstünden 
aşırtma bir vuruşuy

la Muhammet attı. 
İkinci gol kalecinin 
altında plase bir 
vuruşla Arif’ten gitti

ağlara.
Maç 4-1 temsilcimiz 
Gemlikspor’un gali
biyeti ile sona erdi.

UMffl»
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İMİMİ lİM'ÜlMlllllİ
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu’nda Okul 
Başkanlığı seçimleri 
yapıldı.
Geçtiğimiz hafta, 
yapılan seçimlerde, 
605 öğrenci oy kul
lanırken, 55 öğrenci 
oy kullanmadı.
Kullanılan oyların 
37'si boş ve 22’si 
geçersiz oy olduğu 
belirtildi.
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu Okul 
Müdürü Mehmet 
Yavuz gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
oylama sonucunda 
öğrencilerin aldığı 
oylar belirtildi.
Mehmet Beşir 
TOPALOĞLU 
119 oy 
Nafiz Çağatay

ERDEM Muhammed Tahir
85 oy KILIÇASLAN
Sabriye YILANCI 78 oy
84 oy Mustafa

ASLANTÜRK 
73 oy
Merve BULUT 
56 oy
Damla GÜNEY 
51 oy almıştır.

Yapılan seçimlere 
göre, Mehmet Beşir 
TOPALOĞLU "Okul 
Başkanı" olurken, 
Nafiz Çağatay 
ERDEM "Okul 
Başkan Yardımcısı" 
oldu.
Okul Müdürü Yavuz, 
“Seçimlere katılan 
tüm adaylara 
teşekkür ediyoruz. 
Başkan ve başkan 
yardımcısı 
öğrencimizi tebrik 
eder çalışmalarında 
başarılar dileriz." 
dedi



II Dörtyol Kavşağı’na Büyükşehir projelendirilen yaya üst geçitinde yeni aşama

list geçitlin basamakları monte ediliyor
Bursa Büyük Belediyesi tarafından projelendirilen Dörtyol 
Kavşağı yaya üst geçidi inşaatında basamak montajlarına 
başlandı. Yapım çalışmalarına başlanan yaya üst geçidi 
inşaatına bir süre önce ara verilmişti. Geçtiğimiz günlerde, 
demir akşamın bağlanacağı zemin beton dökümleri 
tamamlandıktan sonra, betonların kuruması için bir süre 
beklendi. Montajın hızla devam edeceği ve bağlantıların 
kısa zamanda bitirileceği açıklandı. Haberi sayfa 2’de
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Depremi 10 
gün önceden 
öğreneceğiz

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 
Deprem Öncü İşaretleri İzleme 
İstasyonunda kurulan sistem, 6 
ve üzerinde olacak depremleri 
en az 10 gün öncesinden bildiri 
yor. Haberi sayfa 7’de

Emekliye maaşı eıken yelilecek
drefe günü de tatil edildi. 29 Ekim'le birlikte tatil 6 gün oldu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükü 
met Sözcüsü Bülent Arınç, 
"Arefe günü de tatil edildi. 29 
Ekim'le birlikte tatil 6 gün 
oldu." dedi. Emekli, dul ve 
yetim maaşlarının da bir hafta 
erken ödeneceğini söyleyen 
Arınç otoyol, boğaz köprüleri 
ve toplu taşıma ücretlerinin de 
ücretsiz ya da indirimli 
olmasının karar bağlandığını 
belirtti. Haberi sayfa 9'da

Palamut balığının bolluğu vatandaşa yaradı.

Palamutun tanesi
3 liraya düştü

Balık yasaklarının sona ermesi üzerine, denize açı 
lan balıkçılar kasaları dolu olarak dönüyorlar. 2’de

tüne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Palamut...
Biz de balıkların efendisi hamsidir der

ler.
Peki palamut hamsinin neresindedir?
Palamut hamsinin neyidir?
Balık yasaklarının sona ermesinden 

sonra, ekmeğini denizden kazanan balık 
çılar ağlarını sulara bıraktılar...

Kısmetlerine ne gelirse onunla dönü 
yorlar karaya...

Son günler, palamutun Karadeniz’den 
Akdeniz’e geçiş dönemi olduğundan, 
balıkçılar umutlarını palamuta bağladı.

Palamut bu yıl bol...
Balıkçılara rastgele... Devamı syf4’de

Heiîiuraiş 
güvencesi 
kalkıyor!

Hükümetin bir 
süredir dar bir 
bürokrat kadroyla 
657 sayılı devlet 
memurlarını 
ilgilendiren yasa 
üzerinde çalıştığı 
ve yeni sistemin 
günün şartlarına 
uygun olarak 
dizayn edildiği 
ortaya çıktı.
Haberi sayfa 9’da

Oyuncak takanca 
ile PTT soygunu

Bursa'da oyuncak 
tabanca ve kar 
maskesiyle 
PTT'yi soyup 
kaçarken yakala 
nan sanığın 

yargılanmasına 
başlandı. Dava, 
eksiklerin tamam
lanması için erte
lendi.
Haberi sayfa 3’de

Valilik
Yanındaki 

Şüpheli
Cipin
Camı 

Fünyeyle 
Patlatıldı

Bursa Valiliği ya 
kınlarına 4 gün 
önce bırakılan ve 
çalıntı kaydı olan 
cip çevredeki va 
tandaşları şüphe
lendirdi. Bomba 
ihbarı yapılan ci 
pin camı özel kıya 
fetli görevli tara 
fından fünye ile 
patlatıldı. Syf3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Isı geoidin haşamakları 
monte ediliyor

Palamut balığının bolluğu vatandaşa yaradı.

Mil IIIIİİ11İlin M

Bursa Büyük 
Belediyesi tarafın
dan projelendirilen 
Dörtyol Kavşağı 
yaya üst geçidi 
inşaatında 
basamak montaj 
larına başlandı. 
Müteahhit firma 
tarafından yapım 
çalışmalarına 
başlanan yaya üst 
geçidi inşaatına bir 
süre önce ara 
verilmişti.

Geçtiğimiz gün
lerde, demir 
akşamın 
bağlanacağı zemin 
beton dökümleri' 
tamamlandıktan 
sonra, betonların 
kuruması için bir 
süre beklendi. 
Baytaş İnşaat 
Bürosu önündeki 
Borusan üstgeçidi 
merdiven çıkışı 
yanından montaj 
çalışmalarına baş

landı.
İlk aşamada 
Hisartepe 
Mahallesi’ne 
uzanacak olan yaya 
üstgeçidinin demir 
boruların basamak
larının montajına 
başlandı.
Montajın hızla 
devam edeceği 
ve bağlantıların 
kısa zamanda 
bitirileceği açık
landı.

Balık yasaklarının 
sona ermesi üzeri 
ne, denize açılan 
balıkçılar kasaları 
dolu olarak dönü 
yorlar.
Palamut mevsiminin 
başlamasından bu 
yana beklenenden 
daha fazla palamut 
balığının ağlara 
takılması, balıkçıları 
da tüketicileri de 
sevindiriyor.
Son günlerde, 
irileşen palamut 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

balıkların bol 
yakalanması ile 
fiyatlarda da 
düşüşler başladı. 
İlk günlerde 5 lira ile 
10 lira arasında 
satılan palamut 
balığı dün tanesi 3 
liraya kadar indi.
Salı Pazarı’nda 
koşullanan seyyar 
balık satıcıları 
ellerindeki balıkları 
tüketmek için 3 
tanesi 9-10 liradan 
palamut balığı 

satınca vatandaşlar
da bundan 
faydalandılar.
Palamutların laker 
dahk duruma 
geldiğini söyleyen 
balıkçılar, 
"Bugünlerde yağ
mur bekleniyor.
Denize bir yağmur 
düşerse, balık dibe 
iner ve yağlanır. 
İşte o zaman pala- 
mutun keyfine diye
cek olmaz. ” 
dediler.

Aniteks kapanıyor Barsa Adalet
Kampusuna Kavuşuyor

İlçemizin en büyük 
konfeksiyon 
mağazalarından 
Aniteks, işyerini 
kapatma duyuruları 
astı.
İstiklal Caddesi’nde 
eski Alemdarlar 
Sabun Fabrika 
sı’nın bulunduğu 
yerde açılarak 
Gemiklilere modern 
mağazacılığın ilk 
örneklerinden birini 
sunan Aniteks, 
ürünlerinde indiri 
me giderken, 
cemekanlarına 
“Kapatıyoruz 
Stoklar 
Tükenmeden 
Kaçırmayın” diye 
duyurular astı.

Mağazanın kiralana 
bileceği de belir
tilen duyuruda 
"Devren Kiralık 
Mağaza” yazısı da 
göze çarpıyor.

Bay, bayan ve 
çocuk giyiminde 
katiteli markaları 
Gemliklilerle buluş
turan Aniteks’in 
merkez mağazası 

Bursa Uzun Çarşı
da bulunuyor. 
Mağazanın ne 
zaman kapatılacağı 
konusunda bilgi 
verilmedi.

Bursa'da 127 bin 
metrekarelik alana 
kurulacak olan ve 
ön projesi biten 
adalet kampusunun 
maketi görücüye 
çıktı. Türkiye'de bir 
ilk olacak olan 
adalet kampusunun 
2014 yılının son
larında tamamlan
masını planladık
larını söyleyen 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcısı Namık 
Yılmaz, projeyi 
sadece 5 yılı değil 
Bursa'nın 40-50 
yılını düşünerek 
hazırladıkarını 
söyledi. Yer konusu 
yılan hikayesine 
dönen ve İstanbul 
yolu üzerine yapıl
ması planlanan 
adalet kampusu ile 

ilgili tartışmalara 
son noktayı 
Başsavcı Namık 
Yılmaz koydu. 
Adliye konferans 
salonunda düzenle
nen toplantıda ön 
projesi biten yeni 
adalet kampusunu 
tanıtan Başsavcı 
Yılmaz, 127 bin 
metrekarelik alana 
kurulacak proje 
hakkında bilgi 
verdi. Mevcut bina 
nın yetersiz kalması 
üzerine Bursa'da 
adaletin 4 ayrı bina
da faaliyet göster
diğini hatırlatan 
Başsavcı Yılmaz, 
"Türkiye'de bir ilk 
olduğunu düşün 
düğümüz adalet 
kampusu projesini 
başlattık.” dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Imcalıttiaıca ile PTT sowumi
Bursa'da oyuncak 
tabanca ve kar 
maskesiyle PTT'yi 
soyup kaçarken 
yakalanan sanığın 
yargılanmasına baş
landı. Soygun anı 
kameralar tarafında 
saniye saniye 
görüntülenen sanık, 
ilk kez çıktığı hakim 
karşısında kendisini 
takip eden polisten 
kaçmadığını, ekip
lerin selektör yap
ması üzerine sağa 
sinyal verip durarak 
teslim olduğunu 
söyledi.
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"yağma” suçundan 
15 yıla kadar hapsi 
istenen E.B. (24), ilk 
defa hakim karşısı
na çıktı. Yaklaşık 1.5 
ay önce başına kar 
maskesi takıp oyun
cak tabancayla 
girdiği PTT Duaçınar 
Şubesi'nde bir kişiyi 
rehin alıp kasadaki 
10 bin lirayla 
kaçarken polis 
tarafindan yaka
landığı iddia edilen

Parmaklarını hızara kaptırdı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir metal 
işletmesinde par
maklarını hızara 
kaptıran iş yeri 
sahibi yaralandı. 
Dün saat 09.30 
sıralarında, iş 
yerindeki hızarda 
metal kesmeye 
çalışan 43 yaşındaki 
işletme sahibi Ali B., 
bir anda yaşadığı 
dalgınlık ve hata 
sonucu sol elini

Bursa'da hırsızlık operasyonu
Bursa'da, kiralık 
otomobille ev ve iş 
yerlerinden hırsızlık 
yaptıkları öne 
sürülen 4 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
hırsızlık bürosu 
ekipleri, merkez 
Nilüfer ilçesinde bir 
otomobildeki 4 
kişinin hırsızlık yap

E.B., hakkındaki 
suçlamaların doğru 
olduğunu söyledi. 
Emniyetteki 
ifadesinde soygunu 
biriken kredi kartı 
borçları yüzünden 
yaptığını ifade eden 
E.B., bunların doğru 
olduğunu söyleyip 
sadece bir hususun 
değiştirilmesini 
istedi.
Polislerden kaç
madığını anlatan 
sanık E.B.,"İddi
anamede atılı suçla
malar doğrudur.
Yalnız yakalanma 
Hususu, oraaâ 
belirtildiği gibi 
olmamıştır. Ben PTT 

hızara kaptırdı. Ali 
B.'nin hızara kap
tırdığı elinin baş, 
orta ve işaret par

makları kesildi. 
Parmaklarından ikisi 
tamamen kopan, bir 
tanesi ise kopma

mak için evleri 
gözetlediği ihbarı 
üzerine harekete 
geçti. Ekipler, 
plakasını belirledik
leri otomobili takibe 
alarak durdurmak 
istedi.
Polisin "dur" ihtarı
na uymayarak kaçan 
zanlılar, çaldıkları 
iddia edilen yaklaşık 
5 bin lira değerinde
ki ziynet eşyasını da 

şubesinden çıktım. 
Araba ile kaçarken 
arkamdan gelen 
sivil polisler bana 
selektör yaptı. Ben 
de teslim olmak için 
sinyal verdim. Sağa 
çekip teslim olmak 
için durdum. Buna 
rağmen beni sanki 
kaçıyormuşum gibi 
yazmışlar" dedi. 
Hakimin sorusu 
üzerine psikolojik 
problemleri 
olduğunu ifade eden 
E.B., "Benim daha 
evvel de psikolojik 
problemlerim 

oıtnuşıü. «fay evveı* 
intihar etmeye 
çalıştım. Bir sebep 

otomobilin camın
dan dışarı attı. 
Kısa süren kovala- 
macanın ardından 
polis, araçtaki Adem 
K. (22), Aytaç A.
(21), Özcan G. (26) 
ve Ergün Ç'yi (20) 
gözaltına aldı. 
Zanlıların, çalıntı 
ehliyetlerin 
üzerine kendi 
fotoğraflarını 
yapıştırarak 

söylemeyeceğim 
ama hayatıma son 
vermek istemiştim. 
Öğrenimimi liseye 
kadar normal olarak 
sürdürdüm, asker
liğimi normal olarak 
yaptım. Bir problem 
yaşamadım" diye 
konuştu.
Duruşmaya 
müşteki olarak 
katılan G.K. (17), 
başına silah dayayıp 
soygunu gerçek
leştiren sanıktan 
şikayetçi olduğunu 
söyledi.
Müştekilerden K.Y. 
(33), olay anında 
gişe görevlisi olarak 
şubede bulun
duğunu belirtirken, 
PTT'den toplam 10 
bin 825 lira 
çalındığını söyledi. 
Şahitleri dinleyen 
mahkeme, sanığın 
Bursa Devlet Hasta 
nesi'ne sevk edil
erek cezai ehliyeti 
hususunda rapor 
alınmasına karar 

verdi. Dava, eksik
lerin tamamlanması 
için ertelendi 

noktasına gelen iş 
yeri sahibi, olay yer
ine gelen 112 Acil 
Servis Ambulansı ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine kaldırıldı. 
Ali B., Acil 
Servisteki ilk müda
halenin ardından, 
kopan parmakları ile 
birlikte, Bursa Özel 
Konur Hastanesine 
sevk edildi.

kiraladıkları araçla, 
9 ayrı ev ve bir iş 
yerinden hırsızlık 
yaptıkları öğrenildi. 
Otomobilde ve zan
lıların üzerinde 
yapılan aramada, 
2 sahte ehliyet, 
çalıntı olduğu belir
lenen 1 dizüstü bil
gisayar, 1 halı, çok 
sayıda tornavida ile 
yan keski ve eldiven 
ele geçirildi.

Valilik Yanındaki 
Şüpheli Cipin Camı 
Fünyeyle Patlatıldı

Bursa Valiliği yakın
larına 4 gün önce 
bırakılan ve çalıntı 
kaydı olan cip 
çevredeki vatan
daşları şüphelendir
di. Bomba ihbarı 
yapılan cipin camı 
özel kıyafetli 
görevli tarafından 
fünye ile patlatıldı 
ancak korkulan 
olmadı.
Merkez Osmangazi 
ilçesi
Darmstad 
Caddesi'nde tram
vay için yol çalış
ması yapan ekipler, 
önceki gün yol 
üzerindeki araçların 
kaldırılması için 
uyarıda bulundu. 
Cuma gününden bu 
yana aynı yerde 
park halinde olan 
06 FRN 78 plakalı 
otomobilin cadde
den kaldırılması 
için Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nde 
görevli yetkililer 
trafik polisinden 
yardım istedi. Olay 
yerine gelen motor
ize trafik ekibi, 
aracın sahibine 
ulaşılması için 
plakayı 155 haber 
merkezine bildirdi. 
Ancak haber 
merkezinden gelen 
bilgide plakanın ve 
aracın çalıntı 
olduğu belirtildi. 
Bunun üzerine olay 
yerine gelen sivil 
polis ekipleri 
çevrede bulunan 
vatandaşlarla 
görüşerek lüks cipi 
kimin koyduğunu 
araştırdı. Ancak 
herhangi bir sonu
ca ulaşılamadı. 
Bunun üzerine olay 
yerine gelen bomba 

T M1 “SUYUNU BOŞA 
asaı HARCAMA”

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

imha ekibi, özel 
kıyafet giyerek 
inceleme yaptı.

FÜNYE CİPİN 
CAMINA 
YERLEŞTİRİLDİ 
Bomba yüklü 
olduğu iddia edilen 
cipin yanına ilk 
önce sinyal kesici 
cihaz konuldu. Özel 
kıyafetli bomba 
uzmanı daha sonra 
elindeki fünyeyi 
cipin sol ön camına 
yerleştirdi. Büyük 
bir gürültü ile pat
layan fünye, aracın 
camını kırdı. Camın 
kırılmasıyla birlikte 
aracın kapıları 
açıldı ve bomba 
uzmanı aracın her 
yerini aradı.
Koltukların altına 
kadar kontrol 
edilen aracın 
içerisinden elbisel
er ve özel eşyalar 
çıktı. Meraklı vatan
daşların bakışları 
arasında cipin içini, 
bagajını ve motor 
kısmını inceleyen 
bomba imha 
uzmanı, araçta 
herhangi bir pat
layıcı madde bula
madı.
Cipin bırakıldığı 
yerin 10 metre 
yakınında taksicilik 
yapan Enver Demir 
isimli vatandaş, cipi 
fark etmediklerini 
ve bomba yüklü 
olabileceğinden 
şüphelenmedikleri
ni söyledi.
Polis ekipleri yap
tıkları incelemenin 
ardından yolu 
trafiğe açarken, 
aracın kim ya da 
kimler tarafından 
çalındığı 
araştırılıyor
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üsten aratıp Betisi msiila laMamı
Palamut...

Gemlik Körfezi sanayileşme ve 
kentleşmenin büyümesiyle kirliliği 
arttı.

Kirlilik nedeni balık türlerinin 
Körfez’den göçü ve azalmasına ne 
den oldu.

1970’li yıllarda başta uskumru, 
çinekop, lüfer, kılıç, mezgit, karagöz, 
palamut, kırlangıç, kefal, hamsi, 
istavrit, yunus gibi onlarca tür balık 
vardı.

Çapara ile balık tutmaya çıktığı 
mızda, bir sallamada 12 uskumruyu 
birden çektiğimiz gelir gözlerimin 
önüne..

1973 yılında küçük sandalımla 
Kumla açıklarında yine çaparayla 
birkaç saatte 5 kilo istavritle döndü 
ğümüzü anımsarım.

Şimdilerde Körfezimizde balıkların 
birçoğu yok oldu.

Görebildiğimiz balık türleri hamsi, 
istavrit, tekir, mezgitin küçükleri, az 
bulunan çinekop ve lüfer kaldı.

Balık tezgahlarında yerli balıktan 
çok ithal balık veya çiftlik balıklarıyla 
dolu.

İşte böyle bir ortamda tezgahların 
palamutla dolması sevindirici.

İlk günlerde çok küçük palamutlar 
yakalandı.

Ama bugünlerde gelen palamutla 
rın maşallahı var...

Balıkçı, yettiği kadar değil, ağları 
na takılanın tümünü pazara çıkarınca 
arz çoğalıyor, fiyatlar da düşüyor.

Tabii bu durum vatandaşa yarıyor.
Bir kilo kıymanın 22-25 liradan, 

kuzu etinin 35, biftek ve pirzolanın 40 
liranın üzerinde satıldığı günümüzde 
tanesi 3 lira olan palamut nasıl değer 
li olmaz.

Vatandaşın 35-40 liradan et alacak 
hali mi kaldı?

Son zamlardan sonra etten süte, 
mazottan benzine, doğalgazdan ekme 
ğimize kadar her şeye zam gelirken, 
üretici ürününe zam gelmiyor.

Böylesi bir ortamda bol balık ikti
dara da cam simidi oluyor.

Zamları o kadar hesaplı yaptılar ki 
sormayın.

Gündemde Suriye sınırdaki karga 
şa ile zamlar unutturulmak isteniyor.

Öte yandan, sendikal haklarda 
kısıtlamalara doğru gidilince pro 
testocu işçilere yapılanları görüyo 
ruz.

Başbakanı, bakanları protesto et 
mek isteyen öğrenciler yanıyor. 
Görmedikleri işkence kalmıyor.

Palamut iyidir de lüferin yerini tut
maz.

Ben lüferciyim.
Lügerin bol olmasını diliyorum.
Lüferin yanına yumrukla kırılmış 

soğanı koyacaksın, bir yanına da 
rokayı ve de rakıyı...

Nasıl iyi gider değil mi?

Hakkari'nin 
Yüksekova 
ilçesine bağlı 
Esendere 
beldesinde askeri 
aracın geçişi 
sırasında bomba 
yüklü bir otomo
bilde meydana 
gelen patlamada 2 
kişi yaralandı. 
Olay, dün saat 
11.20 sıralarında 
Esendere - 
Yüksekova 
karayolu üzerinde 
meydana geldi. 
Askeri aracın 
geçişi sırasında 
yol kenarına park 
edilmiş bomba 
yüklü otomobilde 
şiddetli bir patla
ma meydana geldi. 
Otomobilin adeta 
parça parça 
olduğu patlamada, 
aynı yoldan geçen 
başka bir araçta 
bulunan 2 kişi 
yaralandı.
Yaralılar Esendere 
Beldesindeki

sağlık ocağında 
götürülerek tedavi 
altına alındı.
Olayın meydana 
geldiği yerde 
güvenlik önlemi 
alan güvenlik güç
leri Esende- 
Yüksekova kara 
yolunu çift yönlü 
trafiğe kapatarak 
bölgede inceleme 
yaptılar.

Konuyla ilgili 
bilgi veren 
Yüksekova 
Kaymakamı Yasin 
Tikdağ, "Patlama, 
askeri araçlarımız 
geçtikten hemen 
sonra park 
halinde bulunan 
sivil bir araçta 
meydana geldi. 
Meydana gelen 
patlamada askeri

araçlarda herhangi 
bir hasar oluş
mazken yoldan 
geçen başka bir 
araçta bulunan 
2 sivil vatan
daşımız şarapnel 
parçalarıyla yara
landı. Yaralıların 
sağlık durumları 
iyi. Olay ile 
ilgili inceleme 
sürüyor" dedi.

BAŞSAtlltl
Gazetemiz köşe yazarlarından 

Mustafa Emre Özgen ’in 
değerli babaları• •

Ali Haydar Özgen ’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Tanrı’dan rahmet, 

kederli ailesine başsağlığı diler, 
acılarını paylaşırız

Serap & Kadri Güler ve 
Gemlik Körfez Gazetesi çalışanları
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Türkiye’nin ilk özel 
limanı 1992 yılında 
Gemlik ilçemizin 
Kocaçukur Mevkiinde 
BİSAŞA.Ş. 
Muammer Ağım ve 
ailesi ile Gemlik 
Belediyesi’nin ortak
lığı ile GEMPORT - 
Gemlik Limşn ve 
Depolama A.Ş. adıyla 
kuruldu.

GEMPORT’un kuru
luş aşamasında 
Gemlik Belediye 
si’nin ortaklık payının 
en az % 30 olmasını, 
bunun çok önemli 
olduğunu, % 75 paya 
sahip hissedarların 
her an bir sermaye 
artırım kararını vere
bileceklerini, ana 
sözleşme hükümleri
ni değiştirebilecek
lerini, oysa % 70 pay 
sahiplerinin ancak 
ikinci bir toplantıda 
böylesi bir artırım 
karan verebilecekleri
ni gazetemiz Gemlik 
KörfeZ’de yazarak o 
günün ANAP’lı ve 
CHP’li belediye 
meclisi üyesi 
arkadaşlarına sözle 
anlatmaya çalıştım.

O tarihte, Belediye 
Meclisinde 1,1

■I Sırası Geldikçe
il İnan TAMER

GEMPORT’UN SATIŞI

ANAP’lı 4 CHP’li üye 
bulunuyordu.
Belediye Başkanı 
ANAP’lı Sayın Hakkı 
Çakır arkadaşımızdı. 
Bana, % 25 ortaklığı 
şöyle sunmuşlardı.

‘‘Her sermaye 
artışında ortaklık 
payımız değişmeye
cek BİSAŞ fyŞ. 
artırılan sermayede, 
belediyenin karşıla
ması gereken öde
meyi yapacak. 
Belediye BİSAŞ A.Ş. 
nin ödediği meblahı 
beş eşit taksitte 
BİSAŞ A.Ş. ye ödeye
cek ve her sermaye 
artırımı böyle olacak 
anlaşma BİSAŞ A.Ş. 
ile protokole bağ
landı." dediler.

Bu beyanlar üzerine 
kendilerine şu öneri 
lerde bulunmuştum.

Protokolde yazılı bu 
durumu anasözleş 
med'e belirtiniz. Hattâ 
daha sağlam olsun 
diye belediyenin % 
25 payı mahfuz hisse 
olarak anasözleşme 
ye yazılsın.

% 25 payın 
korunacağı belirtilsin 
demiştim.

GEMPORT ana 

sözleşmesinde 
böylesi hükümleri 
bulunmamaktadır.

Zaman içinde ilk 
sermaye artırımına 
gidildi.

Bir de ne gördük, 
belediyenin ortaklık 
payı % 13.8’e düş
müş.

BİSAŞ A.Ş.’nin his 
seteri, BİSAŞ A.Ş.’nin 
Türkiye İşbankası’na 
olan borçlarından 
ötürü, Türkiye İş 
Bankası’na devredil 
miş.

BİSAŞ A.Ş.’nin 
GEMPORT’la ortak
lığı sona ermiştir.

BİSAŞ’ın haricen 
ticari hayatı devam 
ettiği halde sözde 
protokole bağlanan 
sermaye artırımında 
yüklenmeyi kabul 
ettiği hususları yeri 
ne getirmesi neden 
hukuki yollara başvu
rularak talep edilme 
diği bilinmemektedir. 
Bunun sonucu bele 
diye % 25 payı % 
13,4 olarak kaldı.

Ya protokol kaybol
muştu. Arşivde 
yoktu, Belediyenin 
mali gücü artırımı 
karşılayacak durum

da değildi, Allah bilir.
GEMPORT’un ikinci 

sermaye artırımında 
bu sefer belediyece 
payına düşeni ödedi 
% 13,8 payı korudu. 
O günün Belediye 
Başkanı Sayın 
Nurettin Avcı’nın 
belediye hakkını 
korumadaki 
çabalarını da unut
mamak lazım. 
Görevini yapmıştır.

Aylar öncesi, 
Türkiye İş Bankası’ 
nin GEMPORT’taki 
hisselerini satacağı 
haberleri halk arasın
da konuşulur oldu.

Türkiye İş Bankası’ 
rrtn GEMPORT’taki 
hisselerine Yıldırım 
Holding ile Borusan 
Holdingin talip 
olduğu söylentileri 
yaygın sermayesini 
artırdığı yerel basın
da yer aldı.

Ticaret ve Sanayi 
Odası yetkilileri, bu 
doğrultuda bir baş 
vurunun henüz yapıl
madığını kamuoyunu 
basın aracılığı ile bil
gilendirmeleri var.

Sermaye artırım ka 
ran hangi tarihte 
alındı?

Bu husus çok 
önemli. ,

Çünkü GEMPORT 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Sayın Süha Ak 
taş, Türkiye İş Ban 
kası’nın GEMPORT’ 
tâki hisselerinin 
satışı hususunda 
Yılport ile satış 
sözleşmesinin imza

landığını, ilgili kamu 
otoritelerinden alı
nacak iznin ardından 
satışın resmi olarak 
gerçekleşeceğini bir 
basın toplantısı ile 
kamuoyuna açık
ladılar.

GEMPORT Yönetim 
Kurulu Başkanı Süha 
Aktaş, sermaye 
artırımına neden 
gerek duyulduğunu, 
artırımın bedelli mi 
değer artış fonu ve 
özel karşılıklardan 
mı, dağıtılmamış kar
lardan mı karşılanaca 
ğını, sermaye artırım 
talebinin alıcılar 
tarafından telkin 
edip, edilmediğini, 
Gemlik Belediyesi’ 
nin artırımı kendi 
mali gücü ile 
karşılayamayacağını 
inancı ile rüçhan 
hakkı kullanılarak 
artırılan belediye 
payının nominal 
değer üzerinden 
edinilmek istenip 
istenilmediğini, böyle 
bir niyet taşınıp 
taşınmadığını, 
kamuoyuna açıkla
malıdır.

Gelelim, Gemlik 
Belediyesi’ne ser
maye artırımına ne 
tavır almış, ne doğrul 
tuda oy kullanmıştır? 
% 13,4 ortaklık 
payının aynen korun
ması gayret göster
mekte midir? 
Sermaye artırımı 
konusunda belediye 
meclisine bilgi veril 
miş midir?

Belediye Başkan 
vekili Sayın Refik Yıl 
maz, İlçe Belediye 
Meclis üyesi Sayın 
Çiğdem Kuş, aynı 
zamanda Gemport 
Yönetim Kurulu 
üyeleridir.

Onlarda gerekli 
açıklamaları kamu 
oyuna yapmalıdır.

Belediyemizin 
dolayısıyla halkımızın 
% 13,4 payını küçült
mek günün birinde 
hiçe indirmek temsil 
ve yönetimde söz 
sahibi olamamak gibi 
sonuçlar yaratmak 
asla halkın affetme 
yeceği bir husustur.

Saniyen insana vic
danı rahatsızlık 
huzursuzluk vermez 
mi?
Yirmi yıl önceki 

önerilerimin 
endişelerinin dikkate 
alınmayışının olum
suz sonucunu 
görmek gelin de 
üzmesin insanı.

Halkın varlığını 
korumak bu hususta 
çalışmak bir vatan
daşlık görevi.

Bu görevi ifaya çalı 
şıyoruz.

Kamu varlığını 
korumaktır amacımız.
Hiç kimse ile bir 

alıp veremediğimiz 
ve de beklentimiz de 
yoktur.

Herkes tarafından 
biline alana ve sata 
na hayırlı olsun.

Tabi azınlık payla 
sahipleri mağdur 
edilmediler ise...

MM CADDESİ NDE IIÎEME »M IIIH
Bursa Büyûkşehir 
Belediyesi’nin çağ
daş ulaşımı kent 
merkezine ulaştır
mak amacıyla proje
lendirdiği Heykel - 
Garaj tramvay hat
tının çalışmaları 
devam ederken, 
trafik akışı da alter
natif güzergahlardan 
sağlanıyor.
Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanlığı 
tarafından yapılan

açıklamaya ğöre; 
Darmstad Caddesi 
üzerinde İpekiş 
Kavşağı ile Çarşam

ba’daki İlkbahar 
Caddesi sinyalize 
kavşağı arasında 
başlanan tramvay

hattı çalışmalarına; 
İlkbahar Caddesi 
üzerinden Kent 
Meydanı istikame
tine doğru devam 
edildiği belirtildi. 
Darmstad Caddesi 
ve İlkbahar 
Caddesi’ndeki tram
vay hattı ray döşeme 
çalışmaları 
nedeniyle trafik akışı 
Kent Meydanı 
istikametinden 
Stadyum Caddesi 
İpekiş Kavşağı 

istikametine tek 
yönlü olarak düzen
lendi ve yol kenarın
daki otoparklar iptal 
edildi. Alternatif 
trafik güzergahı 
olarak belirlenen ve 
tek yönlü olarak kul
lanılan Bursalı Tahir 
Caddesi, Anadolu 
Sokak ve Uysal 
Sokak güzergahın
dan D-200 karayolu 
Merinos Kavşağı 
istikametine yön
lendirilen sürücüler,

D-200 karayolunu 
kullanarak 
Gençosman Kavşağı 
ve Kent Meydanı 
istikametine ulaşa
biliyor.
Çalışmalar süresince 
trafik sıkışıklığının 
önlenmesi amacıyla 
Çekirge Caddesi’n 
den gelen araçların 
da Stadyum sinyal
ize kavşağından 
geriye U dönüşü 
yapmalarına imkan 
veriliyor.

KAYIP
Giresun Dereli Nüfus 

Müdürlüğü’nden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
KAHRAMAN YILMAZ

KAYIP
Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım 

Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Deniz ve 
Liman İşletmeciliği Bölümünden aldığım 

öğrenci kimlik kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür. KAMİL YILDIRIM

MWI ABONE OLDUNUZ MU?
■ ııııımıııifflHiııııııııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

«SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”
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Sanayi Üretimi me 1.5 Azaldı
Büyümenin öncü 
göstergelerinden 
sanayi üretimi 2012 
yılı Ağustos ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 1.5 
azalışla 117.6 
düzeyinde gerçek
leşti.
Büyümenin öncü 
göstergelerinden 
sanayi üretimi 2012 
yılı Ağustos ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 1.5 
azalışla 117.6 
düzeyinde gerçek
leşti. Sanayi üretimi 
bir önceki aya göre 
yüzde 11.4 oranında 
geriledi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 2012 
yılı Ağustos ayı 
Sanayi Üretim 
Endeksi verilerini 
açıkladı. Buna göre

Öğretmenlere »eni mesai ücreti
"Milli Eğitim 
Bakanlığı Yönetici 
ve Öğretmenlerinin 
Ders ve Ek Ders 
Saatlerine İlişkin 
Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Karar" Resmi Gaze 
te'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Okul sporları, halk 
oyunları ve izcilik 
faaliyetleri kap
samında 
görevlendirilen 
yönetici ve öğret
menler, ulusal 
bayram ve genel 
tatiller ile cumartesi, 
pazar, yarıyıl ve yaz 
tatili de dahil olmak 
üzere fiilen görev 
yaptıkları her gün 
için 3 saat ek ders 
görevi yapmış 
sayılacak.
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı'nca 
yürütülen okul

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 

EN ÖZEL Vü GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
□örmeden karar vermeyin ...
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

32 aydır yıllık bazda 
kesintisiz artış 
gösteren Sanayi 
Üretimi Endeksi, 
Ağustos ayında 
geriledi.
Sanayi Üretimi 
Endeksi geçen yılın 
aynı ayına göre 

sporları, halk oyun
ları ve izcilik faali 
yetleri kapsamında 
geçici olarak 
görevlendirilen 
yönetici ve öğret
menler, 
görevlendirildikleri 
tarihte kendilerine 
verilmiş ek ders 
görevi bulunup 
bulunmadığına 
bakılmaksızın ulusal 
bayram ve genel 
tatiller ile cumartesi, 
pazar, yarıyıl ve yaz 
tatili de dahil olmak 
üzere fiilen görev 
yaptıkları her gün 

yüzde 1.5 oranında 
azalışla 117.6 
düzeyinde gerçek
leşti. Sanayinin alt 
sektörleri ince
lendiğinde, 2012 yılı 
Ağustos ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre; maden- 

için 3 saat ek ders 
görevi yapmış 
sayılacak.
Maliye Bakanlığı ve 
Sayıştay'ın görüşleri 
alınarak hazırlanan 
karara göre, müdür 
yetkili öğretmen, 
bağımsız müdürlüğü 
bulunmayan 
ilkokullarda sınıf 
öğretmenliği görevi 
yanında yönetim 
hizmetlerini de . 
yürüten öğretmen 
olarak yeniden 
tanımlandı.
Karara eklenen geçi
ci maddeyle, 

cilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi 
yüzde 0.4 artarken, 
imalat sanayi sek
törü endeksi yüzde 
2.6 azaldı. Elektrik, 
gaz, buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü 
endeksi ise yüzde 
4.5 oranında artış 
gösterdi. Sanayi 
üretimi bir önceki 
aya göre yüzde 11.4 
azaldı.
Takvim etkisinden 
arındırılmış endeks 
2012 yılı Ağustos 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 1.2 arttı, 
mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış sanayi 
üretim endeksi ise 
bir önceki aya göre 
yüzde 2.3 azaldı

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı'nca yürü 
tülen okul sporları, 
halk oyunları ve izci
lik faaliyetleri kap
samında geçici 
olarak görevlen 
dirilen yönetici ve 
öğretmenler, 
görevlendirildikleri 
tarihte kendilerine 
verilmiş ek ders 
görevi bulunup 
bulunmadığına 
bakılmaksızın ulusal 
bayram ve genel 
tatiller ile cumartesi, 
pazar, yarıyıl ve yaz 
tatili de dahil olmak 
üzere fiilen görev 
yaptıkları her gün 
için 3 saat ek ders 
görevi yapmış 
sayılacak. Buna 
ilişkin ek ders 
ücretleri kadro
larının bulunduğu 
kurum tarafından 
ödenecek

flkaryakıi Kaçakçılığıyla 
Mücadele Çağrısı

Eski Bursa Sanayi 
ve Ticaret İl Müdürü 
Mahmut İnan, 
akaryakıt 
kaçakçılığını önle
mek için ölçü ve 
ayar memurlarının 
sıkı denetlenmesi 
gerektiğini söyledi. 
Eski Bursa Sanayi 
ve Ticaret İl Müdürü 
Mahmut İnan, 
akaryakıt kaçak 
çılığını önlemek için 
ölçü ve ayar memur 
larının sıkı denetlen 
mesi gerektiğini 
söyledi.
İnan, şahsına kuru
lan komplolar, 
akaryakıttaki vur
gunları ve bürok 
rasideki açmazlarla 
ilgili basın toplan
tısı düzenledi. İnan, 
ülkemizde akaryakıt 
kaçakçılığından 
dolayı yılda beş 
milyon TL'lik bir 
vergi kaybı 
olduğunu, bu kayıp 
ve kaçağın birçok 
sebepten ötürü 
ortaya çıktığını 
belirtti. İnan, kara 
yolu ile yurda soku
lan kaçak akaryakıt 
ve çift liman yön
temiyle yapılan 
akaryakıt 
kaçakçılığının çok 
olduğunu ifade etti. 
Devletin akaryakıt 
kaçakçılığına karşı 
ağustos ayında 
"Akaryakıt Kaçak 
çılığı ile Mücadele 
Kurulup kurduğunu 
ve komisyonlar 
oluşturduğunu 
açıklayan İnan, 
aslında hükümetin 
bu kaçakçılığı önle
mek için büyük 
çaba gösterdiğini 
söyledi. Ancak 
piyasayı iyi bilen, 
sürekli sahada 
bulunan Bilim, 
Sanayi Ve Teknoloji 
Bakanlığı bünyesin
deki ölçü ve ayar 
memurlarının duru- 
munurigözden 
kaçırıldığını ileri 
süren İnan, Türkiye 
çapında sayıları 500 
ile 600 civarında 
olan bu memurların

FSTOI ABONE OLDUNUZ NU?
aııli'lı ili d uh IİÎUİ cuntıl

bakanlığın kangren 
olmuş bir yarası 
olduğunu söyledi. 
İnan, 81 il 
müdürünün çok 
yakından bildiği, 
ancak şerlerinden 
korktukları için bu 
personelin üzerine 
gidemediğini, tehdit 
ve şantajlarına, 
yaptıkları yolsuzluk 
ve usulsüzlüklere 
boyun eğmek 
zorunda kaldıklarını 
belirtti. İnan, bu 
memurların yeni işe 
alınan dürüst 
memurları işin içine 
sokmadığını, kendi 
aralarında ravic 
bedeller belirledik
lerini, hatta havuz 
sistemi oluşturduk
larını açıkladı. 
Kendisinin de bu 
tür olaylarla yüz 
yüze geldiğini 
belirten İnan, 8 yıl 
boyunca görev yap
tığı Bursa Sanayi ve 
Ticaret İl 
Müdürlüğü'nde 
çıkarlarına engel 
olduğu, çalışmadan 
maaş almak isteyen 
bir takım memurlar 
yüzünden altı defa 
müfettiş soruştur
masına tabi tutul
duğunu, ama her 
defasında alnının 
akıyla çıktığını 
belirtti.
Ellerinden damga 
yetkisini aldıkları 
memurların kendi
sine şantaj yaptığını 
ve tehdit ettiğini 
belirten İnan, en 
son kamuoyunun 
da yakından bildiği 
gibi asla yapmadığı 
ve ahlak anlayışıyla 
asla bağdaşmayan 
bir iftiraya maruz 
kaldığını anlattı.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazeteslcom
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Depremi 10 gün önceden öğreneceğiz
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesindeki Deprem 
Öncü İşaretleri 
İzleme İstasyonunda 
kurulan sistem, 6 ve 
üzerinde olacak 
depremleri en az 10 
gün öncesinden 
bildiriyor.
Bursa'nın merkez 
Nilüfer İlçesi'nde 
olası depremin 
hareketlerini izlemek 
üzere kurulan 
Deprem Öncü İşaret
leri İzleme İstasy
onunda, çalış
malarını yürüten 
Doğa Haraketleri 
Araştırma Derne 
ği'nin (DOHAD) 
Başkanı Fuat Agal 
day yaptığı açıkla
mada, "Şu andaki 
sistemlerimiz 6 ve 
üzerinde olacak 
depremleri en az 10 
gün öncesinden 
bildirecek düzeyde. 
Depremin şiddeti 
arttıkça tespit 
etmemiz daha kolay. 
Manyas'ta meydana 
gelen, 4 büyük
lüğündeki depremin 
olacağını bir hafta 
öncesinden tahmin 
ettik ve yetkililere 
bildirdik" dedi.

YRD. DOÇ. DR 
GÜNDOĞDU: BU 
DÜNYADA BİR İLK

Deprem hareket
lerinin izlendiği bu 
projede yer alan İTÜ 
Jeofizik Bölümü 
öğretim üyesi 
Yrd.Doç.Dr. Oğuz 
Gündoğdu yaptığı 
açıklamada, "Bu 
amatör bir çalışma. 
Biz depremi belir
lemek değil, tahmin 
etmek aşamasın
dayız ama bu dünya
da bir ilk" dedi.
Bu sistem sayesinde 
bugüne kadar Güney 
Marmara ve Ege'de 
birçok depremin tah
min edildiğini vurgu
layan Gündoğdu, 
"Tahminler 5 ve 
üzeri depremler için 
geçerli. Bu da yüzde 
100 değil yüzde 80" 
diye konuştu.

Çalışmaları belediye 
terin destekleriyle 
amatör düzeyde 
yürüttüklerini kayde
den Gündoğdu, bun
dan sonra İstanbul'
da Beylükdüzü, 
Büyükçekmece ve 
Marmara Adası'nda 
da istasyonlar kur
mayı planladıklarını 
söyledi.
Cihazın bir icat 
olduğunu, DOHAD'ın 
desteğiyle kendi
lerinin imal ettiğini 
bildiren Gündoğdu, 
bakanlıkla görüşme 
ler yaptıklarını, 
devletin yardımlarını 
beklediklerini sözle 
rine ekledi.
Gündoğdu ayrıca, 
depremle ilgili yap
tıkları çalışmalarda

Japonya'dan dana 
iyi olduklarını iddia 
etti.

ÖLÇÜMÜ TEK BİR 
İSTASYONDA
YAPMAYA ÇALIŞTIK 
Depremi tahmin ede
bilmek için sadece 
tek bir parametrenin 
değil, depremle ilgili 
bir çok alanda çalış
ma yapılmasının 
gerekliliğinden söz 
eden Fuat Agalday 
ise, "Jeofiziksel, 
hidrojeoloji ve elek
tromanyetik alan 
değişimleri gibi pek 
çok alanda 
incelemeler, izleme 
ler yapılması gerek i 
yor. Medyada da yer 
bulan bazı noktalar 
var. Örneğin, kuyu

lardaki, havalardaki 
değişimler gibi. 
Bunların hepsinin 
tek tek incelenmesi 
gereken konular. 
Biz, tüm bu parame
trelerin ölçümünü, 
tek bir istasyonda 
yapmaya çalıştık. 
Bunda da başarılı 
olduk" dedi.

"BURSA'DA 7'NİN 
ÜZERİNDE DEPREM 
OLACAK" 
Depremlerin bir 
kuralı olduğunu vur- 
rjıılayan DOHAR 
Başkanı Fuat 
Agalday, "Bu kural 
şudur: Hangi 
bölgede kaç büyük
lüğünde bir deprem 
olmuşsa, o bölgede 
o büyüklükteki bir 
deprem tekrarlanır. 
Bursa'nın gele
ceğinde 7'nin 
üzerinde bir deprem 
gözüküyor. Bursa'da 
en son 1855 yılında 
bir iki ay arayla 7'nin 
üzerinde deprem 
olmuştur. Aradan 
150 yıl gibi bir süre 
geçti. Uluabat Gö 
lü'nün güney tarafın
dan gelen, Nilüfer 
ilçesinin içinden 
geçip, Osmangazi ve 
Yıldırım i İçesi'ne 
doğru giden fay hattı 
çok önemli. Çünkü

7'nin üzerinde 
deprem üretebilen 
bir hat. İzlemelerimiz 
sürüyor" diye 
konuştu.
Hissedilebilir 
depremler ile ilgili 
en son olarak 
Temmuz ayının 
başında Manyas'ta 
meydana gelen 4,4 
büyüklüğündeki 
depremi bir hafta 
öncesinden tahmin 
ettiklerini ve yet 
kililere bildiklerini 
ifade eden Agalday, 
"Manyas'ta A A 
büyüklüğünde 
deprem oldu. 
Ölçtüğümüz 
parametrelerde bir 
anomali saptadık. 
Bu değişikliği 
7 gün öncesinden 
belirledik. Çünkü 
ön belirtileri 
başlamıştı. Sonra da 
'son 24 saat dilimine 
girildi' şeklinde 
bir bilgilendirme 
yaptık ve deprem 
gerçekleşti. 
Biz bu konuda 
bir ilkiz. Ayrıca 
6 ve üzerindeki 
büyüklükte 
yaşanacak deprem
leri çok daha kolay 
ve öncesinden 
tespit edebiliriz" 
iddiasında 
bulundu.

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAAGUK - fiEKLAMGLIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

ajans DÜĞÜN & NİŞAN 
SÜNNET AÇILIŞ 

^/ORGANİZASYON 
^Z PLAKET & KUPA 
^Z DERGİ, KİTAP 
^Z BALON

FATURA
SEVK İRSALİYESİ
TAŞIMA İRSALİYESİ 
KARTVİZİT & KAŞE 
HEDİYELİK EŞYA 

KATALOG 
m/ CİLT İŞLERİ

.«CHHAİ

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

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇjN ÖZEL TASARIMLAR,

İstiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı 
No : 3/ B Tel : (0224) 515 96 85 GEMLİK
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nmiHÜN COSKÜS» BMRSJIHISMDI
Bursa’da bu yıl 
17.’si gerçekleştin 
len ve bir hafta 
boyunca çocuklarla 
gençleri tiyatro 
sanatının en renkli 
örnekleriyle buluştu
racak olan ‘Uluslara 
rası Bursa Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali’, keyifli bir 
programla başladı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) ve 
Dünya Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Birliği (ASSITEJ) 
Türkiye Temsilciliği 
işbirliği ile düzenle
nen ’17. Uluslararası 
Bursa Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali’nin açılışı, 
Bursa Kent Müzesi 
önündeki amfi tiyat 
roda yapıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
vekili Atilla Ödünç, 
festivalin açılışında 
yaptığı konuşmada, 
Bursa'nın tarihi, 
kültürü, sosyal haya 
tı, ekonomisi* ve 
doğal zenginlik
leriyle Türkiye'nin 
nadide bir şehri 
olduğunu vurguladı. 
Bursa’nın canlı ve 
dinamik bir sosyal 
hayatının olduğunu

anlatan ve bu 
yapının da kenti 
Türkiye ve dünya 
gündemine taşıdığı
na değinen Ödünç, 
"Geleceğin her 
anlamda yaşanabilir 
bir kenti olmaya 
aday olan şehrimiz 
de, ‘Uluslararası 
Bursa Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali'ne ev 
sahipliği yapmaktan 
büyük mutluluk 
duyuyoruz. Bu yıl 
17. 'sini gerçek
leştirdiğimiz festival, 
Bursa nın kültür har
manında gelenek 
haline geldi" dedi. 
“Tiyatro, ülkeler
arası paylaşma 
sanatıdır”
BKSTV Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Fatma Durmaz 
Yılbirlik de Türki 
ye'de marka haline 
gelen ve uluslararası 
alanda etkinliğini 
her geçen yıl artıran 

festival boyunca 
gerçekleştirilecek 
programların çocuk
ların ve gençlerin 
ufkunu açacağını 
anlattı. Yılbirlik, tiyat 
ro sanatının önemi 
ne değinerek, "Tiyat 
ro, insanı ve durumu 
anlatır. Öncelikle, 
çok iyi anlamak ve 
anlatmak sanatıdır. 
Her şeyden önemlisi 
de kültürlerarası, 
ülkelerarası paylaş
ma sanatıdır.
Festival, dünyanın 
farklı ülkelerinde 
gelen tiyatrocuları 
Bursa’da yaşayan 
çocuklarla buluştu
ruyor” diye konuştu. 
Açılış gösterisi 
Anatole’den 
Konuşmaların ardın
dan, İstanbul’dan 
festival için Bur 
sa’ya gelen Anatole 
Sokak Oyuncuları, 
Eftal Gülbudak’ın 
yazıp yönettiği ‘Çer- 
ve-çe’ oyununu

Bursah sanatsever
ler için sahneledi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Kültür Sanat 
Danışmanı ve BKS 
TV Genel Sekreteri 
Ahmet Erdönmez ile 
BKSTV Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Erbak’ın da katıldığı 
programa vatan
daşlar da yoğun ilgi 
gösterdi.
Zengin program 
Festivale bu yıl 9 
yabancı, 8 Türk 
topluluk katılıyor. 
Bulgaristan, 
Hollanda, İran, 
İtalya, Ukrayna, 
Almanya ve Fran 
sa’dan gelen 
ekiplerle renkle 
necek olan festivale, 
Türki ye’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 Tiyatro 
su ve Kırklareli 
Uçaneller Kuklaevi 
katılıyor.

eşitim ııoısmı 
MUİT ULflSIM

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, vatan
daşların kentin her 
köşesine rahat ve 
pratik olarak ulaşa
bilmeleri adına 
gerekli tüm tedbir
leri alıyor.
Otobüs filosunu 
yeni araçlarıyla 
daha da konforlu 
hale getiren 
Büyükşehir 
Belediyesi ;n in 
ulaşım şirketi 
BURULAŞ yetk
ililerinin açıkla
masına göre;
Osmangazi İlçe- 
si’ne bağlı Veysel 
Karani 
Mahallesi'ndeki

Eğitim Vadisi’nin 
yer aldığı bölgeye 
ulaşımda kullanılan 
39 hattının 
kaldırılmasının 
ardından bölgeye 
ulaşım için başka 
otobüs hatları kul
lanıma sunuldu. 
Kaldırılan 39 hattı
na alternatif olarak 
20, 43/a, 91 ve 98 
hatları hizmete 
başladı.
Açıklamada aynı 
zamanda İnönü 
Caddesi’nden bölg
eye ulaşımda da 
94, 16/a, 16/i ve 
19/e hat numaralı 
otobüslerin faaliyet 
gösterdiği belirtildi

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

İM r h , 

—— Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İHIM s==? HÜ3III3

•- - - - - - - - - - - - - -  Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ■ VI ■ W ■ V UU VV

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, kartonpiyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73

KAŞ€D€ B€Kl€M€KYOK 
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

MTWfl ABONE OLDUNUZ MU?
. . . . . . . . . .  ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TM A A “SUYUNU BOŞA 
... Wlf< fp HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Hükümetin bir 
süredir dar bir 
bürokrat kadroyla 
657 sayılı devlet 
memurlarını 
ilgilendiren yasa 
üzerinde çalıştığı ve 
yeni sistemin günün 
şartlarına uygun 
olarak dizayn 
edildiği ortaya çıktı. 
46 yıllık 657 sayılı 
devlet memurları 
yasasını rafa 
kaldıracak çalışmayı 
memur konfede 
rasyonlarıyla da 
paylaşmadığı, çalış
manın sadece 
bakanlık bürokrat
larından oluşan dar 
bir grup tarafından 
sürdürüldüğü belir
tildi.
Habere göre yeni 
kamu personel reji
minde en temel 
düzenleme olarak 
"verimlilik" ilkesi 
getirileceği iddia 
ediliyor.
Memurun iş güven 
cesi ortadan kalka
cak.
Memurların da işçi 
ler gibi çıkarılmaları 
mümkün olacak. 
İddialara göre

Memur maaşları da 
düzenleme içerisin 
de yer alıyor. 
Sadece "katsayı- 
gösterge", "derece- 
kademe" sistemin 
den ibaret olmaya
cak. Memurların 
maaşlarında da per
formans kriteri 
geçerli kılınacak. 
Memurun verimliliği 
ölçülerek çok 
çanşdiTı'ıT Çvis SE 
çalışanın az maaş 
alması sağlanacak. 
Verimli memur ile 
verimsiz memur 

arasında fark 
olacak.
İdarenin görevden 
alma ve görev yeri 
değiştirme insiyatifi- 
ni kullanma şartları 
genişletilirken, 
görev yeri değiştir
ilen bürokratın 
mahkeme kararıyla 
geri dönmesinin 
yolu sınırlandırıla
cak. Hükümetlerin

Jforlrrvcı ıwla r\cııvıı nauıvuujıu 
çalışabilmesi için 
"sözleşmeli" uygu
laması da yaygın
laştırılacak.

Milli MSI ıto MltCil
Arefe günü de tatil edildi. 29 

Ekim'le birlikte tatil 6 gün oldu.
Başbakan Yardımcı 
sı ve Hükümet 
Sözcüsü Bülent 
Arınç, "Arefe günü 
de tatil edildi. 29 
Ekim'le birlikte tatil 
6 gün oldu." dedi. 
Bakanlar Kurulu 
toplantısı sonrası 
açıklama yapan 
Başbakan Yardım 
cısı ve Hükümet 
Sözcüsü Bülent 
Arınç, yaklaşan 
Kurban Bayramı 
için alınan bazı 
kararları açıkladı. 
Arınç, Bakanlar 
Kurulu'nda alınan 
karar gereği arefe 
günü olan 24 Ekim 
Çarşamba günü 
yarım mesai yapıl
mayacağını, o gün 
izinli sayılacağını 
bildirdi.
Emekli, dul ve yetim 
maaşlarının da bir 
hafta erken ödene 
ceğini söyleyen 

mihTç (JÛJyuı, uûy'dZ 
köprüleri ve toplu 
taşıma ücretlerinin 
de ücretsiz ya da

indirimli olmasının 
karar bağlandığını 
belirtti.
Arınç, "Arefe günü 
de tatil edildi. 29 
Ekim'le birlikte tatil 
6 gün oldu." diye 
ifade etti.
Arınç, Arefe günü 
nün tatil edilmesi ve 
29 Ekim'le birlikte 
bayram tatilinin 6 
gün olduğunu kay

detti. Arınç, emekli, 
dul ve yetimlerin 
maaşlarının 
bayram öncesi 
ödeneceğini bildirdi. 
Arınç, emekli, dul ve 
yetim aylıkları 
ödemele rinin de 
Kurban 
Bayramı'ndan 
takriben bir hafta 
öncesinde yapıla
cağını aktardı.

Taşeron işçiye müjde
Çalışma 
Bakanhğı'nca hazır
lanan yasa taslağına 
göre taşeron işçi
lerin hakları diğer 
işçilerle eşitleniyor. 
Kıdem tazminatı 
fonu taslağını askıya 
alan hükümet, 
taşeron işçilerin 
özlük ve sosyal hak

larında iyileştirme 
öngören yasa tasarı 
taslağı üzerinde 
çalışmalarını hız
landırdı. Star'ın 
haberine göre Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
taslakla ilgili çalış
masını tamamladı. 
Taslak bu ay içinde 

tarafların görüşüne 
açılacak. Yılın 
sonuna kadar 
da Meclis'e sunula
cak. Kamuoyunda 
taşeron işçi olarak 
bilinen alt işveren
lere ait işletmelerde 
çalışan işçilerle 
ilgili hazırlanan 
taslakta, taşeron 

işçilerin hakları 
diğer işçilerle 
eşitleniyor.
Buna göre taşeron 
iş- çilerinde kıdem 
tazminatı, yıllık 15 
günlük izin, doğum 
ve ölüm izinleri ola
cak. Söz konusu 
haklar, yasa ile 
güvence altına Mevcut sistemde de çok hakkı bulunuyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

G 
E 
M

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 Sb A'i'Jin A7

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikap. (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 51,3 23 94

L 
1

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK nsAcııın Dio 1U 3ı

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

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

Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64

'Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

OTOBÜS

K 
R 
E 
H

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 5131637
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz . 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5-14 30 88

RELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 7g
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4394 

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)

«nMMii
VENÜS SİNEMASI
TIMARHANE: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00 20:15

REZERVASYON 513 33 21 
CIUŞAVM TUTKU 

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30

19.30-21.30
SEN KİMSİN: 12.00 ■ 

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

Rez. Tel: 51415 00
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Gemlik BeledivesDor:5 KumlasporZ
U-14 yaş ligi birin
ci grup maçında 
lider Gemlik 
Belediyespor 
Kumlaspor 
karşısında zor
landığı maçta galip 
gelmeyi başardı. 
Kumlaspor maç 
boyunca çok 
dirençli bir futbol 
ortaya koydu. 
Böyle olunca 
izleyiciler için 
zevkli bir maç 

ortaya çıktı. 
Belediyespor’da 
Fatih ve Muratcan 
durdurulması çok 
zor oyuncular 
olarak göze bat
tılar. Nitekim 
Belediyespor 
adına 5 golde de 
bu iki ismin adını 
görüyoruz.
Goller Muratcan 
(3), Fatih (2)’den 
geldi.
Kaleci Mustafa ile 

Mehmet Ali yer 
değiştirirken, 
tribünlerin 
Mustafa’yı ayakta 
alkışlaması görül 
meye değerdi. 
Kumlaspor’da ise 
santrafor Arda 
göze batan futbol
cu oldu.
Bu maçtan sonra 
6 maçta 6 galibiyet 
alan takımımız 
liderliğini 
sürdürdü.

Bursaspor deflisikliklerden sonra I puan la »telli
SPOR Toto 
Süper Lig'in 
7'nci haftası 
geride kalırken, 
Bursaspor'daki 
oyuncu 
değişiklikleriyle 
ilgili istatistik 
dikkati çekti. 
Teknik direktör 
Ertuğrul 
Sağlam, 7 
maçta 13 fut
bolcuyu son
radan oyuna 
alırken

10 futbolcuyu 
da 90 dakika 
içinde değiş 
tirdi.
Bursaspor'da 
en çok 
sahadan çıkan 
oyuncu 6 defa 
ile Sestak 
olurken, en 
fazla oyuna 
sonradan 
giren futbolcu 
ise 5 defa ile 
Bangura oldu 
(5 kez). Yeşil 

beyazlı ekipte 
Sestak 
ve Bangura 
dan sonra 
oyundan en 
çok çıkan fut
bolcu 4 defa ile 
Musa, oyuna 
sonradan dahil 
olan ise 4 defa 
ile Murat 
Yıldırım oldu. 
Değişikliklerde 
n sonra 
2 puan kazanan 
yeşil beyaz lı 

ekibin, 
yine bu 
değişiklikler
den sonra 4 
puan kay
betmesi ise 
istatistiklere 
yansıdı.
Bursaspor 2 
galibiyet, 3 
beraberlik, 2 
mağlubiyet 
alarak 7 
haftada 9 
puan toplamış 
oldu.

ELEMftNlAR ARANIYOR
FABRİKAMIZIN 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY VE BAYAN 
PERSONEL

ALINACAKTIR, j 
ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km.

GEMLİK
Tel: 0224 513 45 79

ELEMAN ARANIYOR
KAVLAK ZEYTİNYAĞI 

FABRİKASINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
BAY ŞOFÖR 
ARANIYOR

KAVLAK ZEYTİNYAĞI 
FABRİKASI

Müracaat Tel:
0 224 538 22 88
0 224 538 05 38

K AŞ€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

HW33 ABONE OLDUNUZ MU?
«ıılrl» lıuûııûı ıliUI luınıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Mehmet Turgut, aday 
adayı olacağını açıkladı
Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 27 Ekim 2013 tarihinde yapılacak olan 
Belediye seçimlerinde AKP’den aday adayı olacağını açıkladı. Turgut, 
Gemlik’e yeterince hizmet verilemediği için aday adayı olduğunu söyledi.
Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 27 Ekim 2013 tarihinde yapılacak olan Belediye 
seçimlerinde, Gemlik Belediye BaşkanhğTna AKP’den yeniden aday adayı olaca ğını 
açıkladı. Gazetemizin sorularını yanıtlayan Mehmet Turgut, Gemlik’e 10 yıl hizmet verdiği
ni, yaptığı hizmetlerin Cumhuriyet Tarihinde yapılan en büyük belediye hizmetleri 
olduğunu, bugün bu hizmetlerin yerinin doldurulamadığını söyledi. Haberi sayfa 4’de

GemÜkKorfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

11 Ekim 2012 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Çaldığı Altınları 
Kız Arkadaşına 

Sattırmak İsteyen 
Kişi Tutuklandı

Bursa'da, 2 kuyumcudan çaldığı 
altınları kız arkadaşına sattırmak 
isteyen kişi tutuklandı. Syf 3’de

Kurbanlıklar görücüye çıktı
Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı nedeniyle, ilçenin Değirmen 
ler Mevkiinde oluşturulan Hayvan Pazarı’nda satışlar başladı.
Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle, bu yıl da Özel 
Ay kent İlköğretim Okulu’nun arkasında bulunan 
Değirmenler Mevkiinde kurulan hayvan pazarında satışlar 
başladı. 25 Ekim 2012 Perşembe günü başlayacak olan 
Kurban Bayramı’na 14 gün kalan yurdun değişik yer
lerinden gelen küçükbaş ve büyükbaş hayvan satıcıları, 
hayvan pazarında yer alarak, kurbanlık hayvanları 
görücüye çıkardılar. Hayvan Pazarı’nda büyükbaş hayvan
lar 3 bin 500 liradan 10 bin liraya ka dar, küçükbaş koçlar 
esa 700 lira ile bin - bin 200 liraya alıcı bekliyor. Sayfa 2’de

Mehmet Turgut aday adayı
Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 

kolay pes etmeyen bir kişiliğe sahiptir.
Kafasına koyduğunu yapmak ister.
Siyasetteki uzun geçmişi ve mücade 

leciliği bilinen bir özelliğidir.
Bu nedenle, geçmişte DYP’den bele 

diye başkanı olmayı kafasına koydu.
2 kez aday oldu, seçilemedi. 
DYP’den 3. kez aday adayı oldu. 
Aday yapılamayacağını anlayınca 

Fazilet Partisi’nden adaylığını koydu ve 
belediye başkanı seçildi.

Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyet 
Başsavcısıyım 

diyerek 
vatandaşın 

20 hin lirasını 
dolandırdı

Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve 
GSM operatör
lerinin tüm uyarı 
larına rağmen 
dolandırıcılar 
vatandaşları mağ
dur etmeyi sürdü 
rüyor. Bursa’da 
yine bir kişi aynı 
yöntemle 20 bin 
lira dolandırıldı.
Haberi sayfa 3’de

72 hacı adayını 
kutsal topraklara 

uğurladık

Kutsal topraklara 
giderek hac 
görevini yerine 
getirecek olan 72 
hacı adayı dün

İskele Meydanı 
Festival Alam’nda 
düzenlenen tören
le uğurlandı.
Haberi sayfa 2’de

Bu kış 
üotıalgaz 
faturanız 
ne kadar 
gelecek?
1 Ekim zammının 
ardından il bazın
da yeni doğ al gaz 
tarifeleri ortaya 
çıktı.BOTAŞ'ın, 1 
Ekim zammının 
ardından il bazın
da yeni doğalgaz 
tarifeleri de ortaya 
çıktı. BOTAŞ'ın 
resmi açıklamasın 
da yüzde 9.8 olan 
zammın, yüzde 
11.5'e kadar çıktığı 
iller oldu. 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kurbanlıklar ııöriicîiye çıktı
Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı nedeniyle, ilçenin Değirmenler 

Mevkiinde oluşturulan Hayvan Pazarı’nda satışlar başladı.
Kurban Bayramı’nın 
yaklaşması 
nedeniyle, bu yıl da 
özel Aykent İlköğre
tim Okulu’nun 
arkasında bulunan 
Değirmenler 
Mevkiinde kurulan 
hayvan pazarında 
satışlar başladı. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından alt yapı 
hizmetleri tamam
lanan satış yerleri 
belirlenen hayvan 
pazarında seyyar 
tuvalet ve hayvan 
kesim merkezi de 
oluşturuldu.
25 Ekim 2012 
Perşembe günü 
başlayacak olan 
Kurban Bayramı’na 
14 gün kalan yur
dun değişik yer
lerinden gelen 
küçükbaş ve büyük
baş hayvan

satıcıları, hayvan 
pazarında yer 
alarak, kurbanlık 
hayvanları 
görücüye çıkardılar.

KÜÇÜKBAŞLAR 
EL YAKIYOR 
Bir yandan, ahıl- 

larını kuran ve ahıl- 
larını kurmakta olan 
hayvan satıcıları, 
satışların Kurban 
Bayramı’na 15 gün 
kalmasına karşın 
yetersiz olduğunu, 
kurbanlık hayvan 
almak isteyenlerin 
seçme imkanı bula

bilmeleri için 
bugünlerde hayvan 
almalarının men
faatlerine olacak
larını söylediler. 
Ağrı’dan, Kars’tan, 
Van’dan hayvan 
getirdiklerini 
söyleyen satıcılar, 
şöyle konuştular:

"Biz, yıllardır 
Gemlik Hayvan 
Pazarı’nda kurban
lık hayvan satıy
oruz. Bu yıl 
getirdiğimiz büyük 
baş hayvanların fiy
atları geçen yıldan 
farklı değil. 
Büyükbaş hayvan

lar 3 bin 500 liradan 
10 bin liraya kadar 
fiyatlarla satıyoruz. 
Küçükbaş koçların 
en düşük fiyatı 700 
liradır. Bu fiyatlar 
bin - bin 200 liraya 
kadar küçükbaş 
hayvan satılmak
tadır."

72 hacı adayını Kutsal topraklara uğurladık
Kutsal topraklara 
giderek hac görevi
ni yerine getirecek 
olan 72 hacı adayı 
dün düzenlenen 
törenle uğurlandı. 
Gemlik Müftülü 
ğü’ne başvurarak 
hacca gitmek 
isteyen 72 hacı 
adayı, dün İskele 
Meydanı Festival 
Alam’nda düzenle
nen törenden 
sonra, yakınlarıyla 
vedalaşarak hac 
görevini yerine 
getirmek için kutsal 
topraklara yola 
çıktı.
Merkez Solaksubaşı 
Cami Müezzini

Sabri Arslan ve 
ekibinin okuduğu 
ilahiler ve Kur-an’ı 
Kerimin ardından 
İlçe Müftüsü 
Muammer Turan 
yaptığı dua ve 
konuşma sonrası 
hacı adayları kutsal 
topraklara gönder
ildiler.
İZDİHAM YAŞANDI 
Dün, hacı adaylarını 
kutsal topraklara 
uğurlamak için 
yapılan tören 
nedeniyle, hacı 
adayı yakınlarının 
da İskele 
Meydanı’ndaki 
törene katılması 
nedeniyle alanda

büyük izdiham 
yaşandı. Trafiğin 
yer yer sıkıştığı ve 
aksadığı İskele 
Meydanı’nda hacı 
adayları yakınları ile 
vedalaşırken, 
gözyaşlarını tuta
madılar. Törene, 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz da katıldı
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Orhangazi ilçesinde 
2 otomobilin kafa 
kafaya çarpışması 
sonucu 4 kişi 
yaralandı.
İddiaya göre Arkaltı 
Caddesi’nden 
öğrenci yurdu 
kavşağına şerit ihlali 
yaparak giren Şahin 
A. (40) idaresindeki 
16 FB 343 plakalı 
otomobil, karşı 
yönden gelen 
Hayri A. (32) 
idaresindeki 41 PS 
213 plakalı otomo
bille kafa kafaya 
çarpıştı. Kazada 
Şahin A.'nın eşi 
Hümeyra Aşan (34) 
ile birlikte arka 
koltukta bulunan 
çocukları Serap A.

'Cumhuriyet Bassavcısıyım' 
Diyerek Vatandaşın 

20 Bin lirasını Dolandırdı
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve 
GSM operatörlerinin 
tüm uyarılarına 
rağmen 
dolandırıcılar vatan
daşları mağdur 
etmeyi sürdürüyor. 
Bursa'da, bir kişi, 
cep telefonundan 
arayan ve kendisini 
'cumhuriyet 
başsavcısı' olarak 
tanıtan şahsın 
hesabına 20 bin lira

Çaldığı altınları Kız Arkadaşına
Sattırmak İsteyen Kişi Tutuklandı
Bursa'da, 2 kuyum
cudan çaldığı altın
ları kız arkadaşına 
sattırmak isteyen 
kişi tutuklandı. 
Erikli Mahallesi'n 
deki 2 kuyumcudan 
20 bin lira 
değerinde altın 
çaldığı iddia edilen

Gemlik Körfez inniiiw.gemllkkorfezgazetesi.coni

(13) ve Selçuk A. 
(15) ve Cem Sultan 
Güler (34) yaralandı. 
Yaralılar, ambu
lansla Orhangazi 
Devlet Hastanesi’ne 

yatırdı. Bir süre 
sonra dolandırıl 
dığını anlayan vatan 
daş, polise müra
caat etti.
Osmangazi ilçesi 
Nalbantoğlu Mahalle 
si Atatürk Caddesi'n 
de meydana gelen 
olayda, Murat 
Ö.'nün cep telefo
nundan arayan kim
liği henüz belirlene
meyen bir kişi, ken
disini 'Bursa

Gökhan D, bunları 
kız arkadaşı 
F.C'den satıp, para 
ya çevirmesini 
istedi.
Bunun üzerine 
kuyumcuları gezen 
F.C'nin hareket
lerinden şüphelenen 
esnaflar polise 

kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kaza 
yapan araçlar çekici 
yardımı ile 
kaldırılırken, polis 
ekipleri olayla ilgili

Cumhuriyet 
Başsavcısı' olarak 
tanıttı. Şüphelinin, 
"Kimlik bilgilerin 
çalınmış, örgüt 
tarafından 
kullanılıyor.
Hesabın da bloke 
edildi. Bu olayın 
çözülmesi için para 
yatırman gerekir." 
dediği Murat Ö. ise 
paniğe kapılarak 
şahsın yönlendirme
siyle Adana 

ihbarda bulundu. 
Olay yerine gelen 
ekipler tarafından 
yakalanan F.C, 
altınların çalıntı 
olduğunu ve paraya 
çevirmek istediğini 
itiraf etti.
Kısa sürede 
yakalanan ve birçok 

soruşturma başlattı. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralıların hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı 
kaydedildi.

Misis Yakapınar 
PTT Şubesi'nde 
N.K. adına 19 bin 
480 lira para 
yatırdı. Bir süre 
sonra 
dolandırıldığını 
anlayan Murat Ö., 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çarşı 
Polis Merkezi 
Amirliği'ne müra
caat etti. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı 

hırsızlık suçundan 
sabıka kaydı bulun 
duğu belirlenen 
Gökhan D, 
çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı.
F.C ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

flhsveris Yapan Kadının 
Cüzdanını Çalan 

Kapkaççı Yakalandı
Bursa'nın Yıldırım cüzdanının kapkaç 
ilçesinde, alışverişe suretiyle çahn-
giden kadının cüz
danını çalan zanlı 
polis tarafından 
yakalandı.
II Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Ortabağlar 
Mahallesi'nde mey
dana gelen kapkaç 
olayıyla ilgili soruş
turma başlattı. 
Alışveriş yapmak 
için evden çıkan 
E.A.'nın elinde 
bulunan

Takla Atan Otomobilin 
Kadın Siiriiciisü Öldü

Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kaza
sında bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Çekirge Mahallesi 
Çekirge Caddesi 
üzerinde meydana 
gelen trafik kaza
sında Emine 
Pektaşh'nın (67) 
kullandığı 16 EP 
470 plakalı otomo
bil, Müjdat Erçevik 
idaresindeki 16 EZ 
215 plakalı aracı 
sollamak isterken 
aracın arka tarafına 
çarparak takla attı. 
Pektaşh'nın kul
landığı otomobil bu 
esnada, karşı yön
den gelen 
Azzeddin Karakuş 

KflŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

TM A A “SUYUNU BOŞA 
t IWR f| HARCAMA”

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

masının ardından 
çalışma başlatan 
ekipler zanlı H.A.'yı 
yakaladı.
Kapkaççının çaldığı 
cüzdan içerisinde 
bulunan 25 TL para 
ile bir adet cep tele
fonu sahibine tes
lim edildi.
Emniyetteki sorgu
laması tamamlanan 
zanlı 'kapkaç 
suretiyle hırsızlık* 
suçlamasıyla adli 
yeye sevk edildi.

yönetimindeki 16 M 
00019 plakalı Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Özel 
Halk Otobüsü'ne 
çarptı. Kazada ağır 
yaranan Emine 
Pektaşlı kaldırıldığı 
hastanede yapılan 
müdahaleye rağ
men hayatını kay
betti.
Kazada halk oto
büsünde yolcu 
olarak bulunan 
Altun Yerlikaya ile 
16 EZ 215 plakalı 
araçta bulunan 
Aysun Erçevik 
yaralandı. Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığını açık
ladı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mehmet Turgut 
aday adayı...

AK Parti’nin kurulmasıyla Mehmet 
Turgut FP’den ayrılarak yeni partiye 
geçti.

AKP’nin 2002 seçimlerini kazanma 
sı buna neden oldu.

Mehmet Turgut, 2 dönem AKP Bele 
diye Başkanı olarak Gemlik’e hizmet 
etti.

Aslında 3. döneminde de görev 
almak istedi.

Ama, AKP Genel Merkezi buna izin 
vermedi.

Mehmet Turgut'un aday olamadığı 
seçimleri AKP kaybetti.

Mehmet Turgut, Belediye’yi CHP 
adayı Fatih Mehmet Güler’e teslim 
etti.

Sonra Şirin Plaza’da büyük bir 
büro tutarak, orada siyasete devam 
etti.

Büroyu, siyaset akademisi yaptı 
adeta..

Seçilemediği günden beri yeniden 
seçilecekmiş gibi bugünleri bekledi.

Gemlikliler, Mehmet Turgut’un yeni 
den aday adayı olacağını biliyordu.

Mehmet Turgut, telefonla benimle 
konuşurken, tabandan aday adayı 
olması için baskı geldiğini, Gemlik’te 
yapılacak çok hizmetin olduğunu 
söyledi.

Mehmet Turgut’un 2 dönem baş 
kanlık yaptığını bu nedenle sırasını 
savdığını, partinin yenilendiğini, 
yaşının ileri olduğu şeklinde karşı 
tezler vardı hakkında..

Ama o baştan da söylediğim gibi, 
göreve istekliydi.

Kararını, yerel seçimlerin öne alın
masının mecliste görüşüldüğü gün 
açıkladı.

Daha önce kararını İl Başkanı Se 
dat Yalçın’a da iletmişti.

Dün, Bursa Hakimiyet’te Ersel 
Peker, bu konuyu kaleme almış.

Beni aradı. “Abi yazımı oku” dedi.
Peker’in yazısında Turgut ile tele

fon görüşmesi yaptığı belirtiliyor.
Bu konuşmada altı çizilecek cüm

leler var:
“AKP’li Belediye Başkanvekili Re 

fik Yılmaz’ın belediyeyi layı kıy la 
yönetemediğini” söylemesi ilginç...

“Refik Yılmaz, Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Gemlik’e yaptığı hizmetlerin 
önünde basın mensuplarına poz ve 
rip kendi hizmetiymiş gibi halka aktar 
masına bir hayli tepkiliydi...”

“Kendi döneminde yaptığı hizmet
lerin bugünkü yönetim tarafından 
sahiplenilmesine kızıyordu Mehmet 
Turgut...”

“Başbakan Yardımcısı Arınç’ın 
“Gemlik adayımız Refik Yılmaz’dır” 
şeklinde yorumlanması doğru değil 
dir. ”

Durum böyle!
AKP’de koltuk kavgası erken baş 

ladı.
Mehmet Turgut’un da hedefindeki 

isim Refik Yılmaz anlaşılan.
Bakalım, bundan sonra neler ola

cak birlikte göreceğiz.

Mehmeı Turgut, aday 
adayı olacağını acıKladı

Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 27 Ekim 2013 
tarihinde yapılacak olan Belediye seçimlerinde AKP’den aday 

adayı olacağını açıkladı. Turgut, Gemlik’e yeterince hizmet 
verilemediği için aday adayı olduğunu söyledi.

Eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, 27 Ekim 
2013 tarihinde 
yapılacak olan 
Belediye seçim
lerinde, Gemlik 
Belediye 
Başkanlığı’na 
AKP’den yeniden 
aday adayı olaca 
ğını açıkladı. 
Gazetemizin soru
larını yanıtlayan 
Mehmet Turgut, 
Gemlik’e 10 yıl 
hizmet verdiğini, 
yaptığı hizmetlerin 
Cumhuriyet 
Tarihinde yapılan 
en büyük belediye 
hizmetleri 
olduğunu, bugün 
bu hizmetlerin 
yerinin doldurula
madığını söyledi. 
Gemlik’e yeterince 
hizmet verilme 
diğine dikkat 
çeken Mehmet 
Turgut, “Belediye 
Başkanlığım döne
minde 5 kilometre 
uzunluğunda 
Manastır Kordonu 
ve Sosyal Yaşam 
Merkezi alanlarını 
yaptım. Yalnız 
bunlar unutulma 
yacak hizmetlerdir. 
Gemlik’i bekleyen 
hizmetler vardır. 
10 yıllık belediye
cilik tecrübem ile 
bıraktığım yerden 
devam etmek 
istiyorum.
Bu konuda taban
dan aday olmam 
için yoğun baskı

altındayım. 
Bu istekler üzeri 
ne, yeniden kesin 
öiârak aday adayı 
olmaya karar 
verdim. Konuyla 
ilgili olarak da il 
Başkanıma bilgi 
verdim.” dedi.

BELEDİYECİLİĞE 
FAZİLET 
PARTİSİ’NDE 
BAŞLADI 
1998 yılında 
Fazilet Partisi’n 
den Gemlik 
Belediye Başkanı 
seçilen Mehmet 
Turgut, 2002 yılın
da AK Parti’nin 
kurulması ardın
dan bu partiye 
geçti. 2004 seçim
lerinde yeniden 
AKP’den başkan 
seçildi.
2009 yılında 
yapılan yerel 
seçimlerde AK 
Parti’den bir daha 
aday adayı olan 
Mehmet Turgut,

Genel Merkezin 
aday adayları 
arasından Cemal 
Aydın Ay bey’i 
aday belirlemesi 
üzerine, Turgut 
aday olamadı. 
2009 seçimlerini 
CHP adayı Fatih 
Mehmet Güler 
kazandı.
Güler, görevinin 
18.ci ayında çıkan 
yolsuzluklar nede 
niyle Savcılığın 
istemi ile İçişleri 
Bakanlığı’nca 
görevinden alındı. 
Hala da görevine 
döndürülmedi.
Boşalan Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerini CHP 
den Muaharrem 
Sarı ile Bülent 
Dalkılıç ile MHP 
den Mehmet 
Çelik’in, Refik 
Yılmaz’a oy ver
mesi üzerine, 
Yılmaz, Belediye 
Başkanvekili 
seçilmişti.

CHP’liler seçimler
le ilgili hukuk 
mücadelesi başlat
mışlardı.

YILMAZ 
LAYIKIYLA 
YÖNETEMEDİ 
Öte yandan, dün 
Bursa’da yayın
lanan bir yerel- 
gazetede köşe 
yazısı yazan Ersel 
Peker, Mehmet 
Turgut’un adaylığı 
konusunu ele aldı. 
Peker yazısında, 
Turgut’un Refik 
Yılmaz’ın Gemlik 
Belediyesi’ni 
layıkıyla 
yönetemediğini 
öne sürdüğünü 
iddia etti.
Turgut’un, 
bugünkü 
belediyenin kendi 
döneminde 
yapılan hizmetlerin 
sahiplenilmesine 
de kızdığı belirten 
Ersel Peker, 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın Gemlik 
İlçe Kongresinde 
“Gemlik adayımız” 
Refik Yılmaz’dır” 
şeklinde yorumla 
rın doğru olmadı 
ğını söylediğini de 
belirtti.
Seçimlerin öne 
alınmasıyla AKP 
içinde Belediye 
Başkanlığı 
konusunda şimdi
den çekişme 
yaşanması 
bekleniyor.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MiteaHitler MHFıi zoet etti flyse Ziııer Karatas lllıoltulu 
Beslenme Postu Okuf'oldu

Gemlik Müteahhitler 
Derneği Milliyetçi 
Hareket Partisi 
Gemlik İlçe Başkan 
lığı’nı ziyaret etti. 
İlk Genel Kurulunu 
yaparak çalışmaları
na devam eden 
dernek yöneticileri 
istişare ve nezaket 
ziyareti kapsamında 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleriyle görüştü. 
MHP İlçe 
Merkezi’nde gerçek
leşen görüşmede 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Hamza Aygün, 
Dernek Heyetinden 
Ferhat Kurt, 
Selahattin Ulaş, 
Murat Çakır, 
Murat Dülger hazır 
bulundular.
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Müteahhitler 
Derneği’nin kuru

luşundan dolayı 
heyeti tebrik ederek 
başarılı çalışmalar 
diledi.
Durdu, MHP olarak 
belediye meclisinde 
iki üyeleri olmasına 
rağmen özellikle 
imar konularında 
aktif rol oynadık
larını, birçok olum
suzluklara engel 
olduklarını ifade etti. 
Müteahhitler 
Derneği’nin siyaset 
mekanizmalarıyla 
yakın takip içinde 
hareket etmelerini 
öneren Durdu bun
dan sonraki süreçte 
kendilerine destek 
olacaklarını da 
belirtti.
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Hamza Aygün 
ziyarette şunları 
kaydetti: "Gemlik 
Müteahhitler 
Derneği sivil toplum 
örgütü olarak kurul
muş ve aktif 

siyasetin içinde yer 
alamayacak bir 
dernektir. Ancak 
müteahhitler olarak 
Siyasi mekaniz
maların atacağı her 
adımı dikkatle takip 
ederek gerekli giri 
şimlerde bulunuyo 
ruz. Şimdiye kadar 
siyasiler ne karar 
aldılarsa bizler onu 
uyguladık, 2 kat 
dediler 2 kat yaptık 
10 kat dediler 10 kat 
yaptık. Gönül ister 
ki imarla ilgili karar
lar alınırken bizlerin 
de görüşü alınsın. 
Maalesef planlar 
programlar istişare 
edilmeden, görüş 
alınmadan hayata 
geçiriliyor. Bundan 
sonraki süreçte bu 
işlerin vitrininde 
seyirci değil mut
fağında aşçı olmak 
istiyoruz. Bu talep
lerimizi tüm siyasi 
parti temsilcilerine 
de aktarıyoruz. ”

Beslenme dostu 
okul projesi ödül 
töreni Bursa’da 
yapıldı. 2011-2012 
eğitim-öğretim yılın
da Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı’nın ortak
laşa düzenlediği ve 
öğrencilerin dengeli 
beslenme ve 
hareketli bir yaşam 
kazanmasını 
amaçlayan 
projede ödüle layık 
görülen okullar için 
Bursa Necati Bey 
Kız Meslek 
Lisesi’nde sertifika 
töreni yapıldı. 2012 
yılı için yapılan 
değerlendirmeye 
Bursa genelinden 
toplam 18 okul 
gerekli şartları taşı
yarak bu ödülü 
almaya hak kazandı. 
Gemlik’ten Ayşe 
Ziver Karataş 
İlkokulu da yaptığı 
çalışmalarla beslen
me dostu okul 
projesine aday 
olmuş, belirlenen 
kriterleri yerine 
getirerek de ödül 
almaya hak 
kazanmıştı.
İlçemizi bu törende 
Gemlik Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Ayşe 
Ziver Karataş

İlkokulu Müdürü
Mehmet Duran ve

Mehmet Duran da; 
"Bu sertifikanın

Müdürü Yardımcısı 
Ali Güner temsil 
ettiler.
Törenin açış 
konuşmasında 
Bursa Vali 
Yardımcısı Ziya 
Güler, dengeli 
beslenme ve hare 
ketli yaşamın öne 
mine vurgu yaparak 
ödüle layık görülen 
tüm okulları kut
ladığını, bu yıl için 
daha fazla katılımın 
olmasını arzu ettik
lerini söyledi. 
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu Müdürü 

kendilerine mutluluk 
verdiğini, sorumlu
luklarının daha da 
arttığını, bu yıl için 
de öğrenci ve 
velilere yönelik 
projelerle eğitimde 
kaliteye daha 
yukarı taşıyacak
larını belirterek 
kendileri ne her 
zaman için destek
lerini esirgemeyen 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlü ğü’ne, oku
lun eğitim kadro
suna ve okul-aile 
birliğine teşekkür 
etti”.

İtalyanlar, Türk Firmaları Görmek İstiyor
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhra
catçıları Birliği (OİB) 
üyeleri, Avrupa 
Garaj Ekipmanları 
Derneği ve Autopro 
motec otomotiv ekip 
manian fuarı temsil
cileri ile bir araya 
geldi.
22- 26 Mayıs'ta 
İtalya'nın Bologna 
şehrinde gerçek
leştirilecek Autop 
romotec Otomotiv

Ekipmanla^ Fuarı 
öncesinde, pİB 
üyesi firmalar fuar 
temsilcileri me ger 
çekleştirilen ^toplantı
da işbirliği ftrsat- 
larını değerlendirildi. 
Avrupa Gar^j Ekip 
manian Derneği 
(EGEA) Başkan 
Yardımcısı Massimo 
Brunamonti, katılım
cılara İtalya ye Avru 
pa'da otomqtiv ekip
manları ve satış son

rası hizmetler sek
törlerinin durumu 
hakkında bilgi verdi. 
İtalya'da otomotiv 
ekipmanları sek
töründe toplam 16 
bin çalışan ile 304 
İtalyan firmanın 
faaliyet gösterdiğini 
söyleyen Brunamon 
ti, sektörün toplam 
iş hacminin 3 milyar 
Euro olduğunu 
belirtti. İş hacminin 
yüzde 69'luk dilimini 

ihracatın oluştur
duğuna dikkat çeken 
Brunamonti, ülkenin 
başlıca ihracat paza 
rını yüzde 67 ile Av 
rupa ülkelerinin 
oluşturduğunu ifade 
etti. Katılımcılara 
EGEA hakkında da 
bilgi veren Bruna 
monti, "EGEA 40 bin 
çalışanı ile 650 oto
motiv ekipmanı 
üreticisi ve ithalatçı 
sini bir araya getiren

bir birliktir. Üyeleri 
nin toplam cirosu 2 
milyar Euro'dur. 
Almanya, İtalya, 
İngiltere, Belçika, 
Fransa, Norveç, 
Polonya, İsveç, 
İsviçre ve Hollanda 
birliğin üyesi olan 
ülkelerdir." dedi. 
Türkiye'nin sek
tördeki uluslararası 

önemine değinen 
Autopromotec Marka 
Müdürü Emanuele 
Vicentini, "Türkiye 
hem üretim hem de 
tüketim anlamında 
en büyük pazarlar
dan biridir. İtalya için 
olduğu kadar başka 
ülkeler için de hedef 
ülkedir." diye konuş
tu.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 

olduğum nüfus cüzdanırm 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur/
UĞUR ES

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Tunceli'de Büyük Çatışma
Tunceli'de terör 
örgütüne yönelik 
başlatılan operasy
on nedeniyle, 
Tunceli-Hozat kara 
yolu tedbir amacıyla 
ulaşıma kapatıldı. 
Tunceli merkeze 
bağlı Çiçekli ve 
Demirkapı köyleri 
civarında güvenlik 
güçlerince terör 
örgütüne yönelik 
operasyon 
başlatıldı. 
Operasyona askeri 
birliklerin yanı sıra 
özel harekat tim
lerinin de katıldığı 
öğrenildi. 
Operasyon böl
gesinden silah ve 
patlama sesleri 
duyuluyor. Bölgede 
helikopter hareketlil
iği de yaşanıyor. 
Tunceli-Hozat kara 
yolunun 2. kilome
tresinde barikat 
kuran askerler, bölg
eye geçişe izin ver
miyor.
ŞIRNAK'TA PKK 
OPERASYONU 
Şırnak merkez ve 
Cizre, Silopi ile İdil 
ilçelerinde PKK 
adına 1 polis memu
runu şehit edilmesi, 
5 polis memurunun 
da yaralanması olayı 
başta olmak üzere 
çeşitli eylemlere 
katılanlara yönelik

6 İlde Mahalli İdare Birlikleri Kuruldu
Bazı Mahalli İdare 
Birlikleri'nin kurul
masına izin veren 
Bakanlar Kurulu 
Kararı Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Buna göre, Bursa 
Mustafa Kemal Paşa 
ilçesinde "Bursa İli 
Mustafa Kemalpaşa 
ilçesi Karadere 
Grubu İçme Suyu 
Birliği, Çanakkale 
Ayvacık ilçesi

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ... 
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin ... 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

düzenlenen ope 
rasyonda gözaltına 
56 kişiden 32'si, 
tutuklandı.
Şırnak Valiliği'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, Şırnak 
merkez ve İdil, Cizre 
ile Silopi ilçelerinde 
PKK/KCK terör 
örgütünün çağrısı 
üzerine yasadışı 
eylem yapan kişilere 
yönelik Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
lerinin operasyon 
düzenlediği belirtil
di. Açıklamada, 
şüphelilerin 
PKK/KCK terör 
örgütünün çağrıları 
doğrultusunda örgüt 
adına düzenlenen 

Kocaköy "Kocaköy 
İçme Suyu Birliği 
(KOCASU), Çankırı 
Çerkeş ilçesi 
'Çerkeş Akhasan

Barajı Su ve Hizmet 
Birliği (ÇAKSU), 
Rize Ardeşen ilçesi 
Kaçkar İtfaiye 
Mezbahane ve Katı

eylemlerde, terör 
örgütünün amaç ve 
stratejisi doğrul
tusunda faaliyet 
gösterdikleri, terör 
örgütünün propa
gandasını yaptıkları, 
örgüt adına kamu 
bina ve araçları ile 
güvenlik güçlerine 
yönelik taşlı, 
molotofiu, havai 
fişekli ve patlayıcı 
madde ile saldırı 
düzenledikleri, bu 
saldırıları organize 
ettikleri ve bu 
saldırılarda kul
lanılacak 
malzemeleri temin 
ettikleri kaydedildi. 
Şüphelilerin İdil İlçe- 
si'nde AK Parti ilçe 
başkanının aracını 
kundakladıkları, 

nevruz etkinlikleri 
sırasında 1 polis 
memurunun şehit 
edilmesi, 5 polis 
memurunun yaralan
ması ile okul yakma 
eylemleri gerçek
leştirdikleri belirtildi. 
Açıklamada şöyle 
denildi:
"Eylemleri gerçek
leştirdikleri açık 
kimlik bilgileriyle 
tespit edilen 
örgütün gençlik 
yapılanması olan 
Demokratik 
Yurtsever Gençlik 
Meclisi (DYGM) 
üyesi şahıslara 
yönelik 14.09.2012 
ve 05.10.2012 tarih
leri arasında gerçek
leştirilen 9 ayrı plan
lı operasyon kap
samında; yakala
narak gözaltına alı
nan şahısların adli 
işlem neticeleri 
sonucunda;68 
ikamette arama 
yapıldı, 56 kişi 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan bu 
kişilerden 32'si 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuk
landı. 8 kişiye de 
adli kontrol verildi, 9 
kişi Cumhuriyet 
Savcısı tarafından, 7 
kişi de çıkarıldığı 
mahkemece serbest 
bırakıldı" denildi.

Atık Birliği 
(KAÇKARBİR), 
Şanlıurfa Birecik 
ilçesi Güney Fırat 
Katı Atık Bertaraf ve 
Altyapı Hizmetleri 
Birliği ile Osmaniye 
Merkez ilçesi 
Merkez-Düziçi- 
Yarpuz Grup Köyleri 
İçmesuyu Birliği 
kurulması kararı 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı

Genelkurmay Baskanı'nılan 
Suriye’ye Uyarı

Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Necdet Özel, 
Şanlıurfa'nın Suriye 
sınırındaki ilçesi 
Akçakale'de ince 
lemelerde bulundu. 
Suriye tarafından 
atılan top ve havan 
mermilerinin 
düştüğü sınır hat
tında inceleme 
yapan Orgeneral 
Özel, burada halkın 
sevgi gösterisiyle 
karşılaştı. Herkesle 
tek tek tokalaşan ve 
gördüğü ilgiye 
"Helal olsun size, 
bravo" diyerek 
karşılık veren Örge 
neral Özel, ardından 
yumruğunu havaya 
kaldırarak, 
"Buradayız, dimdik 
ayaktayız" dedi. 
Orgeneral Özel, top 
mermisinin düştüğü 
evde yaşamını 
yitiren anne ile 3 
çocuğu için kurulan 
taziye çadırını da 
ziyaret etti ve yakın
larına "Suriye'ye 
gereken karşılığı 
verdik" dedi. 
Orgeneral Özel, 
ardından Kara 
Kuvvetleri Komuta 
nı Orgeneral Hayri 
Kıvrıkoğlu'na 
dönerek, "Tekrarı 
durumunda daha 
şiddetlisini yaparız 
değil mİ?" diye 
sordu.
GECEYİ 
ŞANLIURFA'DA 
GEÇİRpİ 
Sınır birliklerini 
denetlemek üzere 
Suriye-sınırında 
incelemelerde bulu
nan Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Necdet Özel dün 
geceyfŞanhurfa'da 
bulunan 20'nci 
Zırhlı Tugay 
Komut&nlığı'nda 
geçirdi.' Orgeneral 
Özel, beraberindeki 
Kara Kuvvetleri 
Komutanı Hayri 
Kıvrıkoğlu, 2'nci 
Ordu Komutanı 
Orgeneral Galip 
MendPve 20'nci

»■irlılu nıılı ilmi tınml 

Zırhlı Tugay 
Komutanı Tuğge 
neral İhsan Başboz 
kurt ile birlikte bu 
sabah saatlerinde 
helikopterle 
Akçakale’ye geldi.

SINIR BİRLİĞİNİ 
ZİYARET ETTİ 
Akçakale İlçe 
Jandarma Komu 
tanlığı'nda bulunan 
helikopter pistine 
inen Orgeneral Özel 
ve diğer komutan
lar, ilk olarak 2'nci 
Hudut Taburu'na 
bağlı 5'inci Sınır 
Bölüğü Komutan 
lığı'nı ziyaret etti. 
Yaklaşık yarım saat 
burada kalan Örge 
neral Özel, daha 
sonra geniş güven
lik önlemlerinin 
alındığı konvoy eşli 
ğinde, halk arasın
da 'Eski Gümrük' 
olarak adlandırılan 
sınır hattına giderek 
incelemeler yaptı. 
Askeri yetkililerden 
bilgi alan Orgeneral 
Özel, bölgedeki 
bazı evlerin boşal 
tıldığını öğrenince, 
"Evlerin boşaltıl
masına karşıyım” 
dedi.

'DİMDİK 
AYAKTAYIZ' 
Sınır hattındaki 
incelemesinin 
ardından aracına 
doğru ilerleyen 
Orgeneral Özel, bu 
sırada alanda 
toplanan ve yörede 
'Büyüksün, 
babasın' anlamına 
gelen 'Babosan' 
diyerek kendisine 
seslenen kala
balığın yanına gitti. 
Alanda bulunanlar, 
yanlarına gelen 
Orgeneral Özel'i 
alkışlayarak, 'En 
büyük asker bizim 
asker' sloganı attı. 
Orgeneral Özel, 
kendisine sevgi 
gösterisinde bulu
nanlarla tek tek 
tokalaştı, hatırlarını 
sordu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez wmnimlittorfwgaieiislconi
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“ATLARI DA VURURLAR”
Bu söz bilmem 

size bir şeyler 
anımsatıyor mu? 
Horace Mac 
Coy’un romanı. 
Amerikan 
toplumunu acı
masızca eleştiri 
yor.

1930’ların 
Amerika’sı 
ekonomik çökün
tünün, işsizliğin 
darboğazı içinde 
çırpınmaktadır. 
İnsan kişiliğini ve 
onurunuTıiçe 
sayan dans yarış
maları (maraton) 
düzenlenir, bu 
dönemde.

Maraton günlerce 
sürer, yarışmaya 
katılanlar insanlık 
dışı durumlarla 
karşılaşırlar, bin
lerce çift, almak 
istedikleri bu 
hediyeye ulaşmak 
için katlanırlar bu 
rezilliklere.
İnsanlık dışı bu 

uygulamalar 

toplum tarafından 
tepki gördüğü için 
sonradan yasak
lanır.
İşte sözünü 

ettiğimiz bu roman 
(Atları da Vururlar) 
haftalarca süren 
bir dans marato
nunu anlatır. 
Yarışmaya katılan 
çiftlerin düştüğü 
zor durumları gün
deme getirir.

Eser yayın
landığında pek ilgi 
görmez, 1935’te 
filmi yapıldığı 
zaman dikkatleri 
üzerine çeker.

Bu yıllarda 
Amerika’da 
paranın 
hâkimiyetini ve 
burjuvazinin acı
masızlığını gözler 
önüne serer.

“Atları da 
Vururlar” 
Türkçeye 1970’li 
yıllarda çevrilir. 
Birçoğunuzun 
okuduğunu tah

min ediyorum. 
Neden bu roman
dan söz etmem 
gerekti?

Son zamanlarda 
televizyon kanal
larında vıcık vıcık 
evlendirme, 
eğlence ve yarış
ma adı altında 
sunulan düzeysiz 
izlencelerin sunul
ması neden oldu 
buna.

Hele biri var ki: 
“Ben bilmem, 
eşim bilir.”

Sözüm ona finale 
kalan çift, 
armağan olarak 
arabayı kazanıyor.

Bu yarışmaya 
katılan çiftler, 
yarışma sırasında 
düştükleri gülünç, 
onur kırıcı durum
ları hiç hesaba 
katmıyorlar mı 
acaba?

Hele hele erkek
lerin kadınlara 
özgü birtakım nes
nelerle koşturul

ması, kazana
mayanların 
arabayı alamadık
ları için gözyaşı 
dökmeleri, bunun 
dışında insan 
kişiliğine ters 
gelen davranışları 
sergilemeleri, 
istem dışı bin
lerinin isteklerini 
yerine getirme 
çabası insanlık 
onuruyla bağ
daşıyor mu? 
Katılan kişiler 
yarışma sonunda 
özeleştirilerini 
yapabiliyorlar mı? 
kişiliklerinden 
neler yitirdiklerini 
düşünebiliyorlar 
mı?
Yıllar önce 

Amerikan dizileri 
günlük gıda gibi 
önümüze sürüldü. 
Şimdi o dizilerin 
benzerlerini bir
takım yerli şir
ketlere yaptırıyor 
para babaları. 
Neresinden 
bakarsanız bakın, 
bu durum halkı 
oyalamaya ve 
aldatmaya yönelik 
tir.

İzlerken halkımız 
eleştirel bir yak
laşımda bulu
namıyor.
Çünkü düşünce 

yetisini yitirmiş, 

onun adına birileri 
düşünüyor.

Hiç düşündük 
mü?

Her gün yeni 
zenginler türerken 
halkımızın fakirliği 
daha bir artıyor. 
Bizler bu aldatıcı 
programlarla 
oyalanırken vergi 
ve zamlar hayatı 
daha da çekilmez 
duruma getiriyor.
Günümüzde ser

maye ilkelerinden 
ödün vermeden 
varlığını sürdürme 
ye devam ediyor.

Kitlelerin uyan
maması için elin
den geldiğince 
sahip olduğu 
araçları bu alanda 
kullanıyor. Halkın 
bilinçsizliği ser
maye kesimi nin 
işine yarıyor.
Toplum boş işlerle 
oyalansın, 
eğlensin; ama 
toplumsal bilince 
asla ulaşmasın. 
Örgütlenmesin, 
haklı olduğu konu
larda bile sesini 
duyuramasın, ken
disine verilenlerle 
yetinsin.

Ülkede ve Dünya 
da yaşanan 
sömürüden haber
siz yaşasın. 
Geleceğini öbür 

dünyaya göre 
ayarlasın. Bu 
dünya bir sınav; 
ama öbür dünya 
kalıcı sözleriyle 
avutulsun.

İyi, güzel de bun
ları söyleyenler 
neden bu dünyada 
daha çok kazan
mak, toplumu 
daha çok 
sömürmek, 
parasal güçlerini 
daha da arttırmak 
peşinde koşarlar?

Niçin başkalarına 
verip talkını kendi
leri yutarlar 
salkımı?

Nazım Hikmet’in 
“Akrep Gibisin 
Kardeşim” şiiri 
geliyor aklıma:
“Dünya’nın en 

tuhaf mahlûkusun 
yani / hani şu 
derya içre olup / 
deryayı bilmeyen 
balıktan da tuhaf / 
ve bu dünyada, bu 
zulüm / senin 
sayende / ve 
açsak, yorgunsak, 
alkan içindeysek 
eğer / ve hâlâ 
şarabımızı vermek 
için üzüm gibi 
eziliyorsak / kaba
hat senin / dem
eye dilim varmıyor 
ama / kabahatin 
çoğu senin, canım 
kardeşim.”

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ajans
İstiklal Cad. Bora 5ok. Stüdyo Prestij yanı 

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

MATBAACILIK, REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TAtiUIM

FATURA

SÜNNET AÇILIŞ 
^ORGANİZASYON 
^✓PLAKET & KUPA

DERGİ, KİTAP 

BALON

KARTVİZİT & KAŞE 
HEDİYELİK EŞYA 

KATALOG 
CİLT İŞLERİ

SEVK İRSALİYESİ DÜĞÜN & NİŞAN 
TAŞIMA İRSALİYESİ

TÜRKİYE’NİN EN UYGUN VE KALİTELİ T 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA..

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR
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■■■■■
Bursa turizminin her 
yönüyle konuşula
cağı 1. Bursa Turizm 
Zirvesi, dünya viz 
yonuna sahip turizm 
uzmanlarının 
katılımıyla 3 Kasım 
tarihinde Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
düzenlenecek.
Bursa Valiliği, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Bursa Kent 
Konseyi’nin 
katkılarıyla Bursa 
Skal Kulübü’nün ev 
sahipliğinde yapıla
cak olan 1. Bursa 
Turizm Zirvesi’nde, 
şehrin turizmi tüm 
yönleriyle uzmanlar 
tarafından ele alı
nacak. Zirveye, 
TURSAB Başkanı 
Başaran Ulusoy, 
TÜROFED Başkanı 
Osman Ayık, Turizm 
Yatırımcıları Derneği 
Başkanı Turgut Gür, 
Lütfi Kırdar Genel 
Müdürü Pervin 
Zeydan Yalazan, 
Atlas Jet Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Murat Ersoy, Öger 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Vural Öger, 
Diana Yönetim 
Kurulu Başkanı

Burak Tonbul, eski Geleceğini
Turizm Bakanı 
Bahattin Yücel, 
Visitur Yönetim
Kurulu Başkanı 
Talha Çamaş, 
ESPA’dan (Avrupa 
Kaplıcalar Birliği) 
Joâo Pinto Barbosa, 
TUİ Türkiye 
Temsilcisi Hüseyin 
Baraner, Türkiye 
SKAL Federasyonu 
Başkanı Deniz 
Anapa ve Eski 
Dünya SKAL 
Başkanı Hülya 
Aslantaş konuşmacı 
olarak katılacak. 
Konusu, ‘Turizm 
Kenti Bursa’nın

Bugünden 
Planlayalım” olarak 
belirlenen zirvede, 2
Kasım Cuma günü 
tarih, kültür ve 
inanç turizmi ile 
beraber termal ve 
sağlık turizmi, dağ 
ve kayak turizmi, 
kongre ve fuar turiz
mi, ulaşım, konakla
ma, yiyecek-içecek- 
eğlence mekanları- 
turı’zm altyapıları 
konuları komisyon
larda ele alınacak. 3 
Kasım Cumartesi 
günü ise ‘1. Bursa 
Turizm Zirvesi’ 
toplantısı yapılacak

Her yıl farklı bir 
şehirde yapılan 
‘Ulusal Psikiyatri 
Kongresi’nin 
48’incisi, Türkiye 
Psikiyatri Derneği 
tarafından bu yıl 
Bursa’da düzen
leniyor. Farklı 
şehirlerden gelen 
bin 500 psikiyat 
ristin katıldığı kong 
reye, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) tüm toplantı 
ve seminer salon
larıyla ev sahipliği 
yapıyor.
Türkiye Psikiyatri 
Derneği’nin 46.’sini 
İzmir’de, 47.’sini 
geçen yıl Antalya’da 
düzenlediği ‘Ulusal 

Psikiyatri 
Kongresi’nin 48.’si, 
Burkon Turizm ve 
Kongre 
Organizasyon işbir- 
liğiyle bu yıl 
Bursa’da yapılıyor. 
Ana teması ‘Şiddet’ 
konusu olarak belir
lenen ‘Ulusal 
Psikiyatri 
Kongresi’ne bin 500 
psikiyatrist katılıyor. 
Merinos AKKM’nin 
tüm toplantı ve sem
iner salonlarının kul
lanıldığı kongrede, 
yurtiçi ve yurtdışın- 
dan gelen uzmanlar 
tarafından sunumlar 
yapılıyor. 5 gün 
boyunca 7 paralel 
salonda eş zamanlı 
olarak düzenlenen

52 panelde, psikiya
trinin ana konuları 
tartışılıyor.
Kongreye 260 
konuşmacı ve otu
rum başkanı katkıda 
buluyor. 22 kurs, 4 
konferans, 2 uydu 
sempozyumuyla bil
imselliğin üst 
düzeyde olduğu bir 
kongrede, 224 
poster ayrıca 40 
sözlü bildiri 
sunuluyor. Ayrıca 
kongre 
çerçevesinde 
Merinos AKKM Fuar 
Alanı’nda kurulan 
stant alanında ise 
ilaç, medikal ve 
diğer sektör fir
maları tarafından 63 
adet stant açıldı.

M 
rnımnıı

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ■ pja a a AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak TD ■ Kİ < Uh Kİ 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK I Wl ı UIU UU UU

SATILIK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR

Müracaat Tel: 
0 532 283 59 19

SAHİBİNDEN SMILIK
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

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

ABONE OLDUNUZ MU?
■inimin.. millili— ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T-," M A a “SUYUNU BOŞA
Wlf< II HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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ftıi «im m i zamlar mı nı ?
Hükümet, yılın 
bitimine 3 ay kala 
yaptığı elektrik, 
doğalgaz ve ÖTV 
zammıyla vatanda 
şın cebinden 5.5 
milyar lira fazladan 
toplayacak.
Bu yıl 2 milyar lira 
açık verecek olan 
KIT'ler, gelecek yıl 
200 milyon lira fazla 
verecek. KIT'lerdeki 
bu performans artı 
şı, 'yeni yılda yeni 
zamlar mı var' soru 
suna neden oldu. 
Açıklanan Orta 
Vadeli Program, 
hükümetin son zam
larla vatandaşın 
cebinden 5.5 milyar 
lira fazladan topla 
dığını ortaya koydu. 
Buna göre hükümet 
son zamları yap
masa ve bütçe mev
cut performansıyla 
devam etseydi yani 
8 ayda toplanan 
182.2 milyarlık per
formans sürseydi, 
yılsonuna gelindi 
ğinde devletin 
kasasına vergi geliri 
olarak 273.3 milyar 
lira girecekti. Oysa 
hükümet 2012 yılı 
bütçesinde öngördü 
ğü 277.7 milyarlık 
hedefin bile üzerine 
çıkarak; 278.8 mil
yar lira vergi topla 
yacağını ilan etti. Bu 
da bütçeye 5.5 mil
yar lira ilave gelir 
yazdı.
ZAMLAR DEVAM MI 
EDECEK?
Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek, geçen 
hafta yaptığı basın 
toplantısında, iki 
önemli açıklama 
yapmıştı. Bunlardan 
birincisi yapılan 
zamların bütçe

açığını karşılamaya 
yetmediği vurgusuy- 
du. İkincisi ise 
"Enerji KİT'leri ara 
sındaki nakit akışı 
ne kadar iyileşirse 
bütçemiz o kadar 
iyileşir" sözleriydi. 
Ekonomi yönetimi 
nin en büyük sıkın
tılarından birini 
petrol ve dolardaki 
artışları doğalgaz ve 
elektrik maliyetler
ine yansıtamayan 
BOTAŞ, TETAŞ ve 
EÜAŞ'ın görev 
zararları oluşturu 
yor. İşte bu zararın 
azaltılması için de 
doğalgaz ve elektrik 
fiyatlarına ilave 

gerekiyor.
İşte açıklanan Orta 
Vadeli Program'da 
KİT'lerin bu yıl 2 
milyar lira açık vere 
ceği ilan edildi. 
Ancak gelecek yıl 
değil açık vermek, 
200 milyon liralık 
fazla verecekleri 
görüldü. Maliye Ba 
kanı Şimşek'in söz
leri de anımsandı 
ğında, hükümetin 
2013 yılında doğal- 
gaz ve elektrik zam
larına devam ede 
rek, BOTAŞ, EÜAŞ 
ve TETAŞ'ı görev 
zararından kurtara

cağı yorumları 
yapıldı. 2014 yılında 
KİT'lerin 2.1 milyar, 
2015 yılında ise 600 
milyon fazla verme
si öngörüldü.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
bugünkü plan 
toplantısında kamu 
harcamalarının da 
gözden geçirileceği
ni söyledi. Kamu loj
manları ve kamu 
taşıtları konusunda 
adım atacaklarını 
belirtti. Harcamalar 
konusunda bununla 
da kalmayıp, işletme 
körlüğüne düşül 
müş olabileceğini, 
bunun için de dışar- 

destek alarak kamu 
harcamalarını göz
den geçirteceklerini 
duyurdu.
Ancak Şimşek'in bu 
sözlerine karşın 
2012 bütçe gider
lerindeki artış dikkat 
çekti. Sene başında 
351 milyar liralık 
harcama öngörü 
lürken, yıl sonunda 
bu rakamın yaklaşık 
363 milyar liraya 
ulaşacağı tahmin 
edildi. 2013 yılı har
cama tahmini ise ise 
404 milyar lira 
olarak kayıtlara 
geçti.

1 Ekim zammının 
ardından il bazında 
yeni doğalgaz tari 
feleri ortaya çıktı. 
BOTAŞ'ın, 1 Ekim 
zammının ardından 
il bazında yeni 
doğalgaz tarifeleri 
de ortaya çıktı. 
BOTAŞ'ın resmi 
açıklamasında 
yüzde 9.8 olan zam
mın, yüzde 11.5'e 
kadar çıktığı iller 
oldu. Zamla birlikte, 
başta İstanbul ve 
Ankara olmak üzere 
Adapazarı, İzmit, 
Kayseri dahil çok 
sayıda ilde 1 
metreküp doğal- 
gazın fiyatı 1 TL’yi 
aştı.
Habere göre Enerji 
Piyasası Düzenleme 
kurumu (EPDK) ve 
doğalgaz sektörün
den alınan bilgiye 
göre; İstanbul'da 
IGDAŞ'ta doğalgaz 
yüzde 9.67 oranında 
arttı, birim fiyat 1.07 
TL'ye çıktı.
Ankara'da yüzde 9.8 
oranında artış kay 

deden doğalgaz, 
1.06 TL'ye yükseldi. 
İzmit'te yüzde 9.83 
zamlanan gaz fiyatı 
1.06 TL'ye ulaştı. 
Konya'da doğalgaz 
yüzde 10.44 zam- 
landı ve birim fiyat 1 
TL oldu.
Adapazan'nda 
doğalgaz yüzde 
10.09 oranında arttı 
ve birim fiyat 1.03 
TL'ye ulaştı.
İstanbul Bahçeşehir, 
Türkiye'de en pahalı 
doğalgazını kul
lanıyor. Bahçeşe 
hir'de yüzde 9.52 
oranında artan

doğalgazın birim 
fiyat 1.09 TL'ye yük
seldi. Doğalgazı, 
diğerlerine göre 
daha ucuz kullanan 
illerin başında 
Denizli geliyor. 
Denizli'de zam 
yüzde 11.11 oranın
da yansıdı, birim 
fiyat 0.945 kuruşa 
çıktı. Gaziantep- 
Kilis, Antalya, Ela 
zığ'da da zam yüzde 
11.11 olarak kayıt
lara geçti; birim 
fiyat 0.945 oldu. 
İzmir'de doğalgaz 
fiyatı yüzde 11.08 
oranında arttı, birim 
fiyat 9.948 kuruş 
oldu.
KIŞ AYINDA EN AZ 
300 TL ÖDENECEK 
Doğalgaz sektörü 
uzmanları; Ankara, 
Çorum, Kayseri, 
Konya gibi illerde 
bir abonenin, yıllık 
bin 400 metreküp ile 
bin 500 metreküp 
arasında doğalgaz 
tüketeceğine işaret 
etti. Tüketim, doğu 
ya doğru artıyor; 
batıya doğru ise 
azalıyor.
Uzmanlar, kış 
mevsiminde aylık 
en az 300-350 
metreküp gaz 

tüketildiğini 
belirterek, "Demek 
tir ki aylık fatura en 
az 300-350 TL ola
cak" diye konuştu.

ZAM NEDEN 
FARKLI YANSIDI? 
Doğalgaz sektörü 
uzmanları, illere 
göre zammın neden 
farklı yansıdığı 
sorusuna ise şu 
yanıtı verdi: "Bir 
ilde ya da bölgede 
şehiriçi doğalgaz 
dağıtımı yapan şir
ket, sattığı her 
metreküp doğalgaz 
üzerinden 'birim 
hizmet ve amortis 
man bedeli' olarak 
bilinen bir bedel 
tahsil eder. Bu 
bedel her il ya da 
bölge için farklıdır. 
Bu bedel, dağıtım 
şirketinin yatırımlar 
dahil kâr oranını 
gösterir.
Bazı illerde söz 
konusu bedel daha 
düşüktür. Bazı 
illerde daha 
yüksektik 
Dolayısıyla il ya da 
dağıtım bölgesi 
bazında fiyat farkı 
ya da zammın farklı 
yansıması buradan 
kaynaklanır."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat . 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 813 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 51,3 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

Gemlik Körfez iMlHIIhliii

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE_________

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta , < 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 5İ3 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

VAPUR - FERİBOT
Yalova
Topçular
Eskihisar

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali - (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Tuncay Otogaz 513 -te 45
Beyza Petrol___________513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4395 

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

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

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

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yay ıncılık-Reklam.cılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

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
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Bursa'da Kestane Festivali yapılacak
Bursa kestanesinin 
tanıtımı için 11-13 
Kasım 2012 tarihleri 
arasında kestane 
festivali düzen
lenecek.
Kestane ve kestane 
şekeri denince ilk 
akla gelen Bursa, 
kestane üretimini 
arttırmak ve yurtdışı- 
na tanıtım yapılması 
için kolları sıvadı.
Yıldırım Belediyesi 
önderliğinde kestane 
üreticileri, şeker
lemeciler ve bölge 
muhtarları, Orman

Bölge Müdürlüğü ve 
Uludağ Üniversitesi 
ile bir araya gelen 
Keskin, Bursa için 
önemi büyük olan 
kestane ve kestane 
şekeri üretiminin art
tırılması için el ele 
vermek istediğini 
söyledi. Türkiye'de 
en çok Bursa'da 
üretilen kestane ve 
kestane şekerinin 
dünyaya yayılması 
için harekete geçen 
üreticiler, festivalin 
Bursa için büyük bir 
kazanç olacağını

belirtti.
Organizasyon ortak
larından Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin,

dünyada kestane 
üretiminde 3. sırada 
olduklarını ifade 
ederek, "60 bin ton 
üretilen kestanenin

ilk etapta 100 bin 
tona çıkarılmasını 
hedefliyoruz. 
Kestanenin üretimi, 
imalatı ve tanıtımı ile 
ilgili el ele verelim. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarının yanı 
sıra sanayi ve ticaret 
odaları, esnaf 
odaları, yerel yöne
timler birlikte 
kestaneyi ulus
lararası düzeyde 
geleneksel festival 
havasında dünyaya 
anlatalım" dedi. 
Organizasyon

üyeleri, 11-13 
Kasım 2012 
tarihinde festivalin 
düzenlenmesine 
karar verdi.
Toplantıya katılanlar, 
ilk etapta Uludağ 
Üniversitesi'nden de 
temsilcilerin bulu
nacağı bir alt komite 
kurulmasını istedi. 
Festival ile kestane 
ve kestane 
şekerinin masaya 
yatırılarak özellikle 
yurtdışında 
tanıtımının yapılması 
hedefleniyor

Yerli hıtalı üreticisi, Çin malına direniyor
Kurban Bayramı'na 
sayılı günler kala 
bıçakçılarda büyük 
bir hareketlilik 
yaşanmaya 
başladı.
Bıçak, satır, balta, 
masat ve çengel gibi 
malzemeler için 
bıçakçıların yolunu 
tutan vatandaşlar, 
aynı zamanda evdeki 
bıçaklarını da 
bileylemeyi de ihmal 
etmiyor.
Kalitesi ile tanınan

bir Bursa bıçağın 
fiyatı 15 liradan 
başlarken, Çin 
bıçaklarının 5'li set
lerini 10 liraya almak 
mümkün.
Çin mallarıyla reka
bette zorlanan yerli 
üretici, kalitesiz 
bıçağın kurbanlığa 
zarar verdiğini 
söylerken, hayvana 
eziyet edildiği için 
kurbanın kurban 
olmaktan çıktığına 
dikkat çekiyor. Bursa Kayhan esnaflarından

Bıçakçılar Çarşısı İbrahim Adaşlar,

20 yıldan beri bu 
mesleği yaptığım 
hatırlatarak, "Her 
geçen gün bıçak 
satışlarında azalma 
oluyor. En önemli 
etken ise toplu ke 
sim yerleri, insan
ların bayramları tatil 
olarak görmeleri, 
toplu alışveriş mer 
kezlerine yönelme 
leri ve ucuz Çin mal
ları bizim işlerimizi 
olumsuz etkiliyor." 
şeklinde yakınıyor.

Özellikle ucuz Çin 
mallarından yakınan 
Adaşlar, "Adam mar
kette 5'li set yapmış 
bunların 5'ini 10 
liraya veriyor. Bu 
gün kaliteli bir bıçağı 
dahi 10 liraya ala
mazken bunu nasıl 
veriyorlar. Vatandaşı 
bu şekilde kandırıp 
satıyorlar. Ama 
vatandaş memnun 
kalmadığı için son
radan yine bize 
geliyor." diyor

MMMIW
FABRİKAMIZIN 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY VE BAYAN 
PERSONEL 

ALINACAKTIR.
ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km.

GEMLİK 
Tel: 0224 513 45 79

KAVLAK ZEYTİNYAĞI 
FABRİKASINDA 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ŞOFÖR 
ARANIYOR

KAVLAK ZEYTİNYAĞI 
FABRİKASI

Müracaat Tel: 
0 224 538 22 88 
0 224 538 05 38

K AŞ€D€ 8€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

|WW »BONE OLDUNUZ MU?
cııılrlı lıı c ûııûı sinsi sunisi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


AVM SOS veriyor
Ahmet Dural Meydanı'ndaki CIUS AVM’nin giriş katındaki işyerlerinin 
üzerlerinden geçen giderler tıkanınca işyerleri boşaltılmak zorunda kaldı 
Gemlik Belediyesi’nin mülkü olan Ahmet Dural Meydanı’ndaki 
AVM’nin sıhhi tesisatlarında meydana gelen akıntılar 
nedeniyle, esnaf sıkıntılı günler yaşıyor. Bir anda akan pis 
sular ile neye uğradığını şaşıran esnaf, işyerlerini boşaltmak 
zorunda kaldı. Esnaf, tesisatta küçük çaplı borular kul
lanıldığını ve bu boruların işyerlerinin üzerinden geçmesinin 
teknik bir hata olduğunu belirtti. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
12 Ekim 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Demirtas Barajında 
ceset Bulundu

Osmangazi ilçesi Barbaros 
Mahallesi'ndeki Demirtaj Bara 
jı'nda balık tutmaya giden bir 
vatandaş, kıyıdan 1 buçuk met 
re uzakta bir cisim olduğunu 
fark ederek polisi aradı. 3’de

iitİSİfiîS 
Deprem testlerinde 
çürük çıktığı iddia 
edilerek, boşaltılan 
eski Belediye 
Binasının altındaki 
işyerleri de bir bir 
boşaltılmaya 
başladı.
Belediyenin işyeri 
sahiplerinden kira 
almayarak boşalt
mayı hızlandırdığı 
öğrenildi. Syf4’de

Çınar Taksi ye 
yol göründü

Uzun yıllardan beri Merkez Solaksubaşı 
Camiinin yanında hizmet veren Çınar 
Taksi, Çarşı Deresi’ nin restorasyonu 
nedeniyle, istiklal Caddesi 1 Nolu 
Aralık’a taşınacak. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AVM’nin durumu
Gemlik Belediyesi’nin mülkü olan Cius 

Alışveriş Merkezi giriş katı esnafının çilesi 
bitmiyor.

Eski Kapalı Çarşı esnafının Katlı Oto Park 
altına taşınmasından sonra yapılacak olan 
Alışveriş Merkezinde yer sözü verilmiş, bir 
protokol imzalanmıştı.

AVM’nin alt katı bu esnafa ayrılmıştı.
Tabii bir de belediye ile anlaşan Kapalı 

Çarşı dışındaki işyerleri sahiplerine de bu 
katta yer verilecekti.

Çarşı Esnaf, Katlı Otopark altında yok 
oldu bitti.

Ayakta kalan sayıları çok az esnaf, AVM’ 
ye taşındı. Devamı sayfa 4’de

Bütçeden 
aslan naıını 

memurlar 
alacalı

OVP’nin ardından 
Orta Vadeli Mali 
Plan da belli oldu.
B öylece 17
Eki m’de Meclis’e 
sunulacak yeni 
bütçenin genel 
hatları da netleşti. 
Plana göre 
bütçede memura 
faiz giderinin iki 
katı para ayrıldı. 
Haberi sayfa 9’da

CargiH’de işten 
çıkarmalara 

MHP’den tepki

Cargil Fabrikası’nda Sendikal haklarını koru
mak üzere sendikalaşma çalışmalarına 
öncülük eden bir kişi, performans gerekçesi 
ile işten çıkarılması üzerine, MHP Gemlik ve 
Orhangazi İlçe yöneticileri, eylem yapan 
sendika üyelerini ziyaret etti. Sayfa 5’de

2015'ekadar 
dershanelerin 
yüzde TO'i özel
alıl alacalı

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
"Dershaneler 
kapanacak” söz
leri üzerine 
başlayan çalışma 
son aşamaya 
geldi. Dershane 
lerin özel okullara 
dönüş türülmesi 
için arsa ve vergi 
muafiyeti gibi 
teşvikler verilecek. 
Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ahmet Dural Meydanındaki CİUS AVM’nin giriş katındaki işyerlerinin 
üzerlerinden geçen giderler tıkanınca işyerleri boşaltılmak zorunda kaldı
Gemlik Belediye 
si’nin mülkü olan 
Ahmet Dural 
Meydam’ndaki 
AVM’nin sıhhi 
tesisatlarında mey
dana gelen akıntılar 
nedeniyle, esnaf 
sıkıntılı günler 
yaşıyor.
CİUS Alışveriş Mer 
kezi’nin 3. katında 
bulunan fast food 
işyerlerinin bulun
duğu katlardan ge 
len akıntılar nede 
niyle alt katlarda 
bulunan 
mağazaların 
üzerinden geçen pis 
su borularında mey
dana gelen tıkan
malar nedeniyle, 
akıntılar alt kattaki 
işyerlerine aktı. 
Bir anda akan pis 
sular ile neye 
uğradığını şaşıran 
esnaf, işyerlerini

boşaltmak zorunda TEPKİLİ 
kaldı. CİUS Alışveriş
ESNAF Merkezi giriş katın-

boruların işyer
lerinin üzerinden 
geçmesinin teknik

daki esnaf, tesisatta 
küçük çaplı borular 
kullanıldığını ve bu

bir hata olduğunu 
belirterek, şunları 
söylediler:
“AVM de bilhassa 
giriş katında yapı 
lan proje akıllara 
durgunluk verecek 
bir mimari hatadır. 
Küçük ve dolambaç 
lı işyerleri yanında 
bir de tesisatın 
işyerlerinin 
üzerinden geçirilme
si mantıksız bir 
olay. Basit bir arıza- 
da sıkıntıyı alt katta 
bulunan esnaf 
Çekiyor.
Üst katlardan gelen 
yağlı akıntılar boru
ları tıkıyor ve 
meydana gelen 
akıntılar alçı tavan
lardan iş yerlerimize 
akarak sıkıntıya yol 
açıyor. Günlerdir bu 
sıkıntı yüzünden 
işyerlerimize 
giremiyoruz. ”

Çınar Taksi ye yol göründü
Uzun yıllardan beri 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinin yanında 
hizmet veren Çınar 
Taksi, Çarşı Deresi’ 
nin restorasyonu 
nedeniyle, İstiklal 
Caddesi 1 Nolu 
Aralık’a taşınacak. 
Gemlik 
Belediyesi’nden 
kendilerine yapılan 
öneriye sıcak bak
mayan Çınar Taksi 
esnafı, AVM yanın
daki Birlik Taksi ile 

birleşmeye karşı 
çıktı.Ulaşım 
konusunda sorumlu 
olan Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
UKOME’ye başvu
ran Çıınar Taksi 
esnafı, “Birlik 
Taksi’nin araçları 
eski belediyenin 
karşısından Şehit 
Mehmetçik Sokağa 
kadar alanı kapatı 
yor. Bir de bizim 
araçlarımız bunlarla 
birleşirse hem sıra

açısından, hem de 
yer açısından sıkın
tılar yaşarız.
Bu konuyu Beledi 
ye Başkanvekiline 
götürdük, çözüm- 
bulmalarını istedik. 
Bize gelen son 
öneri, İstiklal 
Caddesi 1 Nolu 
Aralık oldu.Adliye 
Sarayı’na doğru 
uzanan bu sokak ile 
ilgili UKOME’nin 
kararını bekli 
yoruz.” dediler
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Beıirtas Baraiı'ııla cesel hılııııılıı
Bursa Demirtaş 
Barajı'nda yaşlı bir 
adama ait ceset 
bulundu.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Barbaros 
Mahallesi'ndeki 
Demirtaj Barajı'nda 
balık tutmaya giden 
bir vatandaş, kıyı* 
dan 1 buçuk metre 
uzakta bir cisim 
olduğunu fark , 
ederek polisi 
aradı.
Olay yerine gelen 
güvenlik görevlileri, 
kıyıya yakın bir 
mesafede su 
içerisinde bir ceset 
buldu. Kıyıdaki pan
tolon, hırka, baston 
ve terlikleri de 
inceleyen polis ekip

Virajı alamayan TIR yan yattı
Bursa'da virajı ala
mayan TIR yan 
yatarken, 
yaralanan sürücü 
hastaneye kaldırıldı. 
Kaza, Bursa-İstan- 
bul-İzmir otoyolu 
girişinde meydana 
geldi. Mustafa B. 
(25) idaresindeki 
42 SB 615 plakalı 
TIR, otoyol 
girişindeki virajı 
alamayınca devrildi. 
Kazada yan yatan 
mukavva yüklü 
TIR'ın sürücüsü 
yaralandı. Mustafa 
B., olay yerine gelen 
ambulansla hasta 
neye kaldırılarak

leri, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
ekiplerinin 
yardımıyla cesedi

sudan çıkardı. 
Cesedin Salih 
Şahin'e ait olduğu 
belirlendi. Şahin'in, 
nüfus cüzdanını 
hırkasına iğneyle

tedavi altına alındı. 
Kaza yerine gelen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
TIR'da inceleme

lerde bulundu. 
Mukavvalar ve 
TIR'ın yakıt depo
sundaki mazot da 
çevreye yayıldı.

Sürücünün sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken 
kazayla ilgili soruş
turma sürüyor.

iliştirildiği tespit 
edilirken, 
Cumhuriyet 
Savcılığı olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Oeariye gezen polis
aracı aniden alev aldı

Bursa'da devriye 
gezen polis aracı 
aniden alev aldı. 
Alevlerin başla
masıyla yangına 
müdahale eden 2 
polis memuru, 
"Merkez aracımız 
yanıyor. Acele 
itfaiye gönderin" 
dedi.
Yangın, merkez 
Nilüfer ilçesi Yolçatı 
Köprüsü yakınların
da, Asayiş Ekipler 
Amirliğine bağlı 2 
polis memurunun 
bulunduğu polis 
aracı seyir halinde 
alev aldı. Bir anda 
aracı saran alev
lerin içinden kapıyı 
açarak kurtulan 2 
polis memuru 

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR
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yangın tüpüyle 
alevlere müdahale 
ederken, bir yandan 
da telsizden yardım 
isteyerek, "Merkez 
aracımız yanıyor, 
acele itfaiye gön
derin" anonsu 
yaptı. Olay yerine 
kısa sürede gelen 
itfaiye ekipleri 
yangına müdahale 
ederek demir yığını
na dönen aracı 
söndürdü.
Yapılan incelemede 
polis aracının elek
trik sisteminde 
meydana gelen 
teknik arıza 
nedeniyle yandığı 
belirlendi. Yangınla 
ilgili soruşturmaya 
başlatıldı.

Bıırsa'ılaki "İmar Planı Değişikliği" Davasınıla 30 Kişi beraat etti
Bursa'da, merkez 
Yıldırım Belediyesi'n 
de 2004'te, imar 
planı değişikliğiyle 
20 dairelik arsaya 72 
daire yapılmasına 
izin verilerek, arsa 
sahibine rant 
sağladığı iddiasıyla 
açılan davada, 6 
sanığa 1 yıl 8'er ay 
hapis cezası verildi.
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin'in de arala 
rında bulunduğu 30 
kişi ise beraat etti. 
Bursa 15. Asliye 
Ceza Mahkeme 
si'nde, "görevi 

kötüye kullanmak" 
suçundan 3 yıla 
kadar hapis cezası 
istemiyle haklarında 
dava açılan Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin ve 
dönemin 35 meclis 
üyesinin yargılan
masına devam edil
di. Duruşmaya sanık 
Servet Büyükpoyraz 
ile sanıkların avukat
ları Hasan Koç, Re 
cep Kaygun ve 
Yavuz Boz katıldı. 
Bazı sanıkların 
avukatı olan Hasan 
Koç, müvekkillerinin 
imar mevzuatı 

çerçevesinde kamu 
yararını gözeterek 
hareket ettiklerini 
belirterek, "Müvek 
killerimin eylemi 
sonucu üçüncü bir 
kişinin haksız yarar 
sağlaması mümkün 
değildir. Yapılan 
plan değişikliği ile 
arsa sahibine tanı
nan hak bu şahsın 
yasadan kaynakla 
nan hakkıdır. Yapılan 
işlem sonucu kamu
nun veya belediye 
nin zarara uğraması 
söz konusu müm 
kün değildir. Müvek 
killerim görevlerini 

kötüye kullanma 
kastı ile değil kamu 
yararı bulunduğu 
inancı ile hareket 
etmiştir" dedi 
Mahkemenin hakimi, 
olayın olduğu zaman 
da Yıldırım Belediye 
si'nde İmar ve Plan 
lama Komisyonu 
Başkanı olarak gö 
rev yapan Servet Bü 
yükpoyraz ile korniş 
yon üyeleri Muam 
mer Dündar, Ahmet 
Okumuş, Hayri 
Yüksel, Ali Hasan 
Yoluç, Celal Demir'e, 
yanlış komisyon 
raporu düzenleyip 

bir kısım gerçek bil
gileri rapora yansıt
mayarak meclis üye 
lerini yanlış yönlen 
dirdiği gerekçesiyle 
"görevi kötüye kul
lanmak" suçundan 
önce 2 yıl hapis 
cezası verdi. Sanık 
ların duruşmalardaki 
iyi hali göz önünde 
bulundurularak 
cezalar 1 yıl 8'er aya 
indirildi.Sanıkların 
sabıkasız oluşunu 
dikkate alan hakim, 
denetimli serbestlik 
hükümlerinin uygu
lanmasına karar 
vere rek, cezaları 

erteledi. Başkan öz 
gen Keskin'in de ara 
larında bulunduğu 
30 sanı ğın ise üzer
lerine atılı suçların 
unsur larının oluş
madığı gerekçesiyle 
beraatlarına karar 
verildi. Yıldırım ilçe
si Namazgah Mahal 
leşi Namazdere So 
kak'ta parsel sahibi 
İ.K, arsanın yanında
ki yeşil alan kapsa 
mındaki bir parseli 
de alarak 5 Mayıs 
2004'te plan tadilatı 
yaptırmak üzere 
belediyeye başvur
muştu.
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Sett Kürsü
Necdet ZAMBAK

İNSAFLI OLMAK,,,
Ne güzel...
Don Kişot’un yel değirmenleri gibi bizim de 

saldırmak üzere kurulmuş bir Atatürk 
Cumhuriyetimiz var.

Üstelik bu Cumhuriyet ceberrut bir devlet.
Faşist cuntacılar onun adına ihtilal yaptık

larını söylediler,
Sağcılar, Liberaller, Dinciler, ikinci 

Cumhuriyetçiler, iktidar yalakaları, yancılar, 
dönek solcular, sosyalistler, komünistler...

Sanki 1923 kadroları 2012’de yerinde 
duruyormuş gibi, sabah erken kalkan kim 
varsa bu Cumhuriyete küfretti.

Adına ister Atatürk Cumhuriyeti deyin, ister 
Kemalist Cumhuriyet

İster görmezden gelin, ister beğenin, ister 
beğenmeyin

BU CUMHURİYET AYDINLAN M ACI BİR 
CUMHURİYETTİR.

Ve asla bir kalıp değildir ve tek tip insan 
modeli yaratmaz.

Eğer Kemalizmin tek tip insan modeli 
yarattığı genellemesiyle yola çıkarsanız, 

Birileri de kalkar bütün ‘’İZM”ler tek tip 
insan yetiştirir der.

Ki... bu da düşünen bir varlık olarak, 
insanın varoluş felsefesine aykırıdır.

Üstelik bu Cumhuriyetin anayasal bir tarifi 
de vardır.

"DEMOKRATİK, LAİK, SOSYAL BİR 
HUKUK DEVLETİDİR!"

Demokrasi isteyen,laiklik ilkesini benim
seyen, sosyal olmayı amaç edinen, hukukun 
üstünlüğüne inanan bir Kemalist Cumhuriyet 
nasıl olur da tek tip insan yetiştirir.

Kaldı ki, tek tip insan modeli yaratmanın en 
iyi yöntemi ve en iyi kalıbı, din eğitimidir.

Bu nedenle "Kemalizm bir kalıptır ve tek tip 
insan yetiştirir" diyenlerin tek amacı, 
Atatürk’ü dövmekten başka bir şey değildir.

Baylar bayanlar, merdivenden kayanlar;
Bu ülkenin insanları, 1946 dan beri sağa oy 

veriyor ve 89 yıllık Cumhuriyet Devleti nin 
neredeyse 60 yılı sağcıların, cuntacıların, 
liboşların ve dincilerin iktidarı ile yönetildi.

Ve her gelen iktidar bu devlette kendi’ 
kadrolarını oluşturdu.

Bu Cumhuriyet Devleti;
YETERİNCE DEMOKRAT (yönetenler 

Demokratsa, devlet de fevkalade demokrat 
olabilir)

YETERİNCE SOSYAL (yönetenler 
halkçıysa, devlet de fevkalade sosyal olabilir)

YETERİNCE LAİK (yönetenler dinci ’ 
değilse,devlet de fevkalade laik olabilir)

YETERİNCE HUKUK DEVLETİ (yönetenler 
hukukun üstünlüğüne inanıyorsa, devlet 
fevkalade hukuk devleti olabilir)

OLAMADIYSA;
Son 60 yıldır bu ülkeyi yönetenleri yok- 

sayabilir misiniz?
Siz hiç insaf diye bir şey duymadınız mı?
Neyse ki koro halinde küfrede küfrede 

yolun sonuna gelindi.
Kemalist Cumhuriyetin yıkılmasının alf 

yapısı tamamlandı.
Hazırlanmakta olan yeni AKP ANAYASASI 

ile bu yıkılış tescillenmiş olacak.
Darısı daha ileri Demokrasilerin başına.

Uzun yıllardır 
Gemlik - İznik yolu 
üzerinde faaliyet 
gösteren Cargil 
Fabrikası’nda 
Sendikal haklarını 
korumak üzere 
sendikalaşma çalış
malarına öncülük 
eden bir kişi, perfor
mans gerekçesi ile 
işten çıkarıldı.
İşten çıkarılma üzeri 
ne, Öz Gıda-iş 
Sendikası Cargil 
önünde eylem baş 
lattı.
Sendikalaşma çalış
masına giden işçi 
sayısının 84 olduğu 
öğrenildi.
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik ve 
Orhangazi İlçe 
Yöneticileri, hem 
işten çıkarılmaya 
tepki olarak hem de 
sendika çalışması 
içerisinde olan diğer 
işçilerin durumunu 
öğrenmek üzere, 
CargilL’de eylem ya 
pan sendika üyeleri
ni ziyaret etti.
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, "ABD şirketi 
Cargill’in dünya 
üzerinde 64 civarın
da kuruluşu bulun
makta. Dünya 
üzerinde bulunan 
Türkiye dışındaki 
tüm kuruluşlarında 
da işçi sendikaları 
mevcut, sadece 
Türkiye’de işçilerin 
sendikal hakları 
yok. ABD firması 
olan Cargill yöne
timine soruyorum; 
s izler Türkiye’yi 
üçüncü dünya ülke
si olarak mı görü 
yorsunuz? 
O yüzden mi 
Anayasamızda da 
belirtilen sendikal 
haklardan işçiler 
mahrum kalıyor. 
Türkiye sömürü 
ülkesi değildir. 
Bir an önce bu 
yanlışa son 
verilmeli ve mağdur 
edilen işçi

kardeşimiz de işine 
iade edilmelidir.” 
şeklinde konuştu. 
Öz Gıda-İş Şendi 
kası Örgütlenme 
Başkanı Göksel 
Şahin ise yapılan 
uygulamanın kanun
suz olduğunu, 
dünya devi bir firma 
nın sendikal hakları 
görmezden gelme
sine anlam 
veremediklerini 
söyledi.
İsteklerinin anaya 
sal haklara saygı 
gösterilmesi, şendi 
kal haklara karşı 
çıkılmaması ve 
çıkarılan işçinin 
göreve iade edilme
si olduğunu belirtti. 
Cargill sorumlu Mü 
dürü Kenan Cenap 
tarafından MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
MHP Orhangazi İlçe 
Başkanı Yüksel

Albayrak’a 
görüşme talebinde 
bulundular.
Talep olumlu kar 
şılanırken, görüşme 
ardından konuşan 
Osman Durdu, 
Müdürün açıklaması 
işten çıkarılmanın 
sendika ile alakalı 
olmadığının, 
sendikal hakların 
karşısında olun
madığının kendileri 
ne iletildiğini 
söylerken, inandırıcı 
bulmadıklarını 
söyledi.
Durdu, bundan 
sonra yaşanabile
cek işçi çıkarmala 
rında kasıt araya
caklarını dile getirir 
ken, bunun da 
takipçisi olacak
larını vurguladı. 
Durdu; "Bundan 
sonra da işçi çıkar
malar devam eder
se, işçi kardeşleri

mizin yanında olu
ruz, gerekirse fabri
ka girişini işgal 
eder, kardeşleri 
mizin yine de yanın
da olmaya davam 
ederiz.” dedi.
Bilindiği üzere 
geçmiş 
dönemde de Cargill 
ile alakalı çok sayı
da çelişkili durum 
Türkiye Kamuoyunu 
meşgul etmişti. 
Bulunduğu bölge 1. 
sınıf tarın arazisi 
durumunday ken 
fabrika faaliyete 
geçmiş ve yürütme 
yi durdurma kararı 
alınmıştı.
Meclisten çıkan özel 
yasa ile tarıma daya 
lı sanayi bölgesine 
çevrilen alan ile 
ilgili 2. kez yürüt
meyi durdurma 
kararı alınmasına 
rağmen uygulan
mamıştı.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
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ABD Tütki^e sınırına özel Şiilik aiiııılenl i
İngiliz The Times 
gazetesi Amerikan 
yönetiminin 
Türkiye'nin Suriye 
sınırına da özel bir
likler konuş
landırdığını öne 
sürdü.
ABD'nin Suriye'deki 
savaşın Ürdün'e de . 
yayılmaması ve 
muhaliflerle yakın 
koordinasyon 
amacıyla Ürdün'ün 
Suriye sınırına 150 
kişilik özel birlik 
göndermesinden 
sonra, Ingiliz Times 
gazetesi Amerikan 
yönetiminin 
Türkiye'nin Suriye 
sınırına da özel bir
likler konuş
landırdığını öne 
sürdü.
Gazete, güvenlik 
güçlerine 
dayandırdığı 
haberinde ABD'li ve 
Fransız özel güç
lerinin haftalardır 
Adana'daki İncirlik 
Üssü'nde konuş

Türkiye'ıle 1 milıon 435 bin 879 işyeri var
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Türkiye'de hizmet 
akdi ile işçi 
çalıştıran işyeri, 
bu işyerlerinde 
çalışan işçi 
sayılarını açıkladı. 
Türkiye'de hizmet 
akdi ile işçi 
çalıştıran 1 milyon 
435 bin 879 işyeri 
var. Faaliyet 
kollarına göre, 
perakende 
ticarette 248 bin 
671, bina inşaatında 
116 bin 679, kara 
taşımacılığı ve boru 
hattı taşımacılığında 
ise 108 bin 728 iş 
yeri bulunuyor. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığının "2011 
Çalışma Hayatı Ista- 
tistikleri"ne göre, 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası'nın "sigor
talı sayılanlar"a 
ilişkin 4. maddesinin 
"a" bendine göre, 
Türkiye'de hizmet 
akdi ile çalışanı 
bulunan 1 milyon 
435 bin 879 işyeri 
var.
Bu işyerlerinden 
sadece 230*u, binin

landıklarını iddia 
etti. Haberde, Suudi 
ve Katarh ajanların 
Suriyeli muhaliflere 
silah ve para aktar
mak için bölgede 
bulundukları da 
belirtildi.
ABD SURİYE İÇİN 
ÜRDÜN'E ÖZEL 
BİRLİK GÖNDERDİ 
ABD'nin Ürdün'e 
gizlice özel birlik 
gönderdiği haber
lerinin dün duyul
masının ardından, 
Times gazetesi 
bugün az sayıda 
İngiliz askeri per
sonelinin de Ürdün'e 

üzerinde çalışan 
istihdam ederken 
sadece 1 kişinin 
çalıştığı işyeri sayısı 
ise 513 bin 454. Yurt 
genelinde 2-3 
çalışanı olan 393 bin 
195, 4-6 arasında 
çalışanı olan 220 bin 
101, 7-9 arasında 
çalışanı olan 
97 bin 990, 10-19 
arasında çalışanı 
olan 115 bin 861, 
20-29 arasında 
çalışanı olan 37 bin 
188, 30-49 arasında 
çalışanı olan 30 bin 
366, 50-99 arasında 
çalışanı olan 15 bin 
482, 100-249 
çalışanı olan 8 bin 
946, 250-499 arasın
da çalışanı olan 2 
bin 304, 500-749 
arasında çalışanı 
olan 561 ve 750-999 
arasında çalışanı 
olan 201 işyeri 
bulunuyor.
En çok işyeri perak
ende ticarette 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığının verilere 
göre, en çok 
işyeri bulunan 
faaliyet kolları 
sırasıyla şöyle: 
-Perakende ticaret: 

gittiğini belirtti. 
Gazete, Suriyeli 
muhaliflerle temas 
halinde olduğunu 
öne sürdüğü bu bir
liklerin bir amacının 
da Beşar Esad reji
minin elindeki 
kimyasal silahların 
kontrolünü kay
betmesi halinde 
müdahale etmek 
olduğunu belirtti. 
Londra ve Washing 
ton'ın ana kaygıların 
dan beri Esad reji
minin elindeki kimya 
sal savaş başlıkları 
taşıyabilecek füzele 
rin radikal İslam

248 bin 671 
-Bina inşaatı: 116 
bin 679
-Kara ve boru hattı 
taşımacılığı: 108 bin 
728
-Toptan ticaret: 91 
bin 455
-Yiyecek ve içecek 
hizmeti: 69 bin 895 
-Özel inşaat faaliyet
leri: 48 bin 436 
-Elektrik, gaz, buhar 
ve hava sistemleri 
üretim ve dağıtımı: 
40 bin 469
-Bina ve çevre 
düzenleme faaliyet
leri: 39 bin 821 
-Büro yönetimi ve 
büro desteği 
faaliyet: 39 bin 383 
-Gıda ürünleri 
imalatı: 39 bin 379 
-Hukuki ve 
muhasebe faaliyet
leri: 35 bin 360 
-İdari danışmanlık 
faaliyetleri: 30 bin 
698
-Fabrikasyon metal 
ürünleri: 30 bin 546 
-Giyim eşyaları 
imalatı: 30 bin 325 
-Toptan, perakende 
ticaret ve motorlu 
taşıt onarımı: 28 bin 
820
-Eğitim: 24 bin 973 
-Makine ve ekipman 

cıların eline geçme
si. İsrail, Suriye reji
minin elindeki 
kimyasal silahları 
Lübnan'daki 
Hizbullah yöne
timine nakletmesi 
halinde müdahale 
edeceğini açık
lamıştı.
Amerikan ve İngiliz 
askerlerinin, 
Ürdün'ü bölgedeki 
isyanların dışında 
tutmak için de 
çalışacağı belirtildi. 
Ülkesinde İslam
cıların muhalefetiyle 
karşılaşan Ürdün 
Kralı Abdullah, dün 
yeni bir başbakan 
atayarak, parlamen
to seçimlerine 
gidileceğini duyur
muştu. İngiltere 
Ulusal Güvenlik 
Konse yi'nin Başba 
kan David Cameron 
liderliğinde Suriye 
ağırlıklı gündemiyle 
önümüzdeki hafta 
toplanacağı 
öğrenildi.

kurulum ve onarımı: 
19 bin 592
-İnsan sağlığı 
hizmetleri: 16 bin 
931
-Mobilya imalatı: 
16 bin 915
-Güvenlik ve soruş
turma faaliyetleri: 
16 bin 449 
-Tekstil ürünleri 
imalatı: 16 bin 47 
-Taşıma için 
depolama ve destek 
faaliyeti: 16 bin 9 
-Mimarlık ve 
mühendislik 
faaliyetleri: 
15 bin 998
-Makine ve ekipman 
imalatı: 15 bin 752 
-Bina dış yapılarının 
inşaatı: 12 bin 763 
-Metalik olmayan 
ürünler imalatı: 12 
bin 442 
-Konaklama: 
12 bin 260 
-Bilgisayar ve 
kişisel ev eşyaları 
onarımı: 11 bin 650 
-Bitkisel ve hay
vansal üretim: 11 
bin 569
-Ağaç, ağaç ürünleri 
ve mantar üretimi: 
11 bin 232
-Kauçuk ve plastik 
ürünler imalatı: 11 
bin 82

Diyarbakır'ın Lice 
ilçesi Abalı 
Karakolu'nda, 
kalkış sırasında 
elektrik tellerine 
takılarak kontrolünü 
kaybeden askeri 
helikopter, acil iniş 
yaptı. Olayda 1 
asker şehit oldu, 3 
asker de yaralandı. 
Diyarbakır'ın Lice 
ilçesi Abalı 
Karakolu'nda kalkış 
yapan askeri 
helikopter 
gövdesinde mey
dana gelen sorun 
üzerine acil iniş 
yaparken elektrik 
tellerine takılıp 
düştü. Kazada 1 
asker şehit olurken 
3 asker de yara
landı.

EN ÖZEL ve GUZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN- 

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

•• •
1 GUNDS DflV€TIV€ BASILIR

Zengin çeşit ve 
kataloglarımızı görmeden 

karar vermeyin...
39 YILLIK TECRÜBEMİZ 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
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Bakan Eker: Bir 
şehidimiz var 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, 
Diyarbakır'ın Lice 
ilçesinde düşen 
helikopterle ilgili 
yaptığı açıklama 
yaptı. Bakan Eker, 
bir askerin şehit 
olduğunu söyledi. 
Bakan Eker, 
Diyarbakır'ın Silvan 
ilçesinde kaza ile 
ilgili gazetecilere 
bilgi verdi. Bakan 
Eker, helikopter 
gövdesinde mey
dana gelen sorun 
üzerine acil iniş 
yaparken elektrik 
tellerine takılıp 
düştüğünü ve 1 
askerin şehit 
olduğunu kaydetti.
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2O15'e katlanlerslıanelerin yiirte 70’i özel okul olacak
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
“Dershaneler 
kapanacak” sözleri 
üzerine başlayan 
çalışma son aşa
maya geldi.
Dershanelerin özel 
okullara 
dönüştürülmesi için 
arsa ve vergi 
muafiyeti gibi 
teşvikler verilecek. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Strateji 
Geliştirme 
Başkanlığı'nın koor
dinatörlüğünde 
hazırlanan MEB 
2010-2014
Stratejik Plam'nın, 
Özel Öğretim 
başlıklı bölümünde 
stratejik hedef 
olarak, “2014 
sonuna kadar der- 
sanelerin yüzde 
70'inin özel okula 
dönüştürülmesini 
teşvik etmek” yer 
aldı. Dersane sahip
lerine verilecek 
teşvikler arasında 
arsa tahsisi, vergi 
muafiyeti yer alırken, 
çocukları hem devlet 
okuluna hem de der- 
şaneye giden 
velilerin çocuklarını 
özel okullara gön
dermeleri için teşvik 
edilmesi de

öngörüldü.
Önce eğitim kalitesi 
sonra teşvik gelecek 
-Milli Eğitim 12 yıllık 
zorunlu eğitimi der
shanelere karşı koz 
olarak kullanacak. 
-Tedbirlerin başında 
eğitim kalitesini 
artırmak geliyor. 
Bunun için öğreV 
menler belirli aralık
larla sınavlara tabi 
tutulacak.
-Performansları ile 
birlikte akademik 
başarılarının yanı 
sıra sınavdan aldık
ları puana göre yük
selecekler ve buna 
göre ücretleri, 
sorumlulukları, 
statüleri ve kariyer
leri artmış olacak. 
-Böylece eğitimde 
de kalite artmış ola

cak ve öğrenciler 
dershaneye ihtiyaç 
duymadan gerekli 
eğitimlerini 
okullarından almış 
olacak. 
Öğretmenlere sıkı 
denetim 
-Öğretmenlerin hem 
okulda hem de der
shanede çalışmasını 
engellemek için her 
ilde denetleme ekibi 
oluşturuldu. 
Bakanlık geçtiğimiz 
aylarda dershanel
erde denetimler 
yaparak hem devlet 
okullarında hem de 
dershanede çalışan 
öğretmenleri tespit 
etti.
-Bakanlık özel öğre
tim alanında hizmet 
veren denetim per
sonelinin nicelik 

olarak yetersiz 
olduğunu 
savunurken, bu kap
samda alanında 
yetişmiş müfettiş
lerin sayıları ve 
hizmet içi eğitim 
faaliyetlerini artır
mayı planlıyor.
Fen lisesi düzeyinde 
eğitim
-Yeni sistemle birlik
te okullarda esnek 
eğitim modeline 
geçildi. İsteyen 
öğrenci seçmeli der
slerinde fen, sosyal 
bilimler, matematik 
gibi ekstra dersler
den eğitim alarak 
kendini geliştirebile
cek.
-Öğrenciler der
shanelere gerek 
duymadan bulun
duğu okullarda 
Anadolu ya da fen 
lisesi düzeyinde 
eğitim alabilecek.
-Dershanelerin özel 
okula dönüştürülme 
çalışmaları sırasında 
sınavlar öncelikle 
ele alınacak.
Sınavlar, der
shanelere ihtiyaç 
kalmadan yeniden 
şekillendirilecek. 
Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS) da 
kaldırılıyor. Böylece 
öğrenciler okullara 

girmek için der
shanelere ihtiyaç 
duymayacak. SBS 
sınavı sadece 
Türkiye'nin eğitim 
seviyesini ölçmek 
için kullanılacak. 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı 
kaldırılacak. Yerine 
olgunluk sınavı 
getirilecek. Burada 
öğrencilerin lise 
öğrenimleri boyunca 
aldıkları eğitime 
ilişkin sorular 
sorulacak.
Derslik açığı da 
kapatılacak 
-Plana göre der
shanelerin kalk
masıyla birlikte özel 
okullara teşvik 
sağlanacak.
-Dershanelerini kap
atarak bunun yerine 
üniversite, özel okul, 
kolej, anasınıfı, 
anaokulu ve kreş 
açan eğitim işlet
melerine büyük 
kolaylıklar tanı
nacak.
-Böylelikle 4+4+4 
düzenlemesiyle 
ortaya çıkacak 
okul/derslik açığı 
kapatılacak ve aileler 
de dershane 
ücretlerinden kurtu
lacak. Sistemle 
öğrenci kendine 

daha fazla vakit 
ayıracak. 
Öğrencisiz 
kalmayacaklar 
-İlk olarak bina, 
bahçe, kitaplık, 
derslik, uygulama 
sınıfı, konferans 
salonu gibi özellik
leri ile okul standart
larına uygun der
shaneler özel okula 
dönüştürülecek. 
-Geriye kalan der
shaneler için arsa 
tahsisi, vergi 
muafiyeti gibi 
teşvikler verilerek 
özel okul yatırımı 
yapmaları. 
sağlanacak.
-Çocuğunu hem 
devlet okuluna hem 
dershaneye gön
deren veliler çocuk
larını özel okullara 
göndermeleri için 
teşvik edilecek.
-Bu okullara burslu, 
yarı burslu öğrenci 
okutma zorunluluğu 
getirilecek.
-Özel okullar da 
öğrencisiz bırakıl
mayacak.
-Uygulamayla on 
binlerce derslik 
öğrencilerle 
buluşurken, 
devlet okullarındaki 
yığılmaların bitir
ilmesi hedefleniyor

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN VE KALİTELİ 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...

EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

HATBAAOLIK - REKLAMCILIK - OR(WIİZA5YOH VE TAHITİM

İstiklal Cad. Bora 5ok. Stüdyo Prestij yanı 
rio : 5/ B Tel : (0.224) 513 96 85 GEMLİK

FATURA DAVETİYE
-5 i ^Z SEVK İRSALİYESİ DÜĞÜN & NİŞAN
djdl >b ^Z TAŞIMA İRSALİYESİ SÜNNET AÇILIŞ

^Z KARTVİZİT & KAŞE ORGANİZASYON
- wZ HEDİYELİK EŞYA ^Z PLAKET & KUPA
> Z KATALOG
> Z CİLT İŞLERİ BALON

mı
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Bursa Su Sempozyumu’ Düzenlenecek
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
Dünya Su, Meteoro 
loji ve Orman gün
leri etkinlikleri kap
samında BUSKİ ve 
Su Vakfı işbirliğiyle 
düzenlendiği 'Bursa 
Su Sempozyumu' 
22-24 Mart 2013 tar
ihleri arasında 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
yapılacak.
Geleceğin en büyük 
sorunları arasında 
yer alan, 
'sürdürülebilir su 
yönetimi ve kentlerin 
geleceği', yerel 
yönetimlerin 
üzerinde has
sasiyetle durdukları 
konuların başında 
gelirken, su strateji
leri 'Su Şehri' 
Bursa'da belir
lenecek.
'Sürdürülebilir Su 
Yönetimi ve 
Kentlerin Geleceği* 
temasıyla düzen
lenecek sempozyu
mun Onur Kurulu 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Bursa Büyükşehir

Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, Bursa 
Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali 
Sürmen, Orhangazi 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Recep İleri'- 
den oluşuyor.
Sempozyumun 
Düzenleme 
Kurulu'nda ise 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, Su Vakfı 
Başkanı İstanbul 
Teknik Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Zekai Şen, Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr.
Sevinç Sırdaş, 
Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdulvahap 
Yiğit görev alıyor. 
BUŞKİ Plan Yatırım 
ve İnşaat Dairesi 
Başkanı Necat 
Yardımcı’nın Genel 
Sekreterliği'nde 
düzenlenecek sem

pozyumun Danışma 
Kurulu'nda da 
Osmangazi Üniver
sitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasan 
Tosun, Su Vakfı 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Selami Oğuz, 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mahmut Altınbaş, 
Bursa İl Meteoroloji 
Müdürü Mehmet 
Selçuk Boztepe ile 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ahmet 
Koksal Coşkun yer 
aldı.
Hülya Ferruhoğlu 
Aydın (BUSKİ), 
Hakan Başkara 
(BUSKİ), Fevziye 
Çalış (BUSKİ), Merve 
Sarıveli (BUSKİ), 
Nigar Şen (Su Vakfı), 
Muhittin Yenigün'ün 
(Su Vakfı) Etkinlik 
Kurulu'nda görev 
aldığı sempozyumda 
Türkiye'nin önde 
gelen üniver
sitelerinden 35 bilim 
adamının oluştur
duğu heyet de sem
pozyumun Bilim 
Kurulu'nu 
oluşturuyor.
Bilimsel bir ortamda 
su ile ilgili bütün 
sorun ve çözüm 

önerilerinin konuşu
lacağı seminere 
tebliğ sunmak 
isteyenler, tebliğ 
özetlerini, 
www.su2013.org 
sayfasına göndere
bilecekler. Tebliğ 
özetinin ilk sayfasın
da tebliğin başlığı, 
unvansız olarak 
yazarın isim ve 
adresleri, 400 
sözcükten fazla 
olmayacak biçimde 
tebliğ özeti ve 
anahtar kelimeler 
bulunabilecek.
Tebliğ metni 1.5 satır 
aralığında, Microsoft 
yazımında 'Times 
New Roman' 
harflerinde ve 12 
harf ölçeğinde 10 
sayfayı geçmeyecek 
biçimde hazır
lanacak. Tebliğ 
özetlerini son gön
deri tarihi ise 21 
Ocak 2013 olarak 
belirlendi. Katılımın 
ücretsiz olacağı 
sempozyum kap
samında oluşturula
cak sergi alanında 
ürünleriyle yer 
almak isteyen kurum 
ve kuruluş temsilci
lerinin organizasyon 
sekretaryası ile 
iletişime geçmesi 
gerekiyor.

TBMM 
Başkanlığı'nın 
konuyla ilgili 
duyurusu, Resmi 
Gazete'de yayın
landı. Kamu 
Denetçiliği 
Kurumu Kanunu 
uyarınca, TBMM 
tarafından bir 
kamu başdenetçisi 
ve beş kamu 
denetçisi için 
seçim yapılacak. 
Buna göre; Türk 
vatandaşı olmak, 
seçimin yapıldığı 
tarihte başdenetçi 
için 50, denetçi 
için 40 yaşını 
doldurmuş olmak 
gerekecek, bu 
nedenle 
Başdenetçi aday 
adaylığı için 29 
Kasım 1962, 
denetçi' aday 
adaylığı için de 29 
Kasım 1972 tari
hinden önce doğ
muş olanların 
başvuruları kabul 
edilecek.

■
İMİM

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ı pja aa AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak İPİ' K]_< Uh AJ 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ıwı 1 UU

SATILIK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR

Müracaat Tel: 
0 532 283 59 19

SAHİBİNDEH 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

KRŞeDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

ABONE OLDUNUZ MU?
■ıııııııııuıııı ıııımı— ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TENIA â “suhİur»a
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

http://www.su2013.org
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SGK 2.1 miliar Uta acılı uerfli
OVP’nin ardından 
Orta Vadeli Mali 
Plan da belli oldu. 
Böylece 17 Ekim’de 
Meclis’e sunulacak 
yeni bütçenin genel 
hatları da netleşti. 
Plana göre bütçede 
memura faiz 
giderinin iki katı 
para ayrıldı. 
Ekonomide 
sağlanan istikrar, 
bütçe dengelerini de 
değiştirdi. 
Ekonomik istikrar 
“bütçeden aslan 
payını rantiye alı 
yor” söyleminin de 
rafa kalkmasına 
sağladı.
17 Ekim’de 
TBMM’ye sunulacak 
olan 2013 yılı 
bütçesinde, kamu 
personeline ayrılan 
kaynak neredeyse 
faize aktarılacak 
ödeneğin iki katına 
ulaştı. Bütçede, 
faize 53 milyar liralık 
ödenek ayrılması 
öngörülürken, per
sonele ise 97 milyar 
224 milyon liralık 
ödenek aktarılacak. 
Orta Vadeli 
Program’la birlikte 
2013-2015 dönemini 
kapsayan Orta 
Vadeli Mali Plan da 
açıklandı. Planının, 
Resmi Gazete’de 
yayınlanması ile bir
likte, 17 Ekim’de 
Meclis’e sunulacak 
2013 yılı bütçe 
tasarısının ana hat
ları da netleşti. 
Buna göre 
geçtiğimiz yıl yayın
lanan orta vadeli 
mali planda 381 mil
yar lira olarak tah
min edilen 2013 yılı

bütçe büyüklüğü 
403.9 milyar liraya 
çıkacak. Bütçe 
büyüklüğünde 
yaşanan sapmada, 
personel ödeneğin
deki artış etkili oldu. 
Yine geçen yıl 
yayınlanan mali 
planda, 2013 yılı için 
88.6 milyar lira 
olarak hesaplanan 
personel ödeneği, 
8.6 milyar liralık 
artışla 97.2 milyar 
liraya çıktı. Böylece, 
bütçe büyüklüğünde 
yaşanan sapmanın 
yaklaşık yarısı per
sonel ödeneğindeki 
artıştan kaynaklan
mış oldu. Personel 
ödeneğin planların 
dışında artış göster
mesinde, 1.9 milyon 
emekliye verilecek 
intibak zammı ile 
2012 yılı başında 
uygulamaya konu
lan eşit işe eşit 
ücret düzenlemeleri 
etkili oldu. Memura 
verilen zamların ise 
bütçe üzerinde çok 
fazla etkisi olmadı.

MEMURA 97, 
YATIRIMA 33 
MİLYAR LİRA 
Kamu çalışanlarına 
97.2 milyar liralık 
ödenek ayrılması 
öngörülen 2013 yılı 
bütçesinde, faiz için 
ise 53 milyar liralık 
kaynak konulacak. 
Faiz ödemelerinde 
ise bir sapma 
yaşanmadı. Geçen 
yıl yayınlanan mali 
planda da 2013 yılı 
için, 53 milyar liralık 
faiz ödemesi yapıl
ması planlanmıştı. 
2014 yılında da faiz 
için öngörülen 55 
milyar liralık ödenek 
tutarında bir 
değişikliğe gidilme
di. Öte yandan 2013 
yılı bütçesinde, 
yatırımlar için ise 
33.4 milyar liralık 
ödenek ayrılması 
planlandı. Kamu 
yatırımlarına bütçe
den 2012 yılı 
bütçesinde ise 27.9 
milyar liralık ödenek 
ayrılmıştı.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu(SGK), 
Temmuz ayında 2 
milyar 100,8 milyon 
lira açık verdi 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun (SGK) 
aylık raporuna göre, 
kurumun 11 milyar 
769,2 milyon lira 
gelir, 13 milyar 
870,0 milyon lira 
gideri oluştu. 
Böylece gelirlerin 
giderleri karşılama 
oranı yüzde 
84.9 olarak gerçek
leşti.
SGK’nın gelirlerinde 
yüzde 7.86 artış

Altın mum Değiştirdi
Altın, dört günlük 
düşüşünün ardın
dan artıda 
seyrediyor.
Altın, iki aydan daha 
fazlasının en kötü 
kayıp serisi olan 
dört günlük 
düşüşünün ardın
dan artıda 
seyrediyor.
Spot altının onsu 
pek fazla değişim 
göstermeyerek 
Singapur'da 
yerel saatle 
14.03'te 1,763.50

KRŞ6D6 B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

olurken, gider
lerinde yüzde 2.1 
düşüş yaşandı.
Yılın ilk 7 aylık 
bölümünde ise 
gelirler 77 milyar

836,6 milyon TL, 
giderler 92 milyar 
879,1 milyon TL 
olurken, açık 15 mil
yar 42,5 milyon TL 
olarak gerçekleşti.

dolardan alıcı 
buldu. Altın son 
dört günde doların

güçlenmesi 
nedeniyle yüzde 1.6 
değer kaybetmişti.

Gemlik Körfez ımliilııııMI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4396 

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 Gönleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
TIMARHANE: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00 20:15

REZERVASYON 513 33 21 
CIUSAVM TUTKU

SUPERTURK:
13.30-15.30-17.30

19.30-21.30 
SEN KİMSİN: 12.00- 

14.00-16.00-18.00-20.30 
FETİH 1453:11.30 

14.30-17.30-20.30 
Rez. Tel: 51415 00
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■/İM ■İMİ Hi ISIM »IHIMI MİMİM
Bursa Valiliği, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi, 
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (BTSO) 
işbirliği ile düzen
lenecek olan ‘Bursa 
İnsan Kaynakları ve 
İstihdam Buluşması 
(BİİB)’, 22-23-24 
Kasım 2012 tarih
lerinde işverenler ile 
iş arayanları bir 
araya getirecek. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 

(Merinos AKKM) 
gerçekleştirilecek 
olan ‘Bursa İnşan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması’ kap
samında Merinos 
AKKM Fuar 
Alam’nda 150 şirket 
ve kurum tarafından 
stant açılacak. 
Salonlarda ise ünlü 
isimlerin konuşmacı 
olarak katılacağı 
paneller ve çok sayı
da seminer düzen
lenecek.
Buluşmada, ‘girişim
cilik’, ‘iş arama 
teknikleri’, ‘iş güven

liği’ gibi farklı konu
lar gündeme taşı
nacak.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
Bursa’nın uzun yıl
lardır Türkiye’nin ve 
dünyanın önemli 
sanayi kuruluşlarını 
ve işletmelerini 
barındırdığını söyle
di. Bursa gelişmiş 
bir sanayi kenti özel
liği ile işgücü için 
adeta bir cazibe 
merkezi konumunda 
olduğunu hatırlatan 
Pala, “Bursa için 
dönüm noktası

sayılacak bir buluş
mayı gerçekleştin 
yoruz. BİİB kap
samında işverenler 
ile iş arayanlar bir 
araya gelecekler. Bu 
buluşma iş arayan
lara bölgedeki iş 
olanaklarını ve işlet
meleri tanımak için 
önemli bir fırsat ola
cak. Bursa Kent 
Konseyi olarak bizler 
de buluşmada istih
dam ve kariyer 
alanında yaptığımız 
çalışmaları aktara
cağız" şeklinde 
konuştu.

Oiiciiınspor: 80 Emine Örnek Koleji: 63
Gücümsporlu basket 
çiler, Emine Örnek Koleji 
basketçilerini yenmeyi 
başardı.
10 Ekim 2012 günü günü 
yapılan hazırlık maçında, 
TBF Erkekler Bölgesel 
lig hazırlık maçında 
Gücümsporlu basketçil- 
er, rakibine 27 fark attı. 
Gücümspor çalıştırıcısı 
Ziya Güler, yaptığı 
açıklamada,

"Yaptığımız 3 hazırlık 
maçını da kazandık. 
Ama bu hazır olduğu
muz anlamına gelmez. 
Takım olarak 
çok eksiklerimiz var. 
Eksiklerimizi gidermek 
için antrenman tempo
sunu arttırmamız ve bir 
takım haline gelmek için 
sık aralıklarla hazırlık 
maçları yapmamız 
gerekiyor" dedi
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Ticaret ue Sanayi Odası inşaatı haşladı
Sosyal Yaşam Merkezinin bir köşesinde takas suretiyle 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’na verilen arsada yeni Oda 
binasının inşaatı başladı. Geçtiğimiz ay içinde ihaleye çıkarılan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası ihalesini en 
düşük fiyatı veren Umut İnşaat A.Ş. 1 milyon 450 bin liraya 
kazandı. Firma inşaat çalışmalarına hafta başında başladı. 
Zemine çakılacak kazıkların tamamlanmasından sonra temel 
atılacak. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası 4 ay 
içinde tamamlanarak Odaya teslim edilecek. Haberi sayfa 2’de
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BursadaEcstasyııe 
BonzaiOperasyonu
Bursa'da polis ekipleri tarafın
dan düzenlenen uyuşturucu 
operasyonunda, 45 bin 634 
ecstasy hap ve 4 kilogram bon- 
zai ele geçirildi. Haberi 3’de

lahıtadaıı fcaimrım operasyonu
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, dün kaldı 
rımları işgal eden 
esnafı ceza yağdır 
dı. Gemlik Zabıta 
Müdürü Halit 
Seymen’in yönet
tiği operas yon da, 
500’e yakın işyeri 
denetimden 
geçtiğini, denetim
lerin artacağını 
söyledi. Syf 2’de

Şehit Acısı 
Bursa'va Düştü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düsen helikop
terde şehit olan uzman çavuş llyas Genel, 
Bursa'daki baba ocağına getirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düşen helikop
terde şehit olan uzman çavuş llyas Genel, 
Bursa'daki baba ocağına getirildi. Syf 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Büyükşehir Yasası
AKP iktidarının hükümet kadrolarının bü 

yük çoğunluğu, belediyecilikten gelen kişi 
lerdir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde edin 
dikleri tecrübeler ile bugün Türkiye’yi yöne 
tiyorlar.

‘İstanbul’u yöneten Türkiye’yi yönetir’ 
sözü bundandır.

AKP iktidarını mutlak kılmak için elindeki 
tüm güçleri kullanmak istiyor.

Bunun için Anayasayı değiştiriyor, seçim 
sistemindeki antidemokratik maddeleri 
değiştirmiyor ama, kazanamadığı belediye 
leri ele geçirmek için Büyükşehir
Yasası’nda değişiklik istiyor. Devamı 4’de

niBiı 
mili la 

il ilildi!
30 Ekim 2012 tari
hi itibariyle 6 aylık 
başvuru süresi 
sona erecek olan
2B arazileriyle 
ilgili bilgi veren 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
2B arazileri için 
yapılan başvuru 
sayısının 300 bine 
ulaştığını açıkladı. 
150 bin mülk sahi 
bini uyardı. 7’de

Sahte Polise 
İnanıp, Hesabına 
Öç Günde 45 Bin

Lira Yatırdı
Telefonda kendini hakim, savcı, emniyet 
müdürü ve polis olarak tanıtan kontör 
dolandırıcıları vatandaşları mağduretm- 
eye devam ediyor. Bursa’da, kendisini 
polis olarak tanıtan sahte polise inanan 
bir vatandaş verilen hesap numarasına 45 
bin 570 lira para yatırdı. Olayla ilgili 
soruşturma başlatılırken Eyüp Ş.'nin 
parayı yatırdığı hesabın Ercan T.'e ait 
olduğu öğrenildi. Haberi sayfa 3’de

‘Gemlik Körfez’ www.geml0(korfezgazetesi.coın

Mil Sitili 
SMIHIIİI

İç karışıklığın 
olduğu Suriye'de, 
çatışmaların 
Türkiye sınınna 
dayanmasının 
ardından güvenlik 
önlemleri en üst 
seviyeye çıkarıldı. 
Çatışmaların 
yoğunlaşmasının 
ardından onlarca 
tank, Suriye sınırı
na konuşlandırıldı. 
Şanlıurfa'nın 
Suruç llçesi'nin 
Mürşitpınar 
Köyü'nde de 
onlarca zırhlı araç 
ve tank, namlu
larını çevirdiği 
Suriye sınınna 
park etti.

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


13 Ekim 2012 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Ticaret ve Sanayi Ması inşaatı üaslaflı

Sosyal Yaşam 
Merkezinin bir 
köşesinde takas 
suretiyle Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na verilen 
arsada yeni Oda 
binasının inşaatı 
başladı.
1964 yılında Gemlik 
Belediyesi ile Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 
ortaklaşa yaptırılan 
Tibel Otel ve Ticaret 
ve Sanayi Odası 
hizmet binası, 
Büyükşehir

Belediyesi’nin 
Meydan ve Kordon 
projesi kapsamında 
yeşil alan olarak 
ayrılması üzerine, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından Sosyal 
Yaşam Merkezi 
bahçesindeki 
havuzun yanındaki 
700 metrekarelik 
alan, Ticaret ve 
Sanayi Odası’na 
Tibel Otel binasının 
yüzde 50 hissesine 
karşılık takas 
karşılığı verildi.

SÖZÜNERİ 
MİMARLIK 
ÇİZDİ
Yer arayışını 3 yıldır 
sürdüren Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclisi, 
Gemlik 
Belediyesi’nin takas 
teklifini kabul 
etmesinden sonra, 
TSO Meclis Başkanı 
Hasan Sözüneri’nin 
sahibi olduğu 
Sözüneri Mimarlık 
Firması tarafından 
yapılan değişik pro
jeler içinden birisi 

beğenildi. 
Geçtiğimiz ay içinde 
ihaleye çıkarılan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası hizmet 
binası ihalesini en 
düşük fiyatı veren 
Umut İnşaat A.Ş. 
1 milyon 450 bin 
liraya kazandı. 
Firma inşaat çalış
malarına hafta 
başında başladı. 
Yaklaşık 3 metre 
zemine inen 
temel çalışmaları 
sırasında arsanın 
bitişiğindeki trafo

nun tehlike yarat
ması üzerine, 
Belediye Meclisi 
kararı elektrik trafo 
sunun yeri 11 metre 
ileriye götürüldü.

TRAFO
TAŞINIYOR 
Bugün trafonun yer 
değiştirmesi 
nedeniyle, 
bölgede elektrik 
kesintisinin yapıla
cağı bildirildi.
Trafonun taşınması 
ardından zemin 
sağlamlaştırma 

çalışmalarına 
başlanacak. 
Umut İnşaat firması 
bu nedenle arsa 
içine getirdiği temel 
kazık burgu maki- 
naları çalışmaya 
başladı.
Zemine çakılacak 
kazıkların tamamlan
masından sonra 
temel atılacak.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası hizmet 
binası 4 ay içinde 
tamamlanarak 
Odaya teslim 
edilecek.

Zabıtadan kaldırım operasyonu

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, dün 
kaldırımları işgal 
eden esnafı ceza 
yağdırdı.
Periyodik hale 
getirilen kaldırım 
işgallerine ve sey
yarlara yönelik 
operasyonlarını 
devam ettiren 
Gemlik Belediyesi 

Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü 
ekipleri ile birlikte 
operasyona 
düzenlediler.
Ahmet Dural 
Meydanı, İstiklal 
Caddesi, Orhangazi 
Caddesi ve Dere 
boyu mevkii ile ara 

sokaklarda seyyar 
ve kaldırım işgali 
denetimlerine çıkan 
ekipler, daha önce
den uyardıkları çok 
sayıda esnafa bu 
defa ceza'yağdırdı..

Sıklaştırılan dene
timlerle, küçük 
esnaf, büyük esnaf, 
süper market ayrımı 
yapmadan kaldırım 
işgali yapan çok 

sayıda işletmeye 
uyarı ve para cezası 
kestiler.
Gemlik Zabıta 
Müdürü Halit 
Seymen’in yönettiği 
operasyonda, 500’e 
yakın işyeri dene
timden geçti.
Amaçlarının ceza 
kesmek olmadığını 
bir kez daha hatırla
tan Gemlik Zabıta

Müdürü Halit 
Seymen, buna 
karşın bazı 
esnafların tüm 
uyarılara aldırış 
etmeden kaldırım
ları işgal etmeye 
devam ettiğini 
savundu. Uyarıların 
dikkate alınmadığı 
esnafa kanunlar 
çerçevesinde ceza 
yazdıklarını vurgu

layan Seymen, 
denetimlerin de 
aralıksız olarak 
süreceğini sözleri 
ne ekledi. Öte yan
dan, bundan sonra
ki denetimlerde 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekip
lerinin de periyodik 
olarak yer alacağı 
ifade edildi.
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Sahte Polise İnanıp, Hesabına 
Üç Günde 45 Bin Lira Yatırdı

Şehit Acısı 
Bursa'ya Düştü

Telefonda kendini 
hakim, savcı, 
emniyet müdürü ve 
polis olarak tanıtan 
kontör 
dolandırıcıları vatan
daşları mağdur 
etmeye devam 
ediyor.
Bursa'da, kendisini 
polis olarak tanıtan 
sahte polise inanan

Genç Kızın Sır Ölümüne Soruşturma
Bursa'da boğaz 
ağrısı şikayetiyle 
hastaneye giden 17 
yaşındaki kızın 
ölümü üzerine 
soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Şirinevler 
Mahallesi'nde otu
ran 17 yaşındaki 
Latife Albayrak'ın 10 
gün önce boğazı 
ağrımaya başladı. 
Oturdukları semtteki 
aile hekimine giden 
Al bayrak, verilen 
ilaçları kullanmaya 
başladı.

Mı Misi ııt 
İMİI WS|M
Bursa'da polis ekip
leri tarafından 
düzenlenen uyuştu
rucu operasyonun
da, 45 bin 634 
ecstasy hap ve 4 
kilogram bonzai ele 
geçirildi. Olayla 
ilgili biri kadın dört 
kişi gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 
Bursa'daki 'torbacı' 
denilen kişilere 
uyuşturucu 
sağladıkları öne 
sürülen kişilere 
yönelik operasyon 
başlattı.
4 ay süren takip 

bir vatandaş verilen 
hesap numarasına 
45 bin 570 lira 
para yatırdı. 
Osmangazi ilçesi 
Tahtakale 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, Eyüp Ş.’i 
cep telefonundan 
arayan bir kişi ken
disini polis olarak

Fakat genç kızın 
günden güne artan 
ağrıları canına tak 
etti.

Dün ailesi tarafın
dan Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne

sonucu önceki gün 
düzenlenen 
operasyonlarda, 45 
bin 634 ecstasy hap 
ile 791 paket 
halinde 4 kilogram 
bonzai maddesi ele 
geçirildi. Olası bir 
operasyon anında 
uyuşturucu mad
deleri bulunmaması 
için yastıklara 
koyan Murat 
Hendeklioğlu 
(23), Ayla Arıkoğlu 

(45), Yıldırım 
Babaoğlu (47) ve 
Seyit Dalkıran (44) 
gözaltına alındı. 
Sorguları tamam
lanan şüpheliler, 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk 
edildi.

tanıttı. Eyüp Ş., 
sahte polisin, 
'Hakkında yürütülen 
bir soruşturma 
gereği paraya 
ihtiyaç duyuluyor' 
demesi üzerine ver
ilen hesap 
numarasına üç gün 
içerisinde 45 bin 570 
lira para yatırdı. 
Dolandırıldığını 

lilm İlli İMİ»

Orhangazi’de, adam yaralama suçundan 
aranan şahıs ile polisler arasında nefes 
kesen kovalamaca yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, adam yaralama 
suçundan 2 yıl ceza alan H.O. (33), termi
nal civarında görüldü. Polisi gören şahıs 
kaçmaya başladı. Polis şahsı kovaladığı 
sırada Orhangazi sokaklarında aksiyon 
filmleri aratmayacak manzaralar yaşandı. 
Polis, dur ihtarına uymayan şâhsı dur
durabilmek için havaya ateş etti. Terminal 
istikametine kaçan şahıs, peşini bırak
mayan polisler tarafından park halindeki 
bir otobüsün altında kıstırıldı. Orhangazi 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahıs, 
ardından adliyeye sevk edildi

anlayan Eyüp Ş., 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çarşı 
Polis Merkezi 
Amirliği'ne müracat 
etti. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatılırken Eyüp 
Ş.'nin parayı 
yatırdığı hesabın 
Ercan T.'e ait olduğu 
öğrenildi.

kaldırılan Latife 
Albayrak, durumu
nun ciddi olması 
üzerine hemen 
yoğun bakıma 
alındı. Boğazındaki 
enfeksiyonun bütün 
vücudunu sardığı 
iddia edilen 
Albayrak kurtarıla
madı.
Savcılık, genç kızın 
şüpheli bulunan 
ölümüyle ilgili 
soruşturma 
başlatırken, 
cenaze kesin ölüm 
sebebinin tespiti 
için Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice 
ilçesinde düşen 
helikopterde şehit 
olan uzman çavuş 
İlyas Genel, 
Bursa'daki baba 
ocağına getirildi. 
Diyarbakır'ın Lice 
ilçesinde düşen 
helikopterde şehit 
olan uzman çavuş 
İlyas Genel, 
Bursa'daki baba 
ocağına getirildi. 
Genel'in tabutuna 
sarılan eşi Şengül 
ile annesi Nuray 
Genel, gözyaşlarına 
boğuldu.
Önceki akşam 
uçakla Yenişehir 
Havaalanı'na getiri 
len ardından da ( 
askeri hastane 
morguna götürülen 
Şehit İlyas Genel'in 
naaşı dün sabah 
saatlerinde baba 
evine getirildi. 
Bursa merkez 
Osmangazi ilçesi 
Fatih Sultan 
Mahallesi Mert 
Sokak'taki baba evi 
erken saatlerden 
itibaren komşuları 
ve yakınları tarafın
dan dolduruldu. 
Şehit çocukları için 
morga giden aile, 
yakınlarının yardımı 
ile güçlükle yürü 
yerek evlerine gire
bildi.

K fiŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
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KOMUTAN ŞEHİT 
BABASINI 
TESELLİ ETTİ 
Bir süre sonra 
sokağa çıkan baba 
Eyüp Genel, komu
tanlar tarafından 
teskin edildi.
Komutanın, Eyüp 
Genel'in yüzüne 
kolonya sürerek 
teselli etmesi dikkat 
çekti. Şehit naşının 
sokağa gelmesiyle 
büyük hüzün 
yaşandı. Sokakta 
ve balkonlarda 
bulunan vatan
daşlar gözyaşı 
döktü.
Şehit babası Eyüp 
Genel ile üniversite 
öğrencisi plan 
diğer oğlu İsa 
Genel, tabutun 
başında dua etti,, 
Şehit annesi Nuray 
ile şehit eşi Şengül 
Genel ise tabuta 
sarılarak gözyaşı 
döktü. Şengül 
Genel, tabuttan 
ayrıldığı sırada 
fenalık geçirdi. 
Burada yapılan 
dualar ve alınan 
helalliklerin ardın
dan cenaze tören 
için Ulucami'ye 
götürüldü. Şehit 
için Ulucami'de 
Cuma namazına 
müteakip cenaze 
töreni düzenlendi
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Büyükşehir Yasası...
İktidarlar, hükümdarlıklarının kalıcı 

olması için, meclisteki çoğunlukları
na güvenerek, yasalarda kendi çıkar
ları için değişiklikler yapıyorlar.

Rahmetli Turgut Özal, bunu en çok 
yapan siyasetçilerdendi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi 
2002 yılında iktidara geldi.

Türkiye'yi 10 yıldır AKP yönetiyor.
Bu 10 yılda Büyükşehir Yasası 

değiştirildi.
Gemlik'te bu yasa ile Bursa Büyük 

şehir kapsamı içine alındı.
Bugün bunun sıkıntılarını çekiyo 

ruz.
Bununla tatmin olmadılar.
Bilhassa, CHP’nin kazandığı illeri 

de Büyükşehir kapsamına alarak, 
merkezlerdeki CHP'nin gücünü kır
mak istiyorlar.

Köyleri merkeze bağlıyorlar.
Belde belediyelerini kapatıp, belde 

leri mahalle yapıyorlar.
Yerelden yönetim yerine merkez

den yönetim gibi demokrasi dışı bir 
yöneliş içindeler.

Bunu iki şey için yapıyorlar.
Birincisi, tüm Türkiye’ye egemen 

olabilmek, önümüzdeki yerel seçim
lerde muhalefetin gücünü kırmak 
için...

İkincisi, devletin idari yapısını de 
ğiştirmek istiyorlar.

Partili Büyükşehir Belediye Baş 
kanlarının yetkilerini çoğaltmak isti 
yorlar.

Bir yanda devletin valisi, öte yanda 
güçlü partinin Büyükşehir Belediye 
Başkanı...

Bu sistem nerede var?
ABD'de.
“Büyük Ortadoğu projesinin es 

başkanıyım. " diyen Başbakan 
Erdoğan, bu projenin sahibi olan 
ABD’nin idari sistemini Türkiye’de 
uygulamak istiyor.

Neden?
Çünkü, Cumhurbaşkanı olmak isti 

yor.
Partili bir Cumhurbaşkanı olmak!
Aslında, Başbakanın yetkilerini 

üzerinde toplayan bir başkan...
Erdoğan'ın kafasında bu yatıyor.
Ülkeyi başkanlık sistemine 

götürmek.
Eyaletlere ayırmak...
O'nun için Büyükşehir Belediyeleri 

ni güçlendiriyor.
İllerin sınırlarındaki tüm ilçeleri 

büyükşehirlere bağlamak, köyleri 
mahalle yapmak yönetimi merkezleş 
tirir.

Büyükşehir Yasası’nın değiştiril 
mek istenmesi bundan..

ft

llhisaı, Mı Hm Mertezi oluyor
Bir dönem 
Türkiye'nin tütün 
üretimiyle anılan 
Manisa'nın 
Akhisar ilçesi, 
ülkedeki zeytin 
üretiminin yüzde 
50'sini gerçek
leştirerek "zeytin 
üretim merkezi" 
olma yolunda iler
liyor.
Akhisar Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclis Başkanı 
Mehmet Ulusoy, 
yaptığı açıklama
da, bir dönem 
Türkiye'nin tütün 
üretim merkezi 
halinde olan 
ilçelerinin bu 
ürüne getirilen 
kotalardan sonra 
zeytine yöneldiğini 
anlattı.
İlçenin, 13 milyona 
yakın zeytin ağacı 
sayısıyla 
Türkiye’nin en 
fazla zeytin ağacı 
varlığı sırala- 
mâsıTTdfâ 
Aydın'dan sonra 
ikinci sırada 
bulunduğunu 
belirten Ulusoy, 
buna paralel 
olarak Süleymanh 
kasabasına Zeytin- 
Zeytinyağı İhtisas 
Organize Sanayi 
Bölgesi kurula
cağını bildirdi. 
Bölgenin kurul
ması için Çevre 
Etki Değerlen 
dirme raporlarının 
alındığını, parse-

lasyon çalışmaları
na başlandığını 
dile getiren 
Ulusoy, 900 
dönüm alanda 
kurulacak OSB'de 
70-80 parselin 
bulunacağını 
söyledi.
Ulusoy, altyapı 
yatırımlarının 2013 
yılı başında yapıla
cak bölgenin 
henüz kuruluş 
aşamasında 
olmasına karşın, 
80'e yakın yatırım
cının OSB'den yer 
almak için talepte 
bulunduğuna 
dikkati çekti.

-"İlçede 35 
zeytinyağı

fabrikası var"- 
Sofralık zeytin 
üretiminde 
Türkiye'nin 
nabzının 
Akhisar'da attığını, 
ilçede üretilen 
zeytinin yüzde 
80'inın sofra ı'ık, 
yüzde 20'sinin de 
yağlık olduğunu 
vurgulayan 
Ulusoy, şöyle 
konuştu: 
"Geçmişte tütünle 
anılıyorduk. Şimdi 
Türkiye'nin zeytin 
üretim merkezi 
olduk. Zeytinde 
marka olduk.
Türkiye zeytin üre
timinin yüzde 
50*sini gerçek
leştiriyoruz.

Tütünü bırakan 
Akhisar 
ekonomisinin 
lokomotifi zeytin 
ve zeytinyağı oldu. 
Eskiden tütün 
piyasası 
Akhisar'da açılıy
ordu. Şimdi tütün 
fiyatı gibi zeytin 
fiyatı da Akhisar 
da açıklanacak. 
İlçede 262 zeytin 
üretim işletmesi, 
35 zeytinyağı fab
rikası faaliyet gös
teriyor. Akhisar'da 
üretilen zeytinler 
büyük marketlerde 
Gemlik ve Ayvalık 
etiketiyle satılıyor. 
Bizden dökme 
olarak alınan 
ürünler ambalaja 
girince başka böl
genin adıyla 
anılıyor. Bunun 
önüne geçmek 
için coğrafi işaret 
başvurusunda 
bulunduk. 
"Akhisar Uslu", 
"Akhisar Domat" 
ve "Akhisar 
Gemlik" zeytin 
çeşitleriyle domat 
ve uslu tür
lerinden üretilen 
zeytinyağı için ayrı 
ayrı coğrafi işaret 
başvurusu yaptık. 
Uslu ve domat 
zeytinyağının 
işaretini aldık. 
Domat türü 
sofralık zeytinin 
yüzde 80*i bizde 
üretiliyor.

n Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığından 
I ■ aldığım Askeri Kimlik Kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
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Osman Durdu Dere 
boyundaki çalış
maları inceledi. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Dere boyun
da devam eden 
çalışmalarda 
incelemelerde 
bulundu. Minibüs 
Garajı olarak anılan 
bölge de yaptığı 
incelemelerde 
yapımı yeni tamam
lanan köprüdeki 
aksaklıkları dile 
getirdi.
Köprü sonrası 
kalan su giderinin 
yaklaşık 1 metre 30 
cm. bırakıldığına 
belirten Durdu, 
köprü kalınlığının 
da 50 cm olduğunu 
ölçerek köprünün 
başlangıcı ile de 
dere mesafesindeki 
yarım metrelik kot 
farkına da dikkat 
çekti.
Osman Durdu 
inceleme sonrası 
yaptığı açıklamada 
“Projesi ve mimarı 
belli olmayan, çok 
sayıda tezat duru
ma vesile olan dere 
boyu ve tahliye 
çalışmalarında 
anlamsız bir uygu
lama ile karşı 
karşıyayız. Olası bir 
afet durumunda 
tahliyenin daha hızlı

PsiMııairlar Bursa'dan Hemm KaMı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKMJ'nde yaklaşık 
bin 200 psikiya- 
tristin katılımıyla 
düzenlenen 48. 
Ulusal Psikiyatri 
Kongresi'nin verim
li geçtiği belirtildi. 
46*ncısı İzmir'de, 
47'ncisi geçen yıl 
Antalya'da düzenle
nen 'Ulusal Psikiyat 
ri Kongresi'nin 
48'ncisini Bursa'da 
yapmaktan mutlu
luk duyduklarını 
dile getiren Türkiye 
Psikiyatri Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Tunç Alkın, 
derneğin ve katılım
cıların Merinos

şekilde yapılması 
amaçlanarak 
genişletilen ve 
hatırı sayılır bir 
maliyeti olan bu 
çalışmayı amacın
dan sapmış bulduk. 
Olası bir baskın 
durumunda 
yoğunluğun asıl 
yaşanması bekle
nen bölgede

AKKM'den memnun 
kaldığını ifade etti. 
Alkın, birkaç yıl 
sonra tekrar 
Bursa'yı tercih ede
bileceklerini belirtti. 
Türkiye Psikiyatri 
Derneği tarafından 
Burkon Turizm ve 
Kongre 
Organizasyon işbir- 
liğiyle düzenlenen 
'48. Ulusal 
Psikiyatri Kongresi 
için Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden Binted 
tarafından işletilen 
ve yönetilen 
Merinos AKKM 
seçildi. Mekanların 
ve salonların ferah 
ve geniş olmasının 
tüm katılımcıları 

geçiş 1 metre 
30 cm kadar 
daraltılmış.
Kış dönemine 
yaklaştığımız gün
lerde konunun 
acili yet ile ele 
alınması ve 
köprünün en az 
50cm yukarıya 
alınması gerekmek
tedir. ’ dedi.

etkilediğini söyle 
yen Alkın, Fuar Ala 
nı'nın da katılım
cılar ve firma yetk
ilileri tarafından 
beğenildiğini dile 
getirdi. Merinos 
AKKM'nin park 
içerisinde olması 
nın bir artı olduğu 
nu kaydeden Alkın, 
kongre merkezinin 
etrafında daha fazla 
otelin olması ve 
restoran desteğinin 
artması durumunda 
cazibesinin de arta
cağını söyledi. 
Alkın, Kongre 
Kafe'nin özellikle 
büyük toplantılarda 
restoran ihtiyacını 
karşılaması için 
çalışmalar yapıla
bileceğini kaydetti.

Ha Peresi temizleniyor
Kumla Mahallesi 
Çağlayan 
Deresi’nde temizlik 
operasyonu 
başladı.
Çağlayan 
Mevkiinden köy içi 
mevkiine kadar 
olan yaklaşık 350 
metrelik alanda 
temizleme, derz ve 
beton kaplama 
çalışması yapacak 
olan Gemlik 
Belediyesi, dere 
ıslah çalışmalarını 
ay sonuna kadar 
tamamlamayı plan
lıyor. Çalışmaları 
Belediye Meclis 
üyesi Abdullah 
Özden, çalışmayı 
yapan firmanın 
Genel Müdürü 
Muharrem Ekelik 
ve daire amirleriyle 
birlikte inceleyen

Suriye Sınırınfla SiHi Gtlişme
Reuters haber ajan
sının geçtiği habere 
göre; Suriye 
helikopteri sınıra 
yaklaştı, İki Türk 
uçağı havalandı. 
Uluslararası haber 
ajansı Reuters, 
Suriye helikopteri 
nin sınıra yaklaş
masıyla, iki Türk 
uçağının hava
landığını belirtti. 
Ankara-Şam gergin
liği sürerken sınırda 
yeni gelişmeler 
yaşanıyor.
Reuters, Suriye 
helikopterinin 
Suriye sınır kenti 
Azmarin'i bombala
masının ardından 
iki Türk jetinin 
Suriye sınırı yakın
larında 
görüldüğünü duyur
du. İddiaya göre 
Türk uçakları, sınıra 
yaklaşan Suriye 
helikopterlere 
engelleme yaptı. 
Türkiye ve Suriye 
sınırında uzun 
süredir sürtüşmeler 
yaşanıyor. Suriye 
tarafından Türkiye 
tarafından atılan top 
mermileri üzerine 
sınırdaki 
hareketlilik daha da 
hız kazandı.
Özellikle Türk

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, on yıllardır 
ihmal edilen köy 
içindeki dereye 
sahip çıktıklarını 
bildirerek, dereyi 
Gemlik’e ve 
Kumla’ya yakışır 
halde restore ede
ceklerini belirtti. 
Hava şartlarının 
uygun gitmesi 

jetinin Akdeniz'de 
düşürülmesinden 
sonra TSK'nın jar
gon değişikliğine 
gitmesi sınırdaki 
durumu daha da 
vahim hale getirmiş 
vaziyette. Suriye 
sınırından gelen her 
top mermisine TSK 
da aynı anda cevap 
veriyor.
Ajans, haberini 
görgü tanıklarına 
dayandırdı.

BÖLGEDEKİ 
UÇAKLARA VUR 
EMRİ VERİLMİŞTİ 
Suriye tarafından 
düşürülen Türk jeti 
sonrasında 
Partisinin haftalık 
grup toplantısında 
konuşan Başbakan 
Erdoğan, "TSK'nın 
angajman kuralları 
değişmiştir;
Suriye'den yaklaşan 
her askeri unsur 
hedef olarak görüle
cek" demişti. Bu 
sebeple bölgede 
herhangi bir sınır 
ihlali gerçekleşmesi 
halinde uçaklara 
verilmiş olan vur 
emri var.

TANKLAR SURİYE 
SINIRINDA HAZIR 
BEKLİYOR 

durumunda dere 
ıslah çalışmalarını 
20 günde tamamla
mayı planladıklarını 
açıklayan Refik 
Yılmaz, kötü 
görünüm, pis koku 
ve bakımsız dere 
yatağının baştan 
aşağıya 
yenileneceğini 
ifade etti.

Son 2 ay içerisinde; 
Şanlıurfa'da bulu
nan 20'nci Zırhlı 
Tugay ve 
Gaziantep'te bulu
nan 5'inci Zırhlı 
Tugay 
Komutanhğı'ndan 
onlarca tank, obüs, 
uçaksavar, füze 
bataryası ve askeri 
personel, Suriye 
sınırındaki Suruç 
İlçesi'ne sevk 
edildi.
Zaman zaman 2'nci 
Hudut Taburu 
tarafından düzenle
nen tatbikatlara 
katılan tanklar, 
Mürşitpınar Sınır 
Karakolu bahçesine 
park edildi. Suriye 
sınırının sıfır nok
tasındaki 
Mürşitpınar'da 
konuşlanan tan
kların namlularının 
Suriye'ye doğru 
çevrili olduğu 
görüldü.
Suriye'nin Halep 
kentine bağlı Ayn El 
Arap bölgesinden 
de görülebilen 
askeri araçların 
bakımlarının günlük 
olarak yapıldığı 
öğrenilirken, 
Mürşitpınar'da 50 
kadar tankın bulun
duğu bildirildi.
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Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
üyeleri, bu yıl faa 
liyete geçen Orhan 
gazi Üniversitesinin 
öğrencilerine, Genç 
lik Meclisi çalış
malarını ve Euro 
desk’in sağladığı 
ücretsiz Avrupa fır
satlarını anlattı. 
Eurodesk Yerel 
Temas noktaların
dan biri olan Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, 
Eurodesk (Avrupa 
Bilgi Ağı), Avrupa 
Gönüllü Hizmeti 
(AGH), Erasmus ve 
Gençlik Eylem 
Programları hakkın
da gençleri bil
gilendirmeye devam 
ediyor. Bursa 
Orhangazi Üniver
sitesi Yerleşkesinde 
düzenlenen bil
gilendirme toplan
tısına katılan öğren
ciler, AGH, staj ve 
eylem programları 
hakkında merak 
ettikleri soruların 
cevaplarını Gençlik

Moldowa’ya vize Kalkıyor!
Moldova Başbakanı 
Vlad Filat, 2013'ten 
itibaren Türkiye ve 
Moldova arasında 
vizelerin kalkacağını 
söyledi.
1 Kasım'da 
Türkiye'yi ziyaret 
edecek olan Filat, 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan ile vizelerin 
karşılıklı kaldırıl
masına ilişkin anlaş
mayı imzalayacak. 
Ayrıca iki ülke 
arasında serbest 
ticaret anlaşması 
için yapılan müzak
ereler son aşamaya 
geldi. Şu an tarım ile 
ilgili konuların 
görüşüldüğü anlaş
manın gelecek yılın 
sonunda imzalanıp 
yürürlüğe girmesi 
bekleniyor.
Filat, Başbakanlık 
ofisinde Türk 
gazetecileri ağırladı.

Meclisi gönüllü
lerinden öğrendi. 
“Eurodeskle Avrupa 
fırsatları yanı 
başınızda” 
Eurodesk’in, 
gençlere eğitim ve 
gençlik alanlarında 
Avrupa fırsatları 
sağladığını ve Avru 
pa’daki faaliyetlere 
katılım hakkında 
bilgi temin ettiğini 
anlatan Gençlik 
Meclisi Uluslararası 
İlişkiler Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
Yasın Taşkum, tüm 
AB ve diğer prog 
ram ülkelerinde

Gelecek ay yapacağı 
Türkiye ziyareti ile 
ilgili açıklamalar 
yapan Filat, ziyarette 
Türkiye ile stratejik 
partnerlik anlaşması 
da imzalayacaklarını 
kaydetti.
Türkiye ile ilgili olan 
dostlukların yanı 
sıra ticari ilişkilerin 
de iyi gittiğini 
belirten Filat, 2011 
yılında Moldova'nın 
Türkiye'ye olan ihra

kurulan Eurodesk’in 
Türkiye’de ise Türk 
Ulusal Ajansı 
tarafından 2008 
yılında faaliyete 
geçirildiğini söyledi. 
Eurodesk Avrupa 
Bilgi Ağı’nın, ücret
siz soru yanıtlama 
hizmeti (e-posta, 
faks, telefon ve 
ziyaretle) ve soru 
sahiplerine öneri ve 
yardım hizmetleri 
sunduğunu hatırla
tan Taşkum, 
“Fonlarla ilgili 
Avrupa oıTgı'sme 
internet erişimi de 
sağlayan Eurodesk, 

catının yüzde 7, 
Türkiye'den itha
latının ise yüzde 70 
arttığını dile getirdi. 
Bu artışın dengeli 
olması gerektiğini 
savunan Filat, 
Türkiye'ye ihracatı 
artırmak için 
çalıştıklarını söyledi. 
Filat, ayrıca iki ülke 
arasında sivil 
havacılık anlaşması 
imzalanacağını kay
detti.

eğitimlerin düzen
lenmesini, destek 
hizmetlerini, 
seminerleri ve 
diğer programların 
düzenlenmesini 
içeriyor. Kaynak 
materyallerin basıl
ması ve dağıtılması
na imkan veren 
Eurodesk, Gençlik 
Programı ile ilgili 
bilgilerin yaygın
laştırılmasına hizmet 
ediyor.
Eurodesk Türkiye 
Temas Noktaları ise 
AB Bakanlığı, AB 
Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi 
Başkanlığı (Ulusal 
Ajans) tarafından 
gençlere ve 
gençlere hizmet 
edenlere Avrupa 
fırsatları hakkında 
bilgi vermekle 
yetkilendirilmiş 
kuruluşlardır” 
dedi.
Gençlik Meclisi 
üyesi Kasım Adalan 
ise, yürütülen çalış
malar hakkında bil
giler verdi.

Bu sayede iki 
ülkenin uçakları bir
birlerinin hava 
sahasını kullanırken 
vergi ödemeyecek, 
böylece uçak bilet 
fiyatları ucuzlaya
cak. Bunun da iki 
ülke arasındaki tur
izmi geliştirmesi 
bekleniyor.
Önümüzdeki yıllarda 
Türkiye’deki serbest 
ticaret bölgelerine 
benzer sanayi park
ları açacaklarını 
belirten Filat, 
"Buralarda üretilen 
ürünler vergi ve 
gümrük avantajıyla 
hem BDT hem de 
AB ülkelerine satıla
bilecek. Bu bölgeleri 
özel sektörü 
geliştirmek için yap
tık. Çok büyük bir 
pazara hitap eden 
yatırımlar bunlar." 
dedi.

»eni kohsevi 
HIZINI KESMİYOR

Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Semih Pala, 
göreve geldikleri 
günden bu yana 
vatandaş, Bursa ve 
Türkiye için önemli 
projelere imza attık
larını belirterek, 
2012-2013 
döneminde de 
örnek çalışmalara 
imza atacaklarını 
söyledi
Bursa Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu, 
yeni dönem ilk 
toplantısını Merinos 
AKKM’de yaptı.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala 
başkanlığındaki 
toplantıya, Genel 
Sekreter Enes 
Keskin, Yürütme 
Kurulu üyeleri 
Ceyhun Irgil, 
Fahrettin Bozkurt, 
Arif Çelenk, 
Mecbure Altun,

EN ÖZEL ve GUZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN... 

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ

EN UYGUN FİYATLARLA...

1 GÖNDE MVEİİIK BASIUR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

39 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

M. Necati Şahin, 
Lütfü Taşçı, 
Şuayip Toprak, 
Rıdvan Çiçek, 
Şehmuz Seviş, 
Kadın Meclisi 
Başkanı Kadriye 
Sarıbıyık, Engelliler 
Meclisi Başkanı 
İbrahim Sönmez, 
Gençlik Meclisi 
Başkan Yardımcısı 
Furkan Öksüz, 
Bursa Kent 
Konseyi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Ayşe Hacıoğlu ve 
Yerel Gündem Şube 
Müdürü Neslişah 
Kuşku katıldı. 
2012-2013 
dönemde yapılması 
planlanan çalış
maların konuşul
duğu toplantıda, 
yürütme kurulu 
üyeleri tek tek 
söz alarak 
görüşlerini dile 
getirdi.

Gemlik Körfez www.gemlikkortezgazetesl.com
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150 ftin yalanılasın 
mülküne Hazine el Koyacak!
30 Ekim 2012 tarihi 
itibariyle 6 aylık 
başvuru süresi sona 
erecek olan 2B 
arazileriyle ilgili 
bilgi veren Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, 2B arazileri 
için yapılan başvuru 
sayısının 300 bine 
ulaştığını açıkladı. 
150 bin mülk sahibi
ni uyardı.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 2B 
kapsamında 30 
Ekim 2012 tarihi 
itibariyle 6 aylık 
başvuru süresi sona 
erecek olan 450 bin 
kullanıcıdan bugüne 
kadar yaklaşık 300 
bininin başvuru
larını yaptığını 
bildirdi.
Şimşek, Maliye 
Bakanlığı'nda 
düzenlediği basın 
toplantısında, 2B 
çalışmalarında geli
nen nokta ve bun
dan sonraki surece 
ilişkin durum değer
lendirmesinde 
bulundu.
Bakan Şimşek, 2B 
konusunda başvuru 
süresinin 30 Ekim 
2012 tarihinde sona 
ereceğini belirterek, 
bu kanunla 
amaçlarının vatan
daşla devlet arasın
da uzun yıllardır 
süren hukuki iti
lafların çözümlen
mesi, çarpık 
kentleşme soru
nunun giderilmesi 
olduğunu söyledi. 
Bu konuda 54 ilde 
çalışmaların halen

devam ettiğini, 2B 
kapsamında güncel
lenen ve kadastro 
çalışmaları tamam
lanan 460 bin adet 
taşınmazın bakan
lığa teslim edildiğini 
ifade eden Bakan 
Şimşek, diğer taşın
mazların çalış
malarının da devam 
ettiğini anlattı.
Bu çerçevede 460
Mill 114^1 I 111 IUAb 

üzerinde yaklaşık 
560 bin vatandaşın 
kullanıcı konumun
da olduğuna dikkati 
çeken Bakan 
Şimşek, şöyle 
konuştu: 
"Bunlar arasında 6 
aylık başvuru süresi 
olanlar var, 8 aylık 
başvuru süresi 
olanlar var. 30 Ekim 
2012 tarihi itibariyle 
6 aylık başvuru 
süresi sona erecek 
olan 450 bin kul
lanıcıdan bugüne 
kadar yaklaşık 300 
bini başvurularını 
yapmıştır. Başvuru 

yapanların oranı 
yüzde 67'dir. Buna 
göre kalan 150 bin 
vatandaşımızın 
haklarını kaybet
memeleri için bir 
an önce başvuru 
yapmaları gerek
mektedir." 
Şimşek, basın 
mensuplarının soru
larını da yanıtladı. 
Bir gazetecinin "2B 
geljr’«e,rı'/îv?e?7 •*?& 
kadar 2013 bütçe
sine konuldu?" şek
lindeki sorusu üzer
ine Şimşek, 2013 
yılında 4,8 milyar 
liralık bir gelir 
öngördüklerini 
söyledi. Şimşek, 
"Yani toplam gelirin 
yaklaşık yarısı. 
Toplamda biz 9,8 
milyar liralık bir 
gelir öngörüyoruz. 
Ama bunun bir 
kısmı 3-4 yılda taksi
tle geleceği için, ilk 
yılda biz 4,8 milyar 
liralık bir gelir 
bekliyoruz" diye 
konuştu

«■i
Avrupa borç krizinin 
dünya ekonomisini 
olumsuz etkileme
siyle birlikte zengin
liğini ihracata 
borçlu olan 
Almanya da 
ekonomik yavaşla
madan nasibini aldı. 
Uzmanların 
Almanya ile şok 
öngörüleri var. 
Avrupa borç krizi 
kendini Almanya'da 
da hissettiriyor. 
2013'te büyüme hızı 
düşecek, hayat 
pahalılığı artacak. 
Avrupa borç krizinin 
dünya ekonomisini 
olumsuz yönde etk
ilemeye başlamasıy
la birlikte zenginliği
ni ihracata borçlu 
olan Almanya da 
ekonomik yavaşla
madan nasibini aldı. 
Uzmanlar, Almanya 
açısından durgun
luk ya da resesyon 
tehlikesinin söz 
konusu olmadığını 
belirtiyorlar. Ancak 
2012 ve 2013 yıl
larını kapsayan 
büyüme hızı tahmin
leri revize edilerek 
küçültüldü.
İşsizlik ve eleman 
sıkıntısı
Borç krizi yüzünden 
ekonomik iyimser
liğin yerinde yeller 
esmeye başladı. 
Almanya'nın önde

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Mim ibibik

gelen sekiz 
ekonomik araştırma 
merkezinin bu ve 
önümüzdeki yılları 
kapsayan tahmin
leri, yayılmaya 
başlayan durgun
luğun, Avrupa 
ekonomisinin loko
motifi sayılan 
Almanya'yı da fren
lediği şeklinde. 
Berlin'de açıklanan 
sonbahar tahmin 
raporunda, Avrupa 
Merkez Bankası'nın 
sınırsız tahvil alım 
planı da eleştiriliyor 
ve bankanın borçlu 
ülkeleri rahatlatmak 
için para musluk
larını sonuna kadar 
açmasının enflasy
on tehlikesini 
artırdığı belirtiliyor. 
Alman 
ekonomisinin de 
artık Euro krizinin 
etkisinde olduğunu 
belirten uzmanların 
tahminlerine göre 
bu yılın son ayları 
oldukça sönük 
geçecek ve ekono

mi önümüzdeki yıl
dan itibaren göre
celi iyileşme yoluna 
girecek. Geçen yıl 
yüzde 3 dolayında 
büyüyen Alman 
ekonomisi 2012 
yılını yüzde 0,8'lik 
büyüme oranıyla 
kapatacak. 
Enflasyonist 
gelişmeler 
İşsiz açısından da 
olumlu gelişme bek
lenmiyor. Bu ve 
önümüzdeki yıllarda 
Almanya'nın işsiz 
sayısı üç milyonun 
biraz altında kala
cak ve işsizlik 
oranı yüzde 6,8 ola
cak.
Kalifiye eleman 
sıkıntısının çekildiği 
Almanya'daki işlet
melerin tecrübeli 
işgücünü kaybet
memek için mesai 
fazlasından 
vazgeçmesi ve aynı 
personel sayısıyla 
kapasite daral
masını dengelemesi 
bekleniyor.

G 
E 
M 
L 
1 
K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

ULAŞIM

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
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 53
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
Akçen Petrol 
mar-pet ;;
Tuncay Otogaz 513 10 45
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

H 
B 
E 
B 
1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomoksy Tomografi 5-13 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5-14 30 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Karfez
SEMLİK'In İLK aÛNLOK SİYASİ SAZIYCSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4397

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)

IIİIIİIEUIM
VENÜSSİNEMASI 

MEZARINA
TÜKÜRECEĞİM: 

11:45-14:00- 
16:30-20:15

SEVİMLİ KEDİ İŞ 
BAŞINDA:12:00- 
14:15-16:15-20:00 

REZERVASYON513 33 21
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BEIEDİYESPOR:3 COMPONENTASPOB:O
U-14 yaş ligi birinci 
grubuna ait sezonun 
en önemli deplas
man maçını 
Belediyespor, rahat 
bir şekilde kazandı. 
Oynadığı yedi maçın 
tamamını kazanan 
Gemlik Belediyespor 
ilk yarının son maçı
na 5 puan avantajla 
girdi.
Maç, hafta arası 
olmasına rağmen 
Gemlik’ten bir hayli 
seyirci maça ilgi 
gösterdi. 
Özellikle sporcu 
aileleri bu önemli 
müsabakada çocuk
larını yalnız bırak
madı. Maça hızlı 
başlayan rakip 
Componenta spor 
bir an önce gol bul
mak istiyordu.
İlk 15 dakikada 

kalemizde üç pozis 
yon bulmalarına rağ
men gol atamadılar. 
İlk 15 dakikadan 
sonra ani gelişen bir 
kontra atakta 
Muratcan soldan 
götürdüğü topu 
müsait olan 
Fatih’e çıkardı. 
Fatih’in topa 
dokunması yeterli 
oldu ve gol oldu. 
1-0 golden sonra 
rakip kaleye yükle
nen takımımız 
kornerden Adem’in 
müthiş ortasına 
Fatih ikinci kez 
dokundu ve gol 
oldu.
İlk yarı 2-0 galibiyeti 
mizle tamamlandı. 
İkinci yarıyla birlikte 
Componentaspor 
kalemize yüklen 
meye başladı ama

çabuk toparlanan 
futbolcularımız ikinci 
yarının ortalarında 
kazandığı frikiği kap
tan Akif Emre 35 
metreden mükemmel 
denilecek şekilde 

rakip kaleye atınca 
dirençte kırılmış 
oldu. Maçta başka 
gol olmayınca maçı 
3-0 Gemlik 
Belediyespor kazan
mış oldu. Maç sonu 

görüntüleri gerçek
ten muhteşemdi. 
Maçı yöneten hakem 
dahil bütün herkes 
birbirini tebrik ettiler. 
Kadromuz, Mustafa, 
Tarık Taha, Batuhan, 

Efe, Ali, Akif Emre, 
Onur Başaran,Adem, 
Muratcan,Onur 
Ayvaz, Fatih’ten 
oluşan takımımız 10 
üzerinden 10’ar 
yıldız aldılar.

Biiyiiksehirin raketleri finale takıldı
İtalya’nın Terni 
kentinde yapılan 
Bayanlar Avrupa 
Masa Tenisi 
Şampiyonasında 
(ETTU CUP) Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor, ikinci 
tür şansını finalde 
kaybetti.
Avrupa Masa Tenisi 
Birliği’nin organiza
syonu olan ETTU

ELEMflNLflR ARANIYOR
FABRİKAMIZIN 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY VE BAYAN 
PERSONEL

ALINACAKTIR.'
ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km. 

GEMLİK
Tel: 0 224 513 45 79

CUP’ta; Fenerbahçe 
ile birlikte Türkiye’yi 
Avrupa’da tçmsil 
eden Bursa| 
Büyükşehir 
Belediyespor Bayan 
Masa Tenisir Takımı, 
İtalya’daki 2. Tur 
maçlarında^üçlü 
Rusya, Avıî&turya ve 
İtalya rakipleri 
karşısında kıyasıya 
mücadele etti. İlk 

maçında İtalya’yı 3-1 
yenen Büyükşehir 
Belediyespor, 
Avusturya ile çetin 
geçen mücadeleyi 3- 
2 kaybetmesine rağ
men averajla Rusya 
takımıyla finalde 
karşı karşıya geldi. 
Rusya ekibiyle çetin 
geçen ve setlerin 
sürekli uzadığı maçı 
3-1 kaybeden 
Büyükşehir 
Belediyespor bir üst 
tura çıkma şansını 
yakalayamadı. 
Büyükşehir .
Belediyespor Masa 
Tenisi Antrenörü 
Ersin Sunay, Rusya 
karşısında bir set 
daha almaları halinde 
averajla bir üst tura 
çıkacaklarını, ancak 2 

sayı farklarla bunu 
kaçırdıklarını 
belirterek, “Avrupa 
Şampiyonası bizim 
için iyi bir deneyim 
oldu. Hedefimiz bu 
sezonda Kadınlar 
Süper Lig’inde 
şampiyonluk. Sezona 
iyi başladık. 4 maçta 
4 galibiyet aldık. 
Sezon sonunda 
ETTU CUP’a katılarak 
ülkemizi daha iyi 
temsil edeceğiz.” 
dedi.
Şampiyonada 
Büyükşehir 
Belediyespor’a 
destek olan Masa 
Tenisi Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Bursa İl 
Temsilcisi Cemil 
Ünlü de takım olarak 

çok iyi mücadele 
ettiklerini, ufak hata
lardan dolayı turu 
kaçırdıklarını söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
göreve gelmesinden 
sonra masa tenisi 
olmak üzere tüm 
branşlarda Bursa’nın 
adının en iyi şekilde 
temsil edildiğini 
belirten Ünlü, 
“Amatör branşlarda 
çok başarılı sporcu
lar yetişiyor. Yeni 
yapılan tesislerle 
başlayan bu çıkışın 
çok yakında olimpi 
yatlarda mücadele 
edecek sporcu 
sayımızı da artıra
cağına inanıyorum” 
diye konuştu.

Bursaspor 
Fenerbahçe

Maçının 
Hazırlıklarını

Sürdürdü
Bursaspor, Fener 
bahçe maçının 
hazırlıklarını kon 
disyon salonunda 
yaptığı antrenman
la sürdürdü. 
Kulübün resmi 
internet sitesinde 
yer alan habere 
göre, Teknik Direk 
tör Ertuğrul 
Sağlam nezaretin 
de gerçekleşen 
antrenman 1 saat 
15 dakika sürdü. 
Salonda yapılan 
ısınma hareket
leriyle başlayan 
antrenman, 
kondisyon aletiyle 
yapılan 12 tekrar 
ve 3 setten oluşan 
hareketlerle 
devam etti.
Oynanan A2 
maçında forma 
giyen Süheyl Çetin 
ve Ozan Tufan 
sahada takımdan 
ayrı koşu yaptı. 
Yeşil-beyazlı fut
bolcular, akşam 
saatlerinde 
yapacağı antren
manla hazırlıklarını 
sürdürdü.



Kumla ve Yeniköıflüleraen 2B fiyatlarına sert tepki
Yeni hazırlanan 2B yasasına göre fiyatlandırılan 2B arazilerinde 
Kumla ve Yeniköy civarında arazilerin bedelle rinin olağandan yük
sek olacağının duyulması, Kumla' da yaşayan köylüleri isyan ettir
di. MHP’nin Kumla ziyareti esnasında Gemlik Mal Müdürü Arif Uçar 
da köylüleri bilgilendirmek amacıyla Kumla’ya geldi. Uçar, 
köylülere fiyatları söylemezken 30 Ekim'e kadar net fiyatın belli 
olmayacağını belirtti. Taşınmazın durumuna göre fiyat belirle 
neceğini söyleyen Uçar, köylülere haklarından mahrum kalmamak 
için başvuru yapmalarını önerdi. Haberi sayfa 5'de

15 Ekim 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Karşıdan 
karşıya geçerken 

canından oldu
Bursa'da yolun karşısına 
geçmeye çalışan Mutlu Asa, 
bir aracın çarpması sonucu 
hayatını kaybetti. Sayfa 3’de

Hidamet flsa güven tazeledi
Marmarabirlik’in olağanüstü genel kurulu yapıldı. 
Yönetim Kurulu’na, Hidamet Asa, Şevket Karagöz, 
Hüseyin Peker ve Cengiz Sayın seçildi. Hidamet Asa 
yeniden Marmarabirilik Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçildi. Gemlik Kooperatif Başkanı Hüseyin Peker 
yeniden yönetimde görev aldı. Başkan Hidamet Asa, 
“Marmarabirlik, 2011-2012’yi karla kapattık. 2012'yi 
de 20 milyon lira civarında karla kapatabileceğimizi 
şimdiden söyleyebilirim” dedi. Asa, yönetime gire
meyen Erdek Kooperatifi ve ortakları için, ‘‘dışlan
maları söz konusu değildir. Bizzat kendi korumam 
altında olacaklar” dedi. Haberi sayfa 2'de

tine likit
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cem Güler'den suçlamalar...
Cumhuriyet Halk Partiler, oldum olası ken 

di iç sorunlarını dışarıya yansıtmayı marifet 
sayar.

Sorunların tartışılacağı yerler bellidir.
Seçimle gelmiş kişileri beğenirsiniz veya 

beğenmezsiniz.
Ama onlara karşı, ölçülü olmak zorunda 

siniz.
Eğer partinin üyesi iseniz, buna uymak 

zorundasınız...
Partili değilseniz, sorun da yoktur. 
İstediğiniz kadar atar tutarsınız.
Bunları neden yazıyorum.
Birileri bir süredir partisine karşı basında 

veya internette ölçüyü kaçırıyor... Dev.4’de

tosa M 
İffidaH 
M malama 
MaWite 

alacan
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 1,5 
yılda 2 bin 780 
kişinin katılımıyla 
180 toplantının 
yapıldığı 1/100.000 
Ölçekli Bursa İl 
Çevre Düzeni Pla 
nı ile bu katılım 
modeliyle üretilen 
Türkiye’nin ilk pla 
nını hayata geçiri 
yor. Sayfa 6’da

35 yaşındaki 
genç kavaklıkta 

öldürülmüş 
halde bulundu

Bursa'da kavaklık alanda bıçaklanarak 
öldürülen bir şahsın cesedi bulundu. 
Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahalle 
si İzmir yolu üzerinde bulunan Paşa Çiftliği 
Bursaray istasyonu yanında dün sabah bir 
kişi öldürülmüş halde bulundu. Sayfa 3’de

Emekli 
maaşınızı 
nezaman 
alacaksınız?
Kurban Bayra 
mı'nda maaşlarını 
erken alacak olan 
emekli ler ile dul 
ve yetim aylığı 
alanlar için tarih
ler belli oldu. 
Emeklilerin maaş 
ları 17, 18 ve 19 
Ekim tarihlerinde 
ellerinde olacak 
şekilde ilgili banka 
şubelerine ya da 
PTT şubelerine 
yatırılmış olacak. 
Haberi 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hidamet asa güven tazel edi
V Marmarabirlik’in olağanüstü genel 
kurulu yapıldı. Yönetim Kurulu’na, 
Hidamet Asa, Şevket Karagöz, Hüseyin 
Peker ve Cengiz Sayın seçildi. Hidamet 
Asa yeniden Marmarabirilik Yönetim 
Kurulu Başkanlığına seçildi. Gemlik 
Kooperatif Başkanı Hüseyin Peker 
yeniden yönetimde görev aldı.
v Başkan Hidamet Asa, "Marmarabirfik} 
2011-2012’yi karla kapattık. 2012’yi de 20 
milyon lira civarında karla kapatabile
ceğimizi şimdiden söyleyebilirim” dedi. 
Asa, yönetime giremeyen Erdek Koöpera 
tifi ve ortakları için, ‘‘dışlanmaları söz 
konusu değildir. Bizzat kendi korumam 
altında olacaklar” dedi.
Marmarabirlik’te 
seçimli olağanüstü 
genel kurulda, 
Başkan Hidamet 
Asa’ya güvenoyu 
çıktı.
Asa, oy kullanan 245 
delegenin tamamının 
oyunu aldı.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu, bir 
süre önce 7 Ekim 
2012 tarihinde 
olağanüstü genel 
kurulu almıştı.
Ancak, geçtiğimiz 
hafta çoğunluk 
sağlanamadığı için 
ertelenen genel 
kurul, dün gerçek
leştirildi.
Divan Başkanlığını 
Remzi Bayram’ın, 
Başkan 
Yardımcılığını 
Kahraman Koçer, 
katiplikleri de 
Mehmet Beşli ile 
Tacettin Tarman’ın 
yaptığı genel kurul
da, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 

okunmasından son 
ra seçime geçildi. 
Seçimlerde yönetim 
kurulu için 245, 
denetim kurulu için 
de 239 delege oy 
kullandı.
İradesini ortaya 
koyan delegeler, 
yönetim kuruluna 
Hidamet Asa, Şevket 
Karagöz, Cengiz 
Sayın ve Hüseyin 
Peker’i, denetim 
kurulu üyeliklerine 
de Kemal Dinç ile 
Fevzi İpek’i seçti. 
Seçim sonrası bir 
konuşma yapan 
Başkan Hidamet 
Asa, delegelere 
teşekkür etti.
8 kooperatifi bir 
bütün olarak düşün 
düklerini ifade eden 
Asa, Erdek üreticisi 
ve kooperatifinin 
dışlanmasının söz 
konusu olmadığını, 
ayrımcılık yapmaya
cakla rım, Erdekli 
zeytin üreticilerinin

bizzat kendi koru
ması altında 
olduğunu söyledi. 
Eski yönetim kurulu 
Başkanvekili Refi 
Taviloğlu da, kürsü 
ye çıkarak şimdiye 
kadar kooperatiflere 
ve birlik temsilcile 
rine verdikleri 
destekten ötürü 
teşekkür etti. 
Genel Müdür İbra 
him Minareci’nin do 
ğal üye olduğu 
yönetim kurulu ilk 
toplantısında görev 

dağılı mı yaptı.
Asa yeniden başkan 
olurken, birlik 
başkanvekilliği 
görevine Şevket 
Karagöz getirildi.

KAZANAN VE 
KAZANDIRAN 
Genel kurul sonrası 
bir değerlendirme 
yapan Hidamet Asa, 
radikal kararlarla 
kooperatiflere ve 
sisteme çekidüzen 
verecek bir anlayışla 
çalışacaklarını

belirtti.
Asa, "Daha şeffaf, 
kâr eden, ortak üreti
cilere de kazandıran, 
özkaynaklarını tüke 
ten değil artıran, 
yatırım yapan, ortak
larından kaçan değil 
onlarla iç içe olan, 
idari kadroları ile 
çalışanlarına güve
nen, ortaklarının 
girdi maliyetlerini 
düşürmek için çaba 
layan ve hatta bir 
bölümünü karşıla 
yan bjr Marmara bir

lik yaratmak anlayışı 
ile çalışmaya devam 
edeceğiz. Hiçbir 
zaman üreticiye 
tepeden bakan bir 
yöneticilik anlayışı 
içinde olmayacağız” 
dedi.
Hidamet Asa, 
sözlerini şöyle 
tamamladı: 
"Amacımız, 
Marmara birlik’i 
daha da ileri ye 
götürmek. 10 yıldan 
bu yana elde edilen 
toplam faaliyet karı 2 
yılda sağlanarak 
ilk 500 firma içinde 
418. sırada 
olmamıza rağmen, 
karlılık açısından 
baktığımızda 265. 
sıraya yükselmiş 
bulunmaktayız. 
2010-2011 yılını 
karlı kapattık, 
2012’yi de 20 
milyon lira civa 
rında karla kapta- 
cağımızı şimdiden 
söyleyebilirim. ”

Müteahhitler Kaymakam Isık'ı ziyaret etli
Gemlik Müteahhit 
ler Derneği Heyeti, 
Gemlik İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık ile makamında 
bir araya geldiler. 
Ziyarette Dernek 
Başkanı Hamza 
Aygün ile Yönetim 
Kurulu Üyeleri 
Ferhat Kurt, Şerif 
Oğur ve Murat 
Çakır hazır bulun
dular.
Derneğin kuruluş 
amaçları ve yaptık
ları faaliyetler

hakkında Aygün, Gemlik’te çalıştıklarını belirtti.
Kaymakam Cahit önemli bir boşluğu Dernek Başkanı
Işık’a bilgi veren doldurmaya Hamza Aygün,

Gemlik’in daha 
güzel bir ilçe 
olması için merkezi 
ve yerel yönetimler 
ile özel sektörün 
işbirliği içersinde 
hareket etmesi 
gerektiğini vurgu
ladı. Kentsel 
dönüşümü 
önemsediklerini de 
belirten Aygün 
üzerlerine düşen 
her fedakârlığı 
yapacaklarını ifade 
etti.
Gemlik Müteah

hitler Derneği’nin 
ziyaretinden 
duyduğu mem
nuniyeti dile 
getiren Işık, ilçem
ize hayırlı olmasını 
diledi. Sivil toplum 
kuruluşlarının öne
mine değinerek 
sorumluluklarını 
hatırlatan Işık, bun 
dan sonraki 
faaliyetlerinde 
başarılı olmalarını 
dileyerek destek 
olacaklarının 
sözünü verdi.
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35 yaşındaki genç Kavaklıkta 
öldürülmüş halde kulundu

Bursa'da kavaklık 
alanda bıçaklanarak 
öldürülen bir şahsın 
cesedi bulundu. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Kükürtlü 
Mahallesi İzmir yolu 
üzerinde bulunan 
Paşa Çiftliği 
Bursaray istasyonu 
yanında dün sabah 
bir kişi öldürülmüş 
halde bulundu. 
Sabah saatlerinde 
vatandaşlar, Paşa 
Çiftliği Bursaray 
istasyonu yanında 
bulunan kavaklık 
alanda kanlar içinde 
bir kişinin yattığını

gördü. bildirmesi üzerine
Vatanaşların duru- olay yerine gelen
mu polise polis ekipleri, yap

tığı incelemede 
öldürülen kişinin 
Nezir Dalkılıç (35) 
olduğunu tespit etti. 
Olay Yeri İnceleme 
Şubesi ekipleri yap
tıkları araştırmada 
şahsın İzmir Yolu 
üzerinde bıçak
landığını, sürünerek 
kavaklığa geldiğini, 
burada kan kaybın
dan öldüğünü tespit 
etti. Nezir Dalkılıç'ın 
cesedi Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırılırken, polis 
cinayet ile ilgili 
ayrıntılı bir soruştur
ma başlattı

Kar$ıdan karşıya fleçerken canından oldu
Bursa'da yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan Mutlu Asa, 
bir aracın çarpması 
sonucu hayatını 
kaybetti. Kazaya 
kanşan sürücü 
olay yerinden kaçtı. 
Olay, saat 02.30 
sıralarında merkez 
Osmangazi İlçesi 
Ulubath Hasan 
Bulvan'nda mey
dana geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, anayoldan 
karşıya geçmeye 
çalışan Mutlu 
Asa'ya, seyir halin

deki araç çarparak 
olay yerinden kaçtı. 
Yerde hareketsiz 
yatan Asa'nın 
yardımına çevrede

ki vatandaşlar 
yetişti.
İhbar üzerine olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ekipleri

Asa'nın hayatını 
kaybettiğini 
belirledi.

Yapılan 
incelemelerin 
ardından polis 
ekipleri olay 
yerinden kaçan 16 
CYP 96 plakalı 
aracın sürücüsünü 
arıyor. Asa'nın 
cesedi olay yerinde 
yapılan incele
menin ardından 
adli tıp kurumuna 
kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza
yla ilgili soruştur
ma başlattı

2 Yaşındaki 
Çocuk Kazana 

Hayatını Kaybetti

Bursa'da iki aracın 
çarpışması sonucu 
meydana gelen 
trafik kazasında 
durumu ağır olan 2 
yaşındaki çocuk 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza Demirtaş 
Organize Sanayi 
Bölgesi (DOSAB) 
Mustafa Karaer 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den Alpaslan T. (31) 
idaresindeki 34 N J 
196 plakalı otomo
bil, 32 yaşındaki 
Reis E.'nin kul
landığı 16 NJ 327 
plakalı otomobile 
çarptıktan sonra 
takla attı. Yan 
yatarak duran 
aracın sürücüsü 
Alpaslan T.' Kazayı 
burnu bile kana
madan atlattı. Bu 

arada çarpmanın 
etkisiyle Reis E.'nin 
kullandığı otomo
bilde bulunan 
ailesinin imdadına 
itfaiye yetişti. 
Sürücünün karası 
Elif (30) 10 yaşında
ki kızı Ece, Gizem 
(4) ve Bora E. (2) 
itfaiye ekipleri 
sıkıştıkları araçtan 
kurtarıldı. Olay yer
ine gelen 112 
ambulansı anne ve 
çocuklarını hastan
eye kaldırdı. Gizem 
ve Bora'nın duru
munun ağır olduğu 
bildirildi. Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'nde 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
Bora E.’nin hayatını 
kaybettiği bildirildi. 
Polisin kazayla 
alakalı başlattığı 
soruşturma sürüyor

Isınmak isterken zehirlenerek öldü
Bursa'da 2 gün 
sonra doğum 
günü olan bir 
adam, işyerinde 
ısınmak isterken 
zehirlenerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi 
ilçesi Yeni Yalova 

yolu üzerindeki 
bir kaporta ve 
modifiye dükkanın
da çalışan 37 
yaşındaki Niyazi 
Şenkal, 
işi bittikten sonra 
dükkanı kapattı. 
Üşemeye başlayın
ca işyerindeki 
otomobili çalıştırıp, 

kaloliferlerini 
yakan Şenkal, 
araç içinde uyuya 
kaldı. Kapalı ortam 
da çalışan aracın 
egzozundan çıkan 
karbonmonoksit 
gazından 
zehirlendiği 
düşünülen Şenkal, 
hayatını kaybetti.

Savcılık olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı. 2 gün 
sonra doğum 
günü olan 
Şenkal’ın cesedi, 
kesin ölüm 
sebebinin tespiti 
için Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı.

fi€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
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GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Gaspa 
karışan 
iki kişi 

yakalandı

Bursa'nın Osmangazi 
ilçesinde, bir vatandaşın 
cebindeki 4 bin 380 
lira para ve bir adet 

cep telefonunu gasp 
ettikleri ileri sürülen biri 
bayan 2 kişi yakalandı. 
Demirkapı Mahallesi'nde 
meydana gelen olayda, 

Necdet A. (65) gasp 
edildiğini belirterek Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Çekirge Polis Merkezi 
Amiriiği'ne müracaat 
etti. Olayla ilgili 
başlatılan soruşturma 
kahsamında Necdet A.'ı 
gasp ettikleri ileri sürülen 

Ayşegül D.ve Adem Ö. 
yakalandı. Adem Ö.'nün 
üzerinde yapılan ara
malarda Necdet A.'a ait 
olduğu belirtilen 4 bin 
380 lira para ile bir adet 
cep telefonu çıktı.
Zanlının üzerinde 4 adet 
uyuşturucu hap ile bir 

mikter esrar maddesi de 
ele geçirildi. Ayşegül 
D.'nin üzerinde yapılan 
aramalarda ise 1050 lira 
para ve gasp olayında 
kullanılan ekmek bıçağı 
ele geçirildi. Olayla ilgili 
başlatılan soruşturma 
sürüyor
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cem Güler’den suçlamalar..
Cem Güler, dün facebook’ta Yıldırım 

Belediyesi’ndeki imar yolsuzluğunda mah 
kemenin verdiği karara değinerek, bakın 
kendisiyle karşılıklı görüşenlere neler 
söylüyor:

“Cem Güler - Yıldırım Belediyesi'nde imar 
yolsuzluğundan ötürü bid. bşk yardımcısı, 
imar komisyon bşk ve akp'li meclis üyeleri 2 
yıl hapis cezasına çaptırıldı. Ama, AKP'li 
Özgen Keskin halen görevinin başında..!

Gemlik'te ise şu an hüküm giyen kimse 
yok.”

Devam ediyor...
“ Cem Güler- Ancak, Fatih Başkan (gerçi 

CHP onu ne kadar başkanı olarak görüyor 
belli değil (!) 1.5 yıldır görevinden uzakta..! 
CHP Bursa ve Gemlik yönetimleri bu hak
sız lığı ve çifte standardı anlatmayacak da 
neyi anlatacak, fasulyenin faydalarını mı.!

Çünkü, Gemlik'te partili belediye başka 
nına sahip çıkmayan, hatta ona çelme ta 
kan, sırtından bıçaklayan kifayetsiz bir 
muhterisin peşine takılmış nankör, vefasız 
ve iş bilmez bir örgüt var..!"

Zekeriye Demir adlı biri soruyor:
“Merak ettiğim bişi var, Fatih Başkan 

Belediyeden maaş ahyormu, ne kadar ah 
yor?"

Cem Güler yanıt veriyor.:
“Yasa gereği maaşının üçte ikisini alıyor 

ama sorun maaş değil, onu yarı yolda bira 
kan, satan, AKP’nin siyasi linçine kurban 
eden bir parti örgütünün varlığı..!"

CHP Gemlik örgütü ile Güler ailesi ara 
sında bu gerginlik sürüyor...

Anladığım kadarıyla bu suçlamalar ve 
ağır ithamlar, Fatih Güler görevden uzak
laştırıldıktan sonra, ilçe başkanı olan Dur 
sun Özbey ve ilçe kongresinde Başkan se 
çilen Mehmet Sertaslan’a, yönetimine ve 
örğütüne.

Fatih Mehmet Güler’le karşılaştığımda: 
“Başkan ortalıkta gözükmüyorsun. Biraz 
halkın içine gir. Halktan uzaklaşma, arada 
gel sana ısmarlayacağımız bir çay bulu 
nur." dedim.

Ama, O’da ilçe örgütünün ve il yöneti
minin kendine yeterince sahip çıkmadığını 
söylemişti.

Haklı olduğuna inanıyorsan örgüte, taba 
na küskünlük olmaz.

Gemlik’in Belediye Baştanı Fatih Meh 
met Güler’dir.

Görevinden uzaklaştırılması tamamen 
siyasidir.

AKP’li Yıldırım Belediyesi’nde, Gürsu 
Belediyesi'nde ve Karacabey Belediyesi’n 
de devam eden yolsuzluk iddiaları ve 
yargılamalarının ikisi sonuçlandı.

Karacabey Belediye Başkanı 5 yıl ceza 
aldı.

Yıldırım Belediye Başkan yardımcısı, 
İmar Komusyonu başkanı ve meclisin AKP 
li üyesi 2 yıl ceza aldı.

Cezaları ertelendi, belediye başkanları 
görevlerinden alınmadı.

Gemlik Belediyesi’ndeki yolsuzluk 
soruşturması ve yargılamasında yargısız 
infaz yapıldığı gerçek.

Çifte standardı görmemiz gerekir. 
AKP’nin AK adaleti bu...
Ancak bu konularla ilgili yorumlar partili 

bir eski belediye başkanınca facebook’lar- 
da bu düzeyde yapılmamalı.

Cem kardeşime haddim olmasa da 
hatırlatırım.

Dün, hava ısısının geçtiğimiz hafta düşmesinin ardından yeniden yük
selmesi nedeniyle, vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Hava ısısının yaz 
sıcakları gibi artması nedeniyle, Gemlik’teki Atatürk ve Emin Dalkıran 
Kordonu ile yazlıklar dolup boşaldı. Kıyılarda denize girenler görüldü.
Hava ısısının 
geçtiğimiz günlerde 
12 dereceye kadar 
düşmesinden sonra, 
dün yazdan kalma 
bir Pazar yaşandı. ı 
Günün sisli başla
masına karşın, öğle 
saatlerinde hava 
ısısının yükselmesi 
nedeniyle, halk 
sokaklara ve yazlık 
kıyılara doluştu. 
Dün, Küçük Kumla 
ve sahil bandındaki 
çay bahçeleri hava 
ısısının yükselmesi 
nedeniyle doldu 
boşaldı. 
Bu arada, sabahtan 
başlayarak çok sayı
da kişi denize 
girmeyi de ihmal 
etmedi. 
Piknik yerleri de 
havanın sıcak 
olması nedeniyle 
doldu.

KORDONA 
İLGİ 
Öte yandan, 
Gemlik Atatürk ve 
Emin Dalkıran 
Kordonları da 
havanın güzel 
olması nedeniyle 
dün doluydu. 
Gemlikliler çoluk, 
çocuk kordonda

dolaşırken, balık 
satış yerleri ve açık

balık lokantaları da olması nedeniyle
havanın güzel müşterilerle doldu.

K AŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Yeni hazırlanan 2B 
yasasına göre fiyat
landırılan 2B arazi
lerinde Kumla ve 
Yeniköy civarında 
arazilerin bedelle 
rinin olağandan yük
sek olacağının 
duyulması, Kumla’ 
da yaşayan köylüleri 
isyan ettirdi. 
Daha önce 
Muhtarlar Derneği, 
Çiftçi Malları 
Koruma Derneği, 
Belediye vb. kurur 
loşlarca yapılan 
toplantıda ortaya 
çıkan fiyatın, şu anki 
fiyatla arasında uçu

rum olmasından 
rahatsız olan 
köylüler tepkilerini 
dile getirdiler.

MHP’DEN DESTEK 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı Yöneticileri 
konu ile ilgili olarak 
yaptıkları açıklama
da köylülerle birlikte 
olduklarını belirttiler. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu K. 
Kumla da yaptığı 
açıklama şunları 
söyledi*
Partizanlık yapmak 

yanlıştır. Mesele çift 

çinin meselesidir. 
AKP ve CHP ilçe 
başkanının da 
konuya dahil olma 
sini ve köylüye des 
tek vermesini bek
liyoruz. Uygulama 
yanlıştır, kasıt ihti
mali göz önündedir. 
Amaç, sanki çiftçi 
nin arazi sahibi ola
mamasıdır.
Belediye tarafından 
Borusan’a satılan 
araziler 400 lira gibi 
bir bedelden görü 
nurken, köylünün 
zeytin fiği için daha 
yüksek bedel isten i 
yor olması adil 

değildir. Köylülerin 
durumu vahim trak
törü, tarlaları hacizli 
bu şartlarda köylü 
lerden bu bedellerin 
istenmesinde amaç 
farklıdır” dedi.

MAL MÜDÜRÜ 
KUMLA DA

MHP’nin Kumla 
ziyareti esnasında 
Gemlik Mal Müdürü 
Arif Uçar da köylü
leri bilgilendirmek 
amacıyla Kumla’ya 
geldi.
Uçar, köylülere fiyat
ları söylemezken 30

Ekim’e kadar net 
fiyatın belli olmaya
cağını belirtti.
Taşınmazın durumu
na göre fiyat belirle 
neceğini söyleyen 
Uçar, köylülere hak
larından mahrum 
kalmamak için 
başvuru yapmalarını 
önerdi.
Köylülerin "2000 lira 
ödemeden dilekçele 
rimiz kabul olmu 
yor” eleştirisine de, 
"Dilekçe kanuni 
haktır. Başvurunuzu 
ödeme yapmaksızın 
da yapabilirsiniz” 
cevabını getirdi.

TOPLU İSTİFA 
EDERİZ 
Mal Müdürlüğümün 
açıklamasına rag
men köylünün öfke
si dinmedi.
Mal Müdürlüğü’nden 
bedellerin açıklan
masını beklerken 
nasihatle karşılık 
bulan köylülerin tep
kileri iktidar parti
sine yönelik oldu. 
AKP üyesi olan bir 
grup ise "Gerekirse 
hafta içinde toplu 
halde AKP’den 
istifa ederiz” şek
linde söylemde 
bulundular.

Li man-İsin konuğu MHPliler oldu
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Gemlik 
Liman-İş 
Sendikasını ziyaret 
etti.
Gemport’ta bulunan 
İş Bankası hisseleri 
nin Yıldırım 
Holding’e satışı ve 
sonrasında bekle
nen süreç ile ilgili 
değerlendirmeler 
yapılan sohbette, 
Sendika üyeleri 
sancılı bir dönem 
beklediklerini ifade 
etti.
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu; "Gemlik’in 
değerleri yanlış 
ellere servis yapılı 
yor. Su nğ i pek, Azot 
derken, şimdi de 
Gemport. Azot 
ihalesinde de Tarım 
Kredi Kooperatifleri

detaylı dosya ile 
ihaleye gelmelerine 
rağmen başvuruları 
kabul edilmemiş. 
Şimdi ki sahibine 
adeta peşkeş 
çekilmişti.
Devasa bir liman 
yapılıyor. Bölge de 
bunun yapılabilmesi 
için ÇET raporu ge 
rekirken bu olmak
sızın çalışma devam 
ediyor.
Azot alındığı zaman 

işçiler işten 
çıkarılmış ve 
çeşitli sıkıntılar 
yaşamıştı.
Gemport’ta da ben 
zer sürecin 
yaşanacağı aşikar. 
Gemport ta hisse 
sahibi olan Gemlik 
Belediyesi hisseleri 
nin satılmasında 
AKP ve CHP muta
bık, bu satışın önün
deki tek engel 
MHP’dir.

Gemlik Belediyesi 
Hissedar olarak 
oradaki olası 
süreçte işçilere 
destek olmalıdır.” 
şeklinde konuştu.
Gemlik Liman-lş 
Sendikası Başkanı
Ertaç Öktem, 2007 
yılından bu yana 
Gemport’un toplu 

sözleşme haklarının 
kendilerinde 
olduğunu belir
tirken, "Örgütlen
menin ve 
sendikaların önün
deki en büyük 
engel, Çalışma 
Bakanlığı’dır” 
dedi.
Öktem konuşma 

sınıda "İş Kanunu 
tamamen işverenin 
lehinde çıkıyor. 
İşçi tarafından 
bakılmıyor.
Liman konusunda 
ise dünya’da 
hiçbir devlet liman
larını satmıyor.
Bu Türkiye’ye özgü 
bir durum.” dedi.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 1,5 yılda 
2 bin 780 kişinin 
katılımıyla 180 
toplantının yapıldığı 
1/100.000 Ölçekli 
Bursa İl Çevre 
Düzeni Planı ile bu 
katılım modeliyle 
üretilen Türkiye’nin 
ilk planını hayata 
geçiriyor. Proje 
koordinatörü Prof. 
Dr. Handan Türkoğlu 
tarafından Kasım ayı 
içinde Amerika’da 
Cincinnati Üniver
sitesinde anlatıla
cak olan proje, aynı 
zamanda dünyadaki 
ilk örnek uygulama 
olarak akredite 
edilecek.
Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şubesi 
tarafından düzenle
nen ‘Bursa Kent 
Buluşmaları’ etkin
liğinin ilki ‘1/100.000 
Ölçekli Çevre 
Düzeni Planları’ 
konulu panelle 
başladı. Bursa 
Akademik Odalar 
Birliği Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
panelin oturum 
başkanlığını Dokuz 
Eylül Üniversitesi 
Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü 
Öğretim Üyesi Yar. 
Doç. Dr. Tolga Çilin
gir yaptı. Panele 
katılan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı

Bursa Barosu'nda Demiröı danamı
Bursa Barosu'nda 
seçim yarışını 
Ekrem Demiröz 
Kazandı. Adliye 
Sarayı'nda saat 
17:00'ye kadar 
süren oy işlemi son
rasında Ekrem 
Demiröz kesin 
olmayan sonuçlara 
göre, 926 oy alırken, 
Zekeriya Birkan 
880 oyda kaldı.
Zekeriya Birkan 880 
oyda kalırken, 
sonuçlara ititraz 
olduğu da 
öğrenildi.
Adliye Sarayı'nda 
gerçekleşen seçim
lerde, 5 sandıkta

Mekânsal Stratejiler 
ve Çevre Düzeni 
Planları Dairesi 
Başkanı Sedat 
Yılmaz, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram 
Vardar, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Şehir ve 
Bölge Planlama 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç.Dr. Murat 
Cemal Yalçıntan ve 
Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şube 
Başkanı Füsun 
Uyanık, çevre düze 
ni planlarının hazır
lanma aşaması ve 
uygulamada 
yaşanan sorunlar 
hakkında bilgiler 
verdi. Plan, kentlerin 
geleceğinin felse
fesini ortaya koyar 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar, 
1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni 
Planlarının, kentlerin 
öncelikleri ile birlik

toplam 2029 baro Ekrem Demiröz,
üyesi oy kullandı. yapılan itirazlar
Yeni Baro nedeniyle, net bir
Başkanı seçilen açıklama yapmak

te gelecek vizy
onunu belirleyen, 
gelişimini yön
lendiren, kentin 
hangi ekonomik 
sektörlerde nasıl 
gelişeceğini 
gösteren, yol hari
tasının çizildiği 
ortak akıl ürünü bel
geler olduğunu vur
guladı. Şehirlerin 
anayasası olan bu 
planların kentlerin 
geleceğinin felse
fesini ortaya koy
duğunu dile getiren 
Vardar, “Bu düzeyde 
kapsamlı bir planın, 
alt ölçek planları 
yönlendirici ana 
kararları içermesi, 
rapor ve programı 
ile kararların nasıl 
ve kimler tarafından 
uygulamaya geçirile
ceğini de tanımla
ması gerekmektedir. 
1998 onaylı plana 
göre bazı güzel 
düzenlemeler 
yapıldı. Kentin 
gelişme yönünün 
batı yönünde olması 
yaklaşımı, şehir için

deki kirletici 
sanayinin yerleşim 
alanı dışına çıkarıl
ması yönünde çalış
malar yapıldı. Batı 
planlama bölgesinde 
konut alanları ve 
çalışma alanları 
oluşturuldu. Merkez 
planlama bölgesi 
içinde Ulaşım Ana 
Planı yapılmasına 
yönelik çalışmalar 
başlatıldı” dedi.
Yeni bir plan hazır
lanması gerekliliğini 
ortaya koyan neden
ler hakkında da bilgi 
veren Vardar, 1998 
onaylı Çevre Düzeni 
Planı’nın 1990’h yıl
ların verileri esas 
alınarak hazırlan
ması nedeniyle 
kentin gerisinde 
kaldığını kaydetti.
Vardar, “1999 yılında 
ülkemizde yaşanan 
deprem felaketinin 
ardından, deprem
sellik konusu ülke 
gündeminde önem 
kazanırken, mevcut 
planda yeterince ele 
alınmamıştı. Sosyo
ekonomik ve 
kültürel anlamda 
gelişmeler, değişim
ler ve çeşitlilik 
yaşanması, 
Bursa’nın ekonomik 
gelişim sürecinde 
sektörel hedeflerinin 
yeniden değer
lendirilmesine 
ihtiyaç duyuldu 

istemediğini ancak, 
"Sonuç ne olursa 
olsun Bursa Barosu 
kazanacak" sözlerini 
tekrar etti, 
Bununla birlikte, 
yeni yönetim kuru
lunda Neslihan 
Aktosun, Cemile 
Akarsu, İsmail 
Metin, Kerem Şener, 
Hulusi Tığlıoğlu, 
Ünal Rubacı, 
Mefaret Öztürk, 
Onur Yavuz, Serap 
Demir, Olcay Göçüm 
yer aldılar. 
Olcay Göçüm 
Zekeriya Birkan'ın 
listesinde yer alan 
bir isimdi

■mim 
HUMIItf EDITOR

Bursa Kent Konseyi 
Kadın Meclisi, birin
ci derece deprem 
bölgesinde yer alan 
Bursa’da tüm 
vatandaşları doğal 
afetler hakkında bil
inçlendirmek 
amacıyla 18 Ekim 
Perşembe günü 
‘Afetle Mücadele’ 
konulu eğitim semi
neri düzenliyor. 
Türkiye’nin en aktif 
ve dinamik kent 
konseyi olan Bursa 
Kent Konseyi, şehri 
ve ülkeyi 
ilgilendiren konular
da vatandaşı bil
gilendirmeye 
devam ediyor. 
Kadın Meclisi 
tarafından 18 Ekim 
Perşembe günü 
saat 14.00’da 
yapılacak olan 
‘Afetle Mücadele’ 
konulu seminere, 
Bursa İl Afet ve Acil 
Durum Muduru 
İbrahim Tan konuş
macı olarak katılıy
or. İl Afet ve Acil 
Durum 
Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü çalış
maların konuşula
cağı seminerde, bir

İJT'" EN ÖZEL ve GÜZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN... 

^TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
Silil

l GUNM D«V€TI¥€ BASlUfi
t.?1- W. P ._________

Zengin çeşit ve 
kataloglarımızı görmeden 

karar vermeyin...
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inci derece deprem 
bölgesinde bulunan 
Bursa’da kurum ve 
vatandaşların üzer
lerine düşen 
görevler anlatıla
cak.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih 
Pala, deprem 
kuşağı üzerinde 
bulunan Bursa’da 
herkesin doğal 
afetlere hazırlıklı 
olması gerektiğini 
söyledi. Bursahları 
bu kapsamda 
uzmanların katıldığı 
toplantılarda bil
gilendirmek istedik
lerini belirten Pala, 
18 Ekim Perşembe 
günü saat 14.00’da 
Bursa Kent Konseyi 
Koza Salonu’nda 
yapılacak olan 
toplantıya tüm 
vatandaşları davet 
etti.
Bursa Kent Konseyi 
Kadın Meclisi 
Başkanı Kadriye 
Sarıbıyık ise, herke
si yakından 
ilgilendiren afetle 
mücadelenin 
konuşulacağı semi
nere Bursahları 
davet etti.
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CBflL’tle Meclis ye Okul Hile Birlisi Başkanları belli oiau
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde, 
Okul Meclis Başkan 
lığı ve Okul Aile 
Birliği Yönetim 
Kurulu ve Başkanlık 
seçimleri yapıldı. 
Okul Meclis Başkan 
lığı için aday olan 
10- E sınıfı öğrencisi 
Ömer Faruk Şahin, 
11-F sınıfı öğrencisi 
Eylül Bayrak, 
11-B sınıfı öğrencisi 
Furkan Uçar, 
10- B sınıfı öğrencisi 
Fırat Küçükkuş ve 
11-C sınıfı öğrencisi 
Özlem Yavuz hafta 
boyunca okul öğren
cilerinden oy ala
bilmek için propa
ganda konuşmaları 
yapıp, kendilerini ve 
yapacakları çalış
maları tanıttılar.

KÜÇÜKKUŞ 
KAZANDI 
İlçe Seçim Kurulu’n 
dan alınan sandık ve 
tercih mühürleri ile 
hazırlanan oy pusu
lalarına imza karşılı 
ğı oy kullanan 
GCBAL öğrencileri, 
meclis başkanını 
belirlediler.
Okulda oluşturulan 
seçim ve sandık 
kurulunun yürüttüğü

seçim işlemlerinin 
oy sayımı aşamasını 
aday olan öğrenci 
lerde heyecanla 
takip etti.
Tarih öğretmeni 
Yusuf Mazlum baş 
kanlığında oluşturu
lan Sandık Kurulu 
yapılan seçim sonu
cunda, 10 B sınıfı 
öğrencisi Fırat

Küçükkuş oyların en 
yükseğini aldı. 
Seçim sonrası 
teşekkür konuşması 
yapan Fırat 
Küçükkuş, bütün 
öğrencilere teşekkür 
etti.
Küçükkuş, “Okulu 
muz ve öğrenci 
arkadaşlarımız için 
en iyi çalışmaları 

yapmaya söz veriyo
rum.” dedi.

OKUL AİLE 
BİRLİĞİ BAŞKANI 
MEHMETE AVCI 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Okul Aile 
Birliği olağan genel 
kurul toplantısına 
ise yoğun katılım 
oldu.

Toplantıda bir önce
ki dönem okul Aile 
Birliği Başkam 
Ercan Barutçuoğlu 
tarafından okunan 
faaliyet ve ardından 
okunan denetleme 
raporu, genel kurul 
tarafından aklandı. 
Divan başkanlığım 
Okul Müdür Başyar 
dımcısı Kamil

Beki’nin yaptığı 
toplantıda gelir 
gider hesaplarının 
ve tahmini bütçenin 
okunmasının ardın
dan 2012-2013 yılı 
Okul Aile Birliği 
seçimleri açık oyla
ma ile gerçekleştiril
di. Yapılan oylama 
sonucunda Ahmet 
Avcı, Sabri Aslan, 
Ercihan Yavuz, 
Orhan Sefil ve
Fatih Demir yönetim 
kurulu asil üyelikleri 
ne; Beylül Koçça, 
Özlem Bozan, 
Ayşen Atalay, 
Sabiha Altan ve 
Savaş Alkan da 
yedek üyeliklere 
seçildiler.
Okul Müdürü Nazım 
Özer, görevini 
tamamlayan önceki 
yönetim kurulu 
Başkanı Ercan 
Barutçuoğlu ve 
yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür 
ederek, seçilen yeni 
yönetime de 
başarılar diledi.
Yeni yönetimin kendi 
arasında yaptığı 
toplantıda işadamı 
Mehmet Avcı’yı 
2012-2013 yılı Okul 
Aile Birliği başkanı 
seçti.

‘GemlikKörfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DAVGTİYGLGRİ GN UYGUN FİYATLARLA... 

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR
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FATURA
SEVK İRSALİYESİ 

^Z TAŞIMA İRSALİYESİ 
Z KARTVİZİT & KAŞE 
Z HEDİYELİK EŞYA 
Z KATALOG 
Z CİLT İŞLERİ

DAVETİYE
DÜĞÜN & NİŞAN 
SÜNNET AÇILIŞ 

^ORGANİZASYON 
^Z PLAKET & KUPA 
Z DERGİ, KİTAP 
Z BALON
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Uludağ üniversitesi lazerle 
Fistül Tedavisini Herkese Açlı
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakültesi 
geçen yıl 
Türkiye’de ilk kez 
uygulamaya 
başladığı lazerle 
fistül (perinal 
fistül) tedavi 
yöntemini herkese 
açtı.
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakültesi 
geçen yıl Türkiye’de 
ilk kez uygulamaya 
başladığı lazerle 
fistül (perinal fistül) 
tedavi yöntemini 
herkese açtı. Üniver
site daha önce bu 
yöntemi bilimsel 
amaçla kullanarak 
kendi seçtiği hasta
lara uyguluyordu. 
"Türkiye’de 
yeni olan bu uygula
mayı ilk kez 
üniversite olarak 
biz başlattık.
Dünyada da çok 
yeni. Üniversite 
hastanesi olarak alt 
yapı çalışmalarımızı 
bitirdik; 1 haftadır

halkımıza rutin 
olarak hizmet ver 
meye başladık. Bu 
tedavi yöntemi 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun 
klasik, daha önce 
tanımlanmış ameliy
at yöntemi olmadığı 
için kurum tarafın

dan karşılanmıyor. 
Fiyatlandırılması 
yapılmadı. Umarım 
SĞK’mn ilerleyen 
dönemde böyle bir 
çalışması olur. 
Hastalarımız şu 
an ya kendi 
cebinden ödemek 
zorunda ya da özel 

sigortalarından 
karşılayabilirler." 
Amaçlarının hizmet 
olduğu için tedavi 
yönteminin 
maliyetine uygu
landığını ifade eden 
Yakut, uygulamayı 
eğitim, hem de 
hizmet amaçlı 
yaygınlaştırmak iste
diklerini vurguladı.

’’KASLARI 
KESMEDEN 
AMELİYAT 
EDİYORUZ" 
"Daha önce alter
natif yöntemler yer
ine klasik yöntemler 
kullanılıyordu. 
Bunlarda hastaların 
ameliyat sonrası 
ağrılı, sıkıntılı 
dönemler geçirme
sine neden oluyor
du. Ameliyatın en 
önemli yan etkisi 
uzun ya da kısa 
dönemde o bölgenin 
kasları kesildiği için 
büyük abdest ve 
gaz tutamamaydı.

Bu yöntemin en 
önemli avantajı 
daha az ağrılı 
geçmesi ve hiç kas 
kesmemesi. Bu 
sayede büyük 
abdest ya da gaz 
kaçırma neredeyse 
sıfıra iniyor. 
Bölümümüze 
gerek lazer ve 
diğer tedavi yöntem
leri için gelen hasta
ların 3’te birini fistül 
hastaları oluşturuy
or. Biz bu yüzden 
kar amacı gütmüy
oruz. Bir yıldır bu 
hizmeti kullanıyoruz. 
Yöntemin başarısı 
yüzde 80'lere ulaştı. 
Böyle bîr bölge için 
çok önemli bir 
rakam. Bu 
şikayetle gelen 10 
hastadan 2 ya da 
3'üne lazer uygulan
abiliyor. Türkiye'de 
düzenli bir şekilde 
hizmet veren tek 
kurum olarak tüm 
illerden bize 
hastalar geliyor."

48. Ulusal 
Psikiyatri 
Kongresi 
Sona Erili

Türkiye Psikiyatri 
Derneği (TPD) 
tarafından bu yıl 
Bursa'da düzenle
nen 48. Ulusal 
Psikiyatri 
Kongresi kapanış 
töreniyle sona 
erdi.
Bursa'dan ve 
Atatürk Kongre 
Kültür 
Merkezi'nden 
(Merinos AKKM) 
memnun kaldık
larını belirten TPD 
yönetimi, Merinos 
AKKM Genel Koor 
dinatörü Semih 
Pala’ya teşekkür 
belgesi verdi. 
Türkiye Psikiyatri 
Demeği tarafından 
Burkon Turizm ve 
Kongre Organı 
zasyon işbirliğiyle 
Bursa'da düzenle
nen 48. Ulusal 
Psikiyatri Kongre 
si, sona erdi. 5 
gün boyunca 
Merinos AKKM'nin 
tüm toplantı ve 
seminer salon
larında yapılan 
kongre ardından 
sona erdi.

■
HIM

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ . -ja aa aa 
İstiklal Caddesi Bora Sokak İPİ ' jl < Uh X < 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK । VIU UU VU

SATILIK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR

Müracaat Tel: 
0 532 283 59 19

SAHİBİNDEN SATILIK
M an astır’d a ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR
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MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
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GemlikKErfez
«tııiviı ilk cûaıûı ihııl taıdiîl'

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T -MA A “SUYUNU BOŞA I WIAj| HARCAMA»
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Emekli maaşınızı ne 
zaman alacaksınız?

2B1e sıı hiancm acıManiı
(urban Bayramı'nda 
naaşlarını erken 
alacak olan emekli 
er ile dul ve yetim 
aylığı alanlar için 
tarihler belli oldu. 
Emeklilerin maaşları 
17, 18 ve 19 Ekim 
tarihlerinde 
ellerinde olacak 
şekilde ilgili banka 
şubelerine ya da 
PTT şubelerine 
yatırılmış olacak. 
Geçtiğimiz hafta 
Bakanlar Kurulu'nda 
alınan erken maaş 
kararından sonra, 
hangi emeklinin 
parasını hangi tari
hte alacağı da netlik 
kazandı.
3 GÜNDE 
ÖDENECEK 
Buna göre; 
emeklilik tahsis 
numaralarının son 
rakamları 9, 7, 5 ve 
3 olanlara 17

Man Bayramı'nda otoyol «e 
boğaz köprüsü geçişleri ücretsiz
Kurban Bayramı 
süresince otoyol ve 
boğaz köprü
lerinden geçişler ile 
belediyelerce 
yürütülen toplu taşı
ma hizmetleri ücret
siz olacak.
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yer alan Bakanlar 
Kurulu kararına

Ekim'de ödeme 
yapılacak. Son 
rakamı 1, 8 ve 6 
olanlar ise 
maaşlarını 18 
Ekim'de alacak. Son 
rakamı 4, 2 ve O 
olanlara ise 
ödemeleri 19 Ekim 
tarihinde yapılacak. 
OCAK BEKLENİYOR 

göre, Kurban 
Bayramı tatili 
dolayısıyla, 24 Ekim 
2012 Çarşamba 
günü saat 00.00'dan 
başlayarak 30 Ekim 
2012 Sah günü saat 
07.00'a kadar otoy
ollar ve boğaz 
köprülerinden yarar
lananlar ile 25 Ekim 
2012 Perşembe

İşçi emeklileri bu 
arada Ocak 2013'te 
ödenecek intibak 
farklarını bekliyor. 
Bunun için bir 
süredir devam eden 
çalışmalarda sona 
yaklaşıldı. Yaklaşık 
2 milyon emekliyi 
ilgilendiren hesapla
malar devam ediyor.

günü saat 00.00'dan 
başlayarak 28 Ekim 
2012 Pazar günü 
saat 24.00'a kadar 
belediyelerle bun
ların kurdukları bir
lik, müessese ve 
işletmelerce 
yürütülen toplu taşı
ma hizmetlerinden 
yararlananlardan 
ücret alınmayacak 

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 2B 
kapsamında 30 
Ekim 2012 tarihi 
itibariyle 6 aylık 
başvuru süresi 
sona erecek olan 
450 bin kullanıcıdan 
bugüne kadar yak
laşık 300 bininin 
başvurularını yap
tığını bildirdi. 
Şimşek süre uza
tımının gündem
lerinde olmadığını 
da belirtti.
Şimşek, Maliye 
Bakanlığı'nda 
düzenlediği basın 
toplantısında, 2B 
çalışmalarında geli
nen nokta*ve bun
dan sonraki sürece 
ilişkin durum değer
lendirmesinde 
bulundu.
Bakan Şimşek, 2B 
konusunda başvuru 
süresinin 30 Ekim 
2012 tarihinde sona 
ereceğine dikkat 
çekti.
Bu konuda 54 ilde 
çalışmaların halen 
devam ettiğini', 2b 
kapsamında güncel
lenen ve kadastro 
çalışmaları tamam
lanan 460 bin adet 
taşınmazın bakan
lığa teslim edildiğini 
ifade eden Bakan 
Şimşek, diğer taşın
mazların çalış
malarının da devam 

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

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

ettiğini anlattı. 
Bu çerçevede 460 
bin taşınmaz üzerin 
de yaklaşık 560 bin 
vatandaşın kullanıcı 
konumunda olduğu
na dikkati çeken 
Bakan Şimşek, 
şöyle konuştu: 
“Bunlar arasında 6 
aylık başvuru süresi 
olanlar var, 8 aylık 
başvuru süresi 
olanlar var. 30 Ekim 
2012 tarihi itibariyle 
6 aylık başvuru 
süresi sona erecek 
olan 450 bin kul
lanıcıdan bugüne 
kadar yaklaşık 300 
bini başvurularını 
yapmıştır. Başvuru 
yapanların oranı 
yüzde 67'dir. Buna 
göre kalan 150 bin 
vatandaşımızın hak
larını kaybetmeme 
leri için bir an önce 
başvuru yapmaları 
gerekmektedir.” 
Başvuruların yüzde 
85'inin 14 ilde 
yoğunlaştığını belir 
ten Şimşek, bu ille 
rin İstanbul, Antaf 
ya, Muğla, İzmir, 
Ankara, Kocaeli, 
Balıkesir, Sakarya, 
Adana, Mersin, 
Bursa, Samsun, 
Afyonkarahisar ve 
Zonguldak 
olduğunu kaydetti. 
Şimşek, özellikle 
kırsal kesimlerde ve 

göç veren illerde 
verimliliğin düşük 
olması ve kul
lanıcıların taşınma
zları terk etmeleri 
nedenleriyle diğer 
yerlere göre başvu
ruların düşük 
olduğunun tespit 
edildiğini kaydetti. 
SÜRE UZATIMI 
GÜNDEMDE DEĞİL 
Basın mensup 
larının sorularını da 
yanıtlayan Şimşek; 
2B satışlarından 
2013 yılında 4,8 mil
yar liralık bir gelir 
öngördüklerini ve 
bu araziler için 
başvuru süresinin 
uzatılmasının gün
demlerinde 
olmadığını bildirdi. 
Bir gazetecinin “2B 
gelirlerinden ne 
kadar 2013 bütçe
sine konuldu?” şek
lindeki sorusu üzer
ine Şimşek, 2013 
yılında 4,8 milyar 
liralık bir gelir 
öngördüklerini 
söyledi. Şimşek, 
,vYam toplam gelirin 
yaklaşık yarısı. 
Toplamda biz 9,8 
milyar liralık bir 
gelir öngörüyoruz. 
Ama bunun bir 
kısmı 3-4 yılda tak
sitle geleceği için, 
ilk yılda biz 4,8 mil
yar liralık bir gelir 
bekliyoruz” dedi

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64

’ Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS
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 5131079
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 031

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 5*17 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
f*1‘GEMlİK,lN,İLKGÜNLÛK'MİyA»l GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4398 

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)

HlkZlElMÜ
VENÜS SİNEMASI 

MEZARINA 
TÜKÜRECEĞİM: 

11:45-14:00. 
16:30-20:15

SEVİMLİ KEDİ İŞ 
BAŞINDA:12:00- 
14:15-16:15-20:00 

REZERVASYON513 33 21
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Okullarda Z-Kütüphane donemi
Okuma kültürünün 
geliştirilmesi için bil
gisayardan elektron
ik eğitim materyalle 
rine, internetten zeka 
oyunlarına kadar 
birçok materyallerin 
bulunduğu z- 
kütüphaneler kuru
luyor.
Türkiye'de eğitim ve 
öğretime verilen 
destekler her 
geçen gün artış g 
österiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) ‘Okullar Hayat 
Olsun' projesi kap
samında eğitimi 
topluma yaymayı ve 
okulları toplumla 
bütünleştirmeyi 
amaçlıyor.
Eğitim öğretim 
saatleri dışında 
okulların, derslik

lerin, konferans 
salonlarının, spor 
salonlarının ve 
bahçelerinin toplum 
hizmetine açılmasına 
yönelik çalışmalar 
yapılıyor.
Bu projenin bir 
ayağını da z- 
kütüphaneler 
(zenginleştirilmiş 
kütüphane) oluştu
ruyor.
Çalışmalar kap
samında yeni 
yapılan okullarda 
z-kütüphaneler 

yapılıyor.
Eski okullarda ise 
giriş katlarına, 
önceleri üst katlarda 
yer alan kütüphane 
ve bilgi teknolojileri 
sınıfları bir araya 
getirilerek 
kütüphaneler kuru

luyor.
Z-kütüphanelerde 
elektronik kaynaklar 
ve temel eserler ola
cak. Öğrenciler bura 
da ödevlerini yapıp, 
çıktılarını alacak. 
Oyun oynayıp inter
nete girebilecek ve 
kitap okuyacak. 
Kütüphanelerde 
öğrencilere basılı, 

sesli ve elektronik 
kitaplar buluşturarak 
alternatif okuma 
seçenekleri de 
sunulacak. Bu 
amaçla z- 
kütüphaneler hafta 
sonları da dahil saat 
21.00'e kadar açık 
olacak.
Z-kütüphanelerde 
çocuk edebiyatı, 

güncel kitaplar, 
satranç masaları, 
mangal, tangram, 
yapbozlar, zeka 
geliştirici oyuncak, 
öğrenme oyunları, 
CD, DVD ve bilgisa
yar oyunları ve film
ler de bulunacak. 
Öğrencilerin dinlen
mesi amacıyla 
kütüphanelere yer 
minderleri, koltuk ve 
kanepe gibi rahat 
oturulabilecek 
mobilyalar konula
cak. Ayrıca öğrenci 
ler çalışmalarını 
bu alanda 
sergileyebilecek. 
Kütüphanenin orta 
alanına birkaç masa 
ve alanın büyük
lüğüne uygun sayıda 
sandalye yerleştirile
cek. Buralarda ders 

işlenip, gerektiğinde 
projeksiyonla duvara 
yansıtılarak sunum
ların yapılabilmesi 
sağlanacak. Ayrıca 
yazar ve şairlerle 
buluşma günleri 
tertip edilecek. 
Z-kütüphaneler 
sayesinde çocuklar 
internet kafelere git
mekten, veliler ise 
çocuklarını bu 
kafelere gönderdik
lerinde yaşadıkları 
endişelerden kurtu
lacak.
Öte yandan z- 
kütüphanelerden 
İstanbul'da 6, 
Ankara'da ise 3 tane 
yapıldı. Birçok il ve 
ilçede 
kütüphanelerin 
yapımına devam 
ediliyor.

----------------------- n------ 1—ı-------- 1------------------------------------------------r

IIIHIIHIIIIHHHBIIBBI
Bursaspor gibi 
büyük bir kurumun 
başka kurumlardan 
bir şey beklemesine 
anlam veremediğini 
söyleyen Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Semih Pala, şehrin 
tekrar şampiyonluk 
havasına bürünmesi 
için başta yönetimin 
motivasyon ve heye
can verici hale 
bürünmesi gerektiği
ni belirtti.

ELEMftNiaR ARANIYOR
FABRİKAMIZIN 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY VE BAYAN 
PERSONEL 

ALINACAKTIR.
ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km.

GEMLİK 
Tel: 0 224 513 45 79

Bursaspor Kulubu 
Divan Kurulu toplan
tısına katılan Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı ve 
Bursaspor Divan 
Kurulu üyesi Semih 
Pala, Bursaspor’un 
tekrar gizli bir 
şampiyonluk adayı 
olmasını temenni 
etti. Yeşil Beyazlı 
takımın şampiyon 
olduğu sene aday 
olarak göster

ilmediğini, ancak 
şampiyonluğu elde 
ettiğini hatırlatan 
Pala, bunun tekrar 
elde edilmesi 
için Bursaspor 
yönetiminin moti
vasyon ve heyecan 
verici bir hale 
bürünmesi gerektiği
ni söyledi. 
İbrahim Yazıcı 
başkanlığındaki 
yönetimin, 
BursalIlarla, dernek
lerle, vakıflarla, 
toplumsal kuruluşlar
la haşır neşir olup 
motivasyonda öncü 
olmasını isteyen 
Pala, “Bu görev 
Divan Kurulu’na da 
düşüyor. Divan 
Kurulu faydalı işler 
yaparsa insanlar 
buralara gelir. Divan 
Kurulu’nda fikir ve 
düşünceler daha üst 
perdeden konuşul
malıdır. Gerçek pro
jeler konuşulup 
üretilmelidir. 
Şehrimizdeki tüm 
yöneticilerin atak 
olmasını istiyoruz. 
Herkesin bir 
gayreti var.
Ancak bu çalışmaları 
daha planlı şekilde 
yapmakta eksiğiz. 
Bursaspor 
Başkam’nın, Divan

Kurulu toplantılarına 
gelip gelmemesi 
önemli değil.
Buradaki talepleri 
Başkan İbrahim 
Yazıcı zaten dikkate 
alıyordun 
Bursaspor nasıl 
zor ve zahmetli bir 
süreçten sonra 
şampiyon yapıldıysa, 
umarım yine gizli 
bir şampiyonluk elde 
eder” dedi.
Bursa’nın büyük 
bir şehir ve bir 
marka olduğunu 
ifade eden Başkan 
Pala, dünya ve 
Türkiye için 
Bursa’nın büyümesi 
gerektiğini belirtti. 
Bursa’dan dünya 
markası kurum ve 
kuruluşların, spor 
takımlarının çıkması 
gerektiğini söyleyen 
Pala, bu kapsamda 
Bursaspor’u şampi 
yon yapan kulüp 
yönetimine, antrenör
lere ve futbolculara 
teşekkür etti. Artık 
yeni fikirler 
üretilmesini isteyen 
Pala, Bursaspor gibi 
büyük bir kurumun 
başka kurumlardan 
bir şey beklemesine 
de anlam 
veremediğini dile 
getirdi.

Üniversitelere 
dev destek

Ülkemizde üniver
site sayısı 160'ın 
üzerine çıkarken, 
üniversiteler için 
önümüzdeki yıl için 
ayrılan ödenek 
yüzde 20 artırıldı. 
Üniversitelere dev 
destek geliyor. 
Bu bağlamda 
üniversitelerimize 
sağlanan ödenek 
önümüzdeki yıl için 
yüzde 20 oranında 
artırılarak 15 milyar 
193 milyon 878 bin 
liraya çıkarıldı. 
Bu ödenekten 
aslan payını ise 
İstanbul Üniversite
si aldı. 17 üniversit
eye ayrılan 
toplam ödenek 
tutarı 712,6 milyon 
lira olurken, tek 
başına İstanbul 
Üniversitesi'ne

'Gemlik Körfez’ mgemlikkorfezgazetesi.com

713 milyon 
478 bin lira ödenek 
ayrıldı.
Ayrılan ödenek 
bakımından ikinci 
sırayı 518 milyon 
557 bin lira ile 
Ankara 
Üniversitesi, 
üçüncü sırayı 503 
milyon 622 bin lira 
ile Hacettepe 
Üniversitesi aldı. 
Bu arada Patent 
Yasası'nda yapılan 
değişiklik ile 
üniversitelerimiz 
gelir elde 
edebilecek.
Hem ayrılan 
ödeneklerle hem de 
patentten elde 
edilen gelirler ile 
üniversitelerimiz 
araştırmalara 
daha çok ağırlık 
verecek

mgemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Ticaret Borsası, “Coğrafi İşaretlerin Uygulaması” konulu panel düzenledi. 
Ticaret Borsası Başkanı Ilhan Acar, 18 Ekirfz2012 Perşembe günü saat 10.oo da 
Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda yapılacak olan panele, İlçe yöneticileri, Gemlik, 
Orhangazi, İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve yöneticileri ile Ziraat Odası 
Başkan ve yöneticileri, Gemlik Ticaret Borsası başkan ve yöneticileri ile Borsa 
üyeleri davet edildiğini söyledi. Yabancı zeytinlerle Gemlik zeytininin ayrılmasının 
amaçlandığı Coğrafi işaretle zeytin ambalajlarında üretim yeri, ürünün tipi, ürünün 
kalibresi ve üretim yılı yer alacak. Böylece Akhisar ve Aydın zeytinleri Gemlik zeyti
ni olarak satılmayacak.Tüketicinin aldatılması önlenecek. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ
16 Ekim 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Kardeşler arasınflahi 
kauaa kanlı hini

Bursa'da iki kardeş arasında çı 
kan kavgada silahlar çekildi. Kav 
gada ağabey yaralandı. Olay, 
merkez Osmangazi İlçesi İstiklal 
Mahallesi 3. Aydın Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Syf 3’de

Şehit ateşi yine Bursa’ya tliisiiı hlislwaMiiin
Hakkari Çpkurca'- 
daki çatışmada 
şehit olan bordo 
bereli üsteğmenin 
acısı Burşa'ya 
düştü. Askerlerin 
acı haberi verdiği 
aile gözyaşlarına 
boğuldu.
Çukurca'daki 
çatışmağa şehit 
düşen özel 
kuvvetlerde görevli 
tankçı teğmen

Aykut Köroğlu’ nun 
şehit haberi 
tez zamanda baba 
oca ğına ulaştı. 
Garnizon Komutan 
lığı'ndan sağlık 
görevlileriyle mer 
kez Yıldırım ilçesi 
Yiğitler Mahallesi 
Türkmenbaşı 
Caddesi'ndeki 
baba ocağına 
gelen askerler, acı 
haberi verdiler.

Baba Turan anne 
Nurdan Köroğlu acı 
haberle yıkıldı. 
Bir süre sonra 
balkona çıkan acılı 
baba gözyaşlarını 
tutamadı. Şehit 
üsteğmenin eşi 
Selay Köroğlu'nun 
Ankara'da Gümrük 
Bakanlığı'nda 
memur olarak 
çalıştığı ve 6 
aylık Neda adında

bebeği olduğu 
öğrenildi.

Mardin'in Derik 
ilçesinde, yola 
konulan patlayıcı 
nın özel harçkat 
polislerini taşıyan 
akrep aracının 
geçişi sırasında 
infilak etmesi 
sonucu 1 polis 
şehit olurken, 2 
polis de yaralandı. 
Saldın, dün saat 
16.20 de. Derik 
Devlet Hastanesi 
yakınlarında Diyar 
bakır yolu üzerinde 
meydana geldi.

Polise ait aracın 
geçişi sırasında 
PKK'h teröristler, 
daha önceden*ypla 
yerleştirdikleri pat
layıcıyı uzaktan 
kumandayla 
patlattı. Patlamada, 
1'i ağır 3 polis 
memuru 
yaralanırken, ağır 
yaralı polis memu
ru hastanede 
hayatını kaybetti. 
İlçede güvenlik 
önlemleri ise üst 
seviyeye çıkarıldı.

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Üreticinin hali ne olacak? 
İbrahim Babür, emekli bir PTT Müdürüdür. 
Boş zamanlarında, atalarının geldiği Girit 

ile ilgili topladığı anıları, gazetemizde yayın
ladık.

Şimdi bunları kitaplaştırıyoruz.
İbrahim Ağabey, aynı zamanda zeytin 

üreticisidir.
Babasından kalan zeytinliklere gözü gibi 

bakar.
Ama bilinçli bir üretici... Boş zamanların

da, gününü zeytinliklerde geçirir.
İbrahim Babür dün kızgındı.
‘‘Zeytinliklerin çevresindeki araziler bakım 

sız, bir izmarit atılsa, her yer yanacak" dedi.
Devamı sayfa 4’de

Bekar 
yılbaşı 

ikramiyesi 
Milli Piyango bu 
yıl da geleneği 
bozmadı.
Yılbaşında büyük 
ikramiyenin 5 
milyonluk artışla 
45 milyona çıkarıl
ması planlanıyor. 
Milli Piyango 
İdaresi Genel 
Müdürlüğü, mil 
yonlarca insanın 
merakla beklediği 
yılbaşı çekilişi için 
çalışmalara 
başladı.
Haberi sayfa 9’da

Amatör kulüpler 
arasında 

kuralar çekildi
Bursa Amatör Spor Kulüpleri Spor 
Federasyonu’nun 2012-2013 sezonunda 
yapılacak karşılaşmalar için guruplar 
belirlendi. Dün, Bursa Tenis Cafe’de 
yapılan kura çekimine Gemlikspor’u 
temsilen Kulüp Başkanı Orhan Koç 
katıldı. 25 takımın katılımıyla iki1 gurupta 
oynanacak karşılaşmalar 20 Ekim 2012 
Cumartesi günü başlayacak. Yapılan 
kura çekiminde, Gemlikspor B gurubu 
na düştü. Bu gurupta bulunan takımlar 
şunlar:. Gemlikspor, Gürsu Belediye 
spor, İnegöl Yenişehir Spor, İnegöl 
Gençler Gücü, İnegölspor, Orhaneli 
spor, Fethiye Idmanşurdu, Mesken, 
Bağlarbaşı, Akçalar, Duaçınar, Yavuz 
Selim, İnegöl Kocatepe.

Bursa, 
Dünya

Vitrinine 
Çıkıyor

Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Bursa'daki tarihi 6 
alanın 2014 yılında 
dünya kültür 
mirası listesine 
alınması,yönünde 
Unesco'ya yaptığı 
başvurunun son 
değerlendirme 
toplantısı yapıldı. 
Haberi sayfa 7’de
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Basından seçmeler
Ersel PEKER

Güler, Yılmaz hakkında suç 
duyurusunda bulundu

Gemlik Belediyesi’nde yaşanan enteresan 
gelişmeleri hayretle izlemeye devam edi 
yoruz.

Bilindiği gibi Gemlik Belediyesi Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, iki yıl önce yolsuzluk 
iddiaları ile Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığının isteği İçişleri Bakanlığı’nın 
da onayıyla göre- vinden uzaklaştırılmıştı.

Yerine AK Partili meclis üyesi Refik 
Yılmaz başkanvekili olarak getirilmişti.

Güler’in görevinden uzaklaştırılmasına 
neden olan soruşturmalarından biri de 
ilçede kaçak olduğu belirlenen 134 adet 
yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. 
Maddesi’ne göre yıkım işlemi yapmamasıy- 
dı.

Güler, şu günlerde devam eden davaların
da hukuk mücadelesini sürdürürken bir 
taraftan da kendisi için cezai işlem uygu
lanan ancak Yılmaz için uygulanmadığını 
iddia ettiği kaçak inşaatlarla ilgili Gemlik 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyu
rusunda bulunmuş.

Güler’in yaptığı suç duyurusu kaçak 
yapılaşmayla kalmayıp İstiklal, Lise ve 
Hastane caddelerinde yapılan çalışmalarda 
ihalede tanımlanan işlerden başka işler 
yaptırılması gibi beş ayrı konuyu içeriyor.

O halde Güler de yargıya, başkanvekilliği 
görevini iki yıldır sürdüren Yılmaz’ın da söz 
konusu kaçak yapılara yıkım yapmayıp göz 
yummasının neaen suç sayın ııauiğîirröUr- 
makta haklıdır.

İddiaları dikkate alan Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığı da, harekete geçerek Gemlik 
Belediyesi’nden Gemlik Sulh Ceza 
Mahkemesi’nce açılan kamu davası iddia 
namesine konu olan 134 adet yapının 3194 
sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesi’ne 
göre yıkımın yapılıp yapılmadığı, yıkımı 
yapılmamışsa bunun nedenleri ile bu 
hususta sorumlu olanların açık kimlik
lerinin bildirilmesini istedi.

Yılmaz, geçtiğimiz günlerde savcılığa 
dava konusu olan 134 kaçak yapının neden 
yıkılamadığının gerekçelerini anlatan 
savunmasını yaptı.

Yılmaz savunmasında, Güler döneminde 
kaçak yapıların yıkımı için ödenek ayrılma 
dığını kendi döneminde ise üç kezıyıkım 
ihalesine çıkıldığını ancak katılan olmadı 
ğını vurguluyor.

Ayrıca da yine plansız kentleşme ve ka 
çak yapılaşma ile etkin mücadelelçin Gem 
lik Belediyesi’nce Yapı Kontrol ve Kaçak 
Yapı Yıkım Ekibi kurulmuş.

Savunmasında önemli bir iddiada^bulu- 
nan Yılmaz, ilçede kaçak yapılaşmaya izin 
verilmediği gibi mevcut imkanlar dahilinde 
Bursa belediyeleri arasında en çokhtaçak 
yapı yıkan belediye oldukları dolayısıyla da 
mahkemenin bu yönde takdir ve değer
lendirilmesini talep ediyor.

Bu durumdan anlaşılıyor ki, Fatih Mehmet 
Güler’in suç duyurusunda bulunması şunu 
ifade etmektedir.

Eğer savcılık Güler’in Yılmaz haklında 
suç duyurusunda bulunduğu konularla 
ilgili dava açmayıp takipsizlik,karan verme
si durumunda elini güçlendirmiş olacak.

Yani, kendisi için suç sayan Gemlik 
Savcılığı’mn Yılmaz için şimdi vereceği ; 
müspet ya da menfi kararları emsargöste 
rerek yargılanmakta olduğu mahkemeye 
sunacaktır.

(Bursa Hakimiyet 15.10.20,12)- <’■

0 r hantjazi C addesi'n d e ırat i k lelc
Alt yapı ve kaldırım 
çalışmaları tamam
lanan ve yeni düzen
leme yapılan 
Orhangazi 
Caddesi’nde araç 
yolunun daralması 
nedeniyle, trafikte 
yaşanan sıkışıklıklar 
tepkilere neden 
oluyor. 
Orhangazi 
Caddesi’nde yaya 
kaldırımlarının 
genişletilmesi sonu
cu yolda daralmalar 
meydana gelince, 
çift taraflı otoparklar 
nedeniyle araçların 
çift taraflı olarak 
park etmesi sebe
biyle yük 
indirmeye çalışan 
araçların da yolu 
kapaması trafiğin 
tıkanmasına neden 
oluyor. 
Belediye otobüs 
duraklarında da 
park yapan araçlar 
nedeniyle, tıkanıklık 
uzun kuyrukların 
oluşmasına neden 
oluyor. 
Orhangazi Caddesi 
esnafı karşılıklı park 
pdfîn araçlar
nedeniyle, mal sıkıntılar yaşandı bunun da yolun tıka- masına neden
indirip bindirme de ğını belirterek, narak trafiğin sıkış- olduğunu söylediler.

Gemlik Ticaret 
Borsası, “Coğrafi 
İşaretlerin 
Uygulaması” konulu 
panel düzenledi. 
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar, 
18 Ekim 2012 
Perşembe günü saat 
10.oo da Ticaret 
Borsası Toplantı 
Salonu’nda yapıla
cak olan panele, İlçe 
yöneticileri, Gemlik, 
Orhangazi, İznik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan ve 
yöneticileri ile Ziraat 
Odası Başkan ve 
yöneticileri, Gemlik 
Ticaret Borsası 
başkan ve yönetici
leri ile Borsa üyeleri 
davet edildiğini 
söyledi.
COĞRAFİ 
İŞARETLER 
ANLATILACAK

Bursa ve Ankara 
dan akademisyenler, 
Gemlik Zeytinin 
coğrafi işaret uygu

laması konusunda 
katılımcılara bilgi 
verilecek.
Gemlik Zeytininin

korunması amacıyla 
Gemlik Ticraret 
Borsası tarafından 
başlatılan Coğrafi 
işaret uygulamasına 
geçiş için yapılan 
hazırlıklarda, uygu
lamanın zorunlu . 
hale getirilmesi için 
Gemlik Ticaret 
Borsası öncülük 
yapıyor.
Yabancı zeytinlerle 
Gemlik zeytininin 
ayrılmasının amaç
landığı Coğrafi 
işaretle zeytin amba 
lajlarında üretim 
yeri, ürünün tipi, 
ürünün kalibresi ve 
üretim yılı yer ala
cak.
Böylece Akhisar ve 
Aydın zeytinleri 
Gemlik zeytini ola 
rak satılmayacak.; 
Tüketicinin aldatıl
ması önlenecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kardeşler arası ndaki kavga kanlı bitti
Bursa'da iki kardeş 
arasında çıkan kav
gada silahlar çekildi. 
Kavgada ağabey 
yaralandı.
Olay, saat 23.00 
sıralarında merkez 
Osmangazi İlçesi 
İstiklal Mahallesi 3. 
Aydın Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, babalarından 
kalan berber 
dükkanını kimin 
işleteceği konusun
da anlaşamayan iki 
kardeş, söz konusu 
dükkanda tartış
maya başladı.
Kardeşler arasındaki 
tartışma büyüyünce

Kurttan pazarımla sahte para uyarısı
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Kurban Bayramı 
dolayısıyla beledi 
ye hayvan pazarın
daki satıcılara 
sahte para dolan 
dinciliği konusun
da bilgi verdi. 
Önleyici Hizmetler, 
Asayiş ve Toplum 
Destekli Polis 
Bürosu ekipleri, 
hayvan pazarına 
giderek, sahte para 
konusunda hazır
lanan broşürleri 
dağıtıp, satıcıların 
sahte parayı 
anlayabilmeleri için 
10 özellikle ilgili 
bilgiler verdiler. 
Para üzerinde bulu
nan kabartmalara 
dikkatli bakıldığın
da görünen Atatürk 
resmi ve paranın 
rakamsal değeri 
hakkında bilgi 
veren ekipler, gizli 
Atatürk resmi ve 
parlak şeridin de 
kalpazanlar tarafın
dan kısmen taklit 
edilebildiğine 
dikkat çekerek, par
lak orta şerit 
üzerinde, paranın 
değerini bildiren

Ali Ö., yanında 
getirdiği tabancayla 
ağabeyini bacağın
dan vurarak yara 
ladı. Yaralanan 
Kenan Ö.'nün 
yardımına çevredeki 
vatandaşlar yetişti.

yazının sahte para 
ile gerçek parayı 
âyıTı ĞuTiGue etkili 
olduğunu kaydetti 
ler. Önleyici 
hizmetler Büro 
Amiri Komiser 
Umut Kaplan, 
"Yaptığınız tüm 
alışverişlerde elin
ize geçen paraların 
sahte olma ihtima
line karşı dikkatli 
olunuz. Tanıma 
dağınız kişiler size 
çek vermek iste
diğinde öncelikle 
bankayı arayarak, 
çekin doğruluğunu 
kontrol ettiriniz. 
Elinizde sahte para 
veya çek 
geçtiğinde derhal 
polise veya jandar
maya bildiriniz. 
Milli değerlerimiz
den biri olan

Vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine 
çok sayıda polis ve 
sağlık ekibi sevk 
edildi. Yaralı, Çekir 
ge Devlet Hastane 
si'ne kaldırıldı. 
Ağabeyini vurduk

Türk lirası banknot
larımızı dikkatli 
ve OZciıii küı'ıâriınız. 
Yazıları okunmaya
cak şekilde kirlen
miş, yıkanmış, 
boyanmış, 
yanmış, yırtılmış 
veya çeşitli sebe
plerle eskiyip 
yıpranmış olan ve 
değeri belir
lenebilen bütün 
banknotlar ile 
yarısından daha az 
parçası eksik olan 
banknotları banka 
şubeleri aracılığıyla 
hiçbir bedel 
ödemeden yeni
leriyle değiştiriniz" 
dedi.
Paranın üzerinde 
bulunan işaretler
den sahte veya 
gerçek olduğunun 
tespit edileceğini 

tan sonra elindeki 
silahla dükkandan 
ayrılmayan Ali Ö., 
teslim olmamak için 
polis ekiplerine 
direndi. Yaklaşık 
yarım saatlik ikna 
çabalarının ardından 
teslim olan Ali Ö., 
silahını polis ekip
lerine verdi. Olay 
yerine gelen Ali 
Ö.'nün eşi, polis 
ekiplerinin kocasını 
götürdüğünü 
görünce sinir kriz
leri geçirdi.
Hastaneye kaldırılan 
Kenan Ö'nün duru
munun iyi olduğu 
öğrenilirken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

söyleyen Kaplan, 
"Atatürk resminin 
bulunduğu ön 
yüzünde üst 
köşelere ve sol ait 
köşeye dokununca 
kağıttaki kabart
malar hissedilir. 
Üst kenardaki 
‘Türkiye Cumhu 
riyeti Merkez 
Bankası’ yazısına 
dokunulduğunda 
kabartmalar 
hissedilir. Paranın 
bu yüzündeki şekil
leri, ve motiflerin 
üzerinde el 
gezdirildiğinde 
çeşitli kısımlarda 
kabartmalar eli 
mizde hissedilir. 
Sağ kenarda 
yukarıdan aşağıya 
doğru uzanan ve 
parlak bir şerit 
vardır. Bu şeridin 
üzerinde ay yıldız 
ve çeşitli şekiller 
vardır. Ay yıldızın 
altındaki karenin 
içinde paranın 
rakamla değeri 
görülür. Parayı 
eğdiğinizde bu 
karenin içindeki 
rakamlar ‘TL’ 
harflerine 
dönüşür.”

Bursa'da trafik 
kazası: 

1 ölü, 1 »aralı

Bursa’nın 
Karacabey 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kaza
sında 1 kişi hayatını 
kaybetti, 1 kişi de 
yaralandı.
Kaza, Bursa- 
Karacabey yolunun 
60. kilometresi Çin- 
gençeşme mev 
kişinde meydana 
geldi. Bursa’dan 
Karacabey 
istikametine giden 
34 HH 1812 plakalı 
otomobilin 
sürücüsü Ediz 
Tuçan (36), taşıt 
tanıma sistemiyle 
(TTS) akaryakıt 
almak için karşı 
şeritte bulunan 
benzin istasyonuna 
dönmek istedi. 
Kontrolsüzce sol 
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şeride geçen 
Tuçan’ın aracına, 
bu sırada arkadan 
gelen Sadettin Tunç 
(55) idaresindeki 34 
HC 0829 plakalı 
otomobil çarptı.
Tunç idaresindeki 
araç orta refüjde 50 
metre sürüklendik
ten sonra dururken, 
Tuçan’ın aracı ise 
70 metre sürük
lendikten sonra 
durabildi. İki aracın 
da kullanılamaz 
hale geldiği kazada 
Ediz Tuçan hayatını 
kaybederken, 
yaralanan Sadettin 
Tunç ise Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ne 
kaldırıldı.
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Bursa'da 
kentsel 

dönüşüm 
işin ilk bina 

yıkıldı

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 33 
ilde başlatılan kentsel 
dönüşüm projesi kap
samında yıkımlar Bur 
sa'da gecikmeli olarak 
başladı.
"6306 Sayılı Afet Riskli 
Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkın 
da Kanun" kapsamında 
afet riski altındaki alan
ların dönüşümüne 
Çekirge Mahallesi'nde 
bulunan maliye lojman
larının yıkımı ile başlandı. 
Maliye ile Çevre 
Şehircilik Bakanlığı 

arasında lojmanların 
devri konusunda anlaş
ma yapılamadığı için 
geciken yıkım, 
Bursa Valisi Şahabettin 
Harput, Altyapı ve 
Kentsel Dönüşüm 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Adnan

Malkoç ve Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar'ın 
katılımıyla başladı. 
8 katlı binanın 
üstünde bulunan iki iş 
makinesi, binayı yukarı
dan aşağıya 
doğru yıkayacak

http://www.gemlikKirtejgazetesLconi
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Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Üreticinin hali ne olacak?
İbrahim Babür’ün sıkıntıda olduğunu 

görünce, “Hayrola İbrahim Ağabey. Nedir 
bu sıkıntı” diye sordum.

Hani, “bir sor bin ah işit” derler ya.
O türden başladı anlatmaya...
“Geçen yıl 400 taneli zeytinin barem fiya 

tı 1.50 liraydı.
Yağlık zeytini Marmarabirlik 1 liradan 

aldı.
Biz de, 400 taneli zeytinin daha iyi para 

etmesi için kabımıza koyduk.
Bugün bu zeytine 1 lira bile vermiyorlar.
Piyasası 800 kuruşmuş.
Ne olacak bu zeytincinin hali.
Mazot pahalandı, ilaç pahalandı, biz Ak 

hisarlılar gibi zeytin toplamıyoruz.
Tane tane sepette koyuyoruz zeytini.
Toplama yevmiyesi 40-45 lira...
Bir toplayıcı 40 kilo, bilemedin 50 kilo 

zeytin toplar.
Yapın hesabını, yevmiyeyi kurtarmaz bu 

fiyatlar.
Ne olacak bu zeytin üreticisinin hali?" 
Bunların tümü doğru sözler.
Ne olacak bizim zeytincinin hali?
Ben, İbrahim ağabeye dilimin döndüğün 

ce anlatmaya çalıştım.
İktidarın yanlış tarım politikaları nede 

niyle tütüncü, şeker pancarı üreticisi, zey 
tinci, buğday ve tahılla uğraşanlar, pamuk 
çiftçisi, hayvancılar perişan haldeler de 

dim.
AB’ye yaranmak için, Türkiye’nin her 

tarafına zeytin dikiminin teşviki ile gelecek 
de daha zor günlerin zeytin üreticisini bek
lediğini söyledim.

Gemlik zeytini özel bir zeytin.
Özelliği, yöresinin iklimi nedeniyle zey

tinin sofralık kalitesinin yüksek olmasından 
geliyor.

Gemlik ve yöresinde yetişen zeytin, dün 
yanın hiçbir bölgesinde yetişmiyor.

İbrahim Babür’ün söylediği gibi, bu zey
tinin maliyeti, Akhisar, Aydın, Edincik, Mer 
sin, Çanakkale zeytini gibi değil.

Akdeniz bölgesinde bir ağaçtan 100-150 
kilo zeytin alınır.

İşçilik ucuzdur bu yörelerde..
Toplama yöntemleri bizimki gibi ağaca 

merdiven dayayıp, elle sepete sağma şek
linde değil, yere sağmadır.

Sırıkla yere indirme veya motorlu aletler 
le düşürmedir.

Akdeniz yöresinde öyle büyük zeytin 
üreticileri vardır ki, bunların 10 binlerce 
ağacı var.

Yüzbinlerce ton zeytin üretirler.
Yağlık tip zeytinler, domat ve kırma zey 

tinler kaba konup sofralık şeklinde satıh 
yor.

Her yere milyonlarca Gemlik tipi fidan 
dikildi.

Gemlik tipini de zeytin üretiliyor buralar
da.

Bunlarla başa açıkmaz zor.
O’nun için tek yol, ambalajlı zeytin satıl

masının teşviki gerekir.
Ambalajlarda da imalat yeri, yılı, zeytinin 

türü yazılmalıdır. O zaman Gemlik zeytini 
kurtulur.

Tüccar piyasa kurallarına göre zeytin 
satar. Bugünlerde iri zeytin kalmadığı için 
küçük zeytini piyasaya çok arz edildiğinden 
fiyatları düşük.

Sözün kısası, zeytin üreticisinin geleceği 
karanlık.

Bu konuya yine değineceğim.

Saftı Mil* MmiiiIİ
Saadet Partisi İlçe Başkanı Sedat Özmen ve yönetim kurulu üyeleri 
Umurbey Mahallesi’nde kahvehaneleri masa masa dolaşarak sohbet 
edip, Milli Görüş’ün çözüm önerilerini anlattı.
Saadet Partisi İlçe 
teşkilatı, mahalle 
ziyaretlerini İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen'in 
nezaretinde 
gerçekleştirdi. 
Bu haftaki ziyaret 
Umurbey 
Mahallesi’ndeki 
kahvehanelere 
yapıldı.
İlçe Başkanı ve İlçe 
Başkan Yardımcıları 
Ekrem Acar, Celal 
Yiğit, Oğuz Güler'in 
yanısıra Yönetim 
Kurulu üyesi 
İbrahim Okuroğlu' 
nun da hazır bulun
duğu ziyarette, 
Saadet Partililer 
masa masa 
dolaşarak

Umurbeylilerle 
sohbet ettiler. 
Umurbeylilerin ilgi 
gösterdiği ziyarette, 
güncel olaylar 
hakkında bilgi alışve 
rişinde bulunuldu. 
SP İlçe Başkanı 
Özmen, “SP olarak 
halkımızla her

zaman iç içe olup 
sohbet ediyoruz. 
Kahvehane 
ziyaretlerimizde 
milleti karşımıza alıp 
onlara nutuk çek
mek yeri ne masa 
masa dola şarak 
onları dinli yoruz. 
Milli Görüş’ün

çözüm önerilerini 
paylaşıyoruz” dedi. 
2013 yılında ya 
pılacak olan yerel 
seçimlerde, Milli 
Görüş Belediyeciliği 
ile Gemlik'in tanışa
cağını söylerine 
ekleyen Özmen, 
adil, israf etmeyen, 
işin ehline verildiği 
şeffaf yönetimin 
gösretgesi Halk 
Meclislerini yapan 
ve uygulayan 
Belediyelerin 
1994'te Refahlı 
Belediyeler 
olduğunu şimdi 
Saadet Partisi ile 
kalınan yerden 
efsanevi hizmetlere 
devam edeceklerimi 
ifade etti.

Hizmetli kuraları çekildi
İlçemizdeki okullar
da görev yapacak 
hizmetlilerin yer 
belirlemesi için kura 
çekimi yapıldı. 
Dün saat Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu Toplantı 
salonunda yapılan 
kura çekimine İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura ve kuraya

katılacak olan 
hizmetliler hazır 
bulundular.
Daha önce yapılan 
sınavda belirlenen 
15 hizmetlinin 
ilçemizdeki hangi 
okulda görev 
yapacağının belir
lenmesi için kura 
yöntemine başvur
duklarını söyleyen 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen, 
“İlçemizdeki 
okullarda eksik 
olduğunu 
belirlediğimiz 
hizmetliler ile ilgili 
eksikliği gideri 
yoruz. Belirlenen 
kişiler ile ilgili 
yapılan kura çekimi 
sonucu, 
hizmetlilerin hangi 
okulda görev 
yapacağı belirlenmiş

oldu” dedi. 
Okullarda hizmetli 
kadrosunun 
yetersiz olması 
nedeniyle sıkıntılar 
yaşanıyordu. Bu 
konuda, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü zaman 
zaman da Okul Aile 
Birlikleri eksiklik
lerin giderilmesi 
için katkı sağlıyor
lardı

KRŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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TUZUN KOKMA HALİ
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 252 nci 

maddesi; “Rüşvet alan kamu görevlisi, 4 yıldan 12 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Rüşvet 
veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılır” 
der.

Yani rüşvet almak da vermek de suçtur.
Ya~ rüşveti yeren devlet, alan da vatandaş olur

sa ne olacak? Hoş bu yurdum insanı için yeni bir 
durum değil.

AKP tarafından yıllardır vatandaşa yapılan gıda 
ve yakacak yardımları artık rüşvet sınıfına girmi 
yor. Bu durum toplumun belli ve ciddi bir kesimi 
tarafından normal bir davranış biçimi olarak kanık
sanmış durumda.

Devlet tarafından vatandaşa verilen rüşvetteki 
rezaletin son perdesi geçtiğimiz yaz yaşandı.

Köprü ve çevre yollarında yapılan onarım çalış
malar! uzadıkça cehennem sıcaklarında saatlerce 
süren trafikteki bekleyiş, vatandaşın yüksek perde 
den homurdanmalarına dönüşünce, ADİ ve 0NUR- 
SUZ bir davranış biçimi olan rüşvet devlet tarafın
dan devreye sokularak köprü geçişleri ücretsiz 
yapıldı.:

Alan razı veren razı olunca, gönülsüzlük 
ortadan kalktı ve "seviyeli beraberlik’’!!! gerçek
leşti. -

Şeytanın avukatlığını yapmak istemem ama bu 
rüşvet konusunda yine burnuma pis kokular gelm
eye başladı.

4x3 maarif sisteminden sonra, başbakanın ani 
çıkışıyla dershanelerin kapatılması gündeme geldi.

Tabii bu bir gündem değiştirmece değilse...
2015 yılına kadar yüzde yetmişi özel okula 

dönüştürülmesi planlanan dershanelerin sahipler
ine^ devlet tarafından teşvikler verileceği açıklandı.

Bu teşviklerin en göze çarpanları; arsa tahsisi 
ve vergi muafiyeti olarak görünmekte.

Bunun yanında çocukları hem devTeVokuluna 
hem de dershaneye giden velilerin çocuklarını 
Özel okullara göndermeleri için teşvik ğçjilmesi de 
öngörülüyor.

Ayrıca bu okullara burslu ve yarı burslu öğren
ci okutma zorunluluğu da getirilecek. £»

İlk bakışta çocuklarını özel dershanelere gön
deren velilerin sırtından belli bir maddi^ülfetin 
kaldırılacağı ve eğitimin devlet eliyle parasız yapıl
ması izlenimi verilmek istense de bençç durum o 
kadar masumane ve temiz değil.

Devletteki kadrolaşma yüzünden afdfarı açılan 
AKP ve Gülen Cemaati’nin öne çekilmeye çalışılan 
seçimler nedeniyle tekrar tokalaşmaları an mese
lesi.

Bu seçim ittifakının da dershaneler üzerinden 
yapılması büyük olasılık.

Türkiye’de mevcut dershanelerin en yaygın 
olanlarının şu anda Gülen Cemaati’nin plinde 
olduğu herkesçe malum.

Fem Dershaneleri, Anafen Dershaneleri, İzmir 
Körfez Dershanesi, Ankara Maltepe Dershanesi, 
Adana Işık Dershanesi, İç Anadolu Nil dershanesi, 
Kars Nilüfer Dershanesi, Diyarbakır Sur 
Dershanesi (Cemaate bağlı gazeteler, Hşeler, 
üniversiteler, finans kuruluşları ve şirketler hariç).

Okula dönüştürülebilecek fiziki alt yapıya sahip 
en müsait dershanelerin de Gülen Cemâati’ne ait 
olduğunun altını çizmek lazım.

Devlet bankalarından alınan rüşvetle yandaş 
basın oluşturulduktan sonra devletten alman 
teşviklerle yandaş özel okullarımız da oıacak.

Biliyorsunuz AKP döneminde İmam '^atip’li 
olmak bir ayrıcalık. Şimdi bu ayrıcalıklılar daha da 
çoğaltılmak isteniyor. Yani bir taşla çokıkuş vur
manın hesapları yapılıyor. x

Eski İmam Hatip’liler, 4x3 ile yeni imam hatiplil
er, teşvikli yerii özel okullarda burslu okutulacak 
yeni nesil fakir aile çocukları, tüm bunların hepsi 
artık AKP’hin ön bahçesi olacak.

Devlet eljyle yerilen rüşvetin bizi getirdiği son 
nokta.

Peki namuslu birey, dindar bir nesil,yemiz 
toplum, ve toplum ahlakı kavramları ne plaçak.

İmam cemaat misali.
|; Rüşvetçiyi, hırsızı^ gaspçıyı nasıl vepe yüzle 
yargı laya caks ın ız?

Tuzun kokma hali bu olsa gerek. 11

Lithane evlerini arlık su hasmayatak
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
Kayıkhane 
mevkiinde bulunan 
apartman ve 
evleri artık su 
basmayacağını 
söyledi.
Hastane bayırından 
gelip, Kumla yolunu 
aştıktan sonra 
Villalar Bölgesinden 
Kayıkhane mevkiine 
doğru sel riski 
yaratan yağmur 
sularının önüne 
geçmek için 150 
metrelik yağmur 
oluğu yaptıklarını 
belirten Refik 
Yılmaz, yıllardır 
sel baskını çilesi 
çeken ve bu yıl da 
korkuyla yaşayan 
bölge halkının 
yüreğine su serpti. 
Yağmur Oluğu çalış
malarını yerinde

inceleyen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, ilçede
ki alt yapı ham
lesinin devam 
ettiğini söyledi.
Yağmur oluğu çalış
malarını sadece ana

ve alternatif yollarda 
değil, sel baskını 
sorunu yaşayan 
cadde, mahalle ve 
sokaklarda da yap
tıklarına dikkat 
çeken Refik Yılmaz, 
ilçenin hiçbir 
bölgesinin alt yapı

ile ilgili bir sorun 
yaşamayacağını 
sözlerine ekledi. 
Kayıkhane 
Bölgesi Yağmur 
oluğu çalışmalarının 
kısa sürede 
tamamlanacağı 
açıklandı.

Polis sendikası 
gerçek oluyor

----------------------------------------------------

lııtmuiBüıı 
!U

Polisler, en geç 
kasım ayı ortasında 
Ankara Valiliği'ne 
POL-SEN adlı 
polis sendikasını 
kurmak için başvur
maya hazırlanıyor. 
Emniyet Teşkilatı 
Vazife Malulü ve 
Şehit Aileleri 
Vakfı Genel Merkezi 
EMŞAV çatısı altın
da yürütülen 
sendika çalış
malarının ilk 
ayağında tüzük 
taslağı hazırladık
larını belirten Vakıf 
Sözcüsü

Abdurrahman 
Yılmaz, şu bilgileri 
verdi:
"Siyasi irade 
umarız bizi AİHM'ye 
kadar göndermez. 
Türkiye'nin verdiği 
uluslararası taah
hütlerde bu 
hakkımız var." 
Polisler 
Facebook'taki Polis 
Kürsüsü adlı say
fadan sendika 
çağrısı yaparken de 
"Biz hem solcu 
hem sağcı hem 
cemaatçi polisiz" 
dedi.

Milli Eğitim 
Bakanlığı, öğret
men maaşlarına 
550 TL'ye varan 
artış getirecek bir 
çalışma yapıyor. 
Öğretmenleri 4 
kariyer basamağına 
ayıran çalışma ile 
zamlar kademeye 
göre olacak. 
Habere göre Öğret
men Yetiştirme ve 
Geliştirme Genel 
Müdürlüğü Grup 
Başkanı Ali 
Yılmaz, katıldığı 
bir sempozyumda, 
yeni sistemde 
uzman öğretmen
lerin maaşında 
200-250 TL'lik bir 
artışın hedeflendiği
ni belirtti. Yılmaz, 
kıdemli uzman 
öğretmenlere 250- 
450, başöğretmen
lere de 450- 550 TL 
arasında zam 
amaçlandığını 
kaydetti.
Yeni kariyer

sistemindeilk 
basamaktaki öğret
menlere de derece
sine göre 60 TL'ye 
kadar zam gün
demde.

KARİYER 
GEÇİŞLERİNDE 
SINAV
YAPILACAK MI? 
Kariyer basamak 
geçişlerinde 
öğretmenler sınava 
tabi tutulacak.
Sınavda özellikle 
mesleki yeterlilik 
ve kariyer ön plan
da olacak.
Ancak yükselme, 
tek başına sınav 
odaklı olmayacak. 
Önceden yüksek 
lisans ve doktora 
yapmış olan öğret
menlerin, direkt 
basamak atlayıp 
atlayamayacağı 
ise henüz netlik 
kazanmamakla 
birlikte, onlar da 
sınava tabi olacak.
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Çukurca'da Sıcak Çatışma
Çukurca'ya bağlı 
Kav uşak köyü kır
salında güvenlik 
güçleriyle PKK'h 
grup arasında çatış
ma çıktı 
Hakkari'nin Çukurca 
ilçesine bağlı 
Kavuşak köyü kır
salında güvenlik 
güçleriyle bir grup 
Pkk'lı arasında çatış
ma çıktığı belirtildi. 
Çatışmada çok sayı
da yaralı olduğu 
bildirildi.
Kuzey Irak'ın sıfır 
noktasında bulunan 
ve sürekli çatış
malarla gündeme 
gelen Çukurca'nın 
Kavuşak köyü böl
gesinde yoğun 
helikopter trafiği

WiMMlltltSlilllllliMW İSIİİI
Sığınmacı sayısında 
kritik eşik aşıldı. 
Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı, 
Suriyeli mülteci 
sayısının 100 bin 
363'e ulaştığını açık
ladı.
Türkiye'ye sığınan 
Suriyeli sayısı 100 
bini geçti. 
Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, 
Başbakanlık AFAD 
tarafından, 
Suriye'den gelenler 
için kurulan 13 
çadırkent, 1 geçici 
kabul merkezi ve 1 
adet konteyn- 
erkentte bugün 
itibariyle 100 bin 363 
Suriye vatandaşı 
bulunduğu bildirildi. 
AFAD tarafından 
Hatay'da 5, 
Şanlıurfa'da 2, 
Gaziantep'te 3, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye ve 
Adıyaman'da 1'er 
olmak üzere toplam 
13 çadırkent ile 
Kilis'te 12 bin kişilik 
1 adet konteyn- 
erkent kurulduğu 
ifade edilen açıkla
mada, "2011 yılı 
Nisan ayı içerisinde 
Suriye'de başlayan

yaşanıyor. Kavuşak 
köyü bölgesinde 
gelen helikopterler 
20. Jandarma Sınır 
Tugay Komutanlığı 
pistine iniş yaptıktan 

iç karışıklıklar 
nedeniyle, nüfus 
hareketlerine yönelik 
olarak bugüne kadar 
ülkemize gelen 140 
binden fazla Suriye 
vatandaşı için, 
Başbakanlık AFAD 
tarafından 7 ilimizde 
kurulan kamplarda 
bir yılı aşkın süredir, 
her türlü insani 
yardım ihtiyacı 
karşılanmaktadır. 
Başkanlığımızın 
koordinasyonunda; 
ilgili kurum ve kuru
luşlarca 
çadırkentlerde ve 
konteynerkentte 
barınma, yiyecek, 
sağlık, güvenlik, 
sosyal aktivite, 
eğitim, ibadet, tercü
manlık, haberleşme, 
bankacılık ve diğer 
hizmetler verilmek
tedir. Konteynerkent 
ve çadırkentlerde 
her türlü koordi
nasyon; ulusal ve 
uluslararası afet ve 

sonra ambulanslar 
görünmeye baş
landı. Çatışmada 
yaralanan askerlerin 
olduğu ifade 
edilirken, bölgedeki 

acil durumlarda 
ülkemiz adına yetkili 
kurum olan 
Başbakanlık AFAD 
tarafından sağlan
maktadır. 
Başbakanlık 
AFAD'ın gönderdiği 
ödenekler ile kuru
lan kamplarda; okul, 
cami, ticaret, polis 
ve sağlık merkezi, 
basın brifing birimi, 
çocuk oyun alanları, 
televizyon izleme 
üniteleri, su deposu, 
arıtma merkezi, trafo 
ve jeneratör gibi 
donatılar da yer 
almaktadır. Kontey 
nerkent ve çadır 
kentlerde; ülkemize 
giriş yapan Suriye 
vatandaşlarına gün
lük olarak 3 öğün 
sıcak yemek verilm
eye devam edilmek
tedir." denildi. 
TÜRKİYE'YE 
TOPLAM 143 BİN 
140 SURİYE V 
ATAN D AŞI GİRİŞ 

hareketliliğin ise 
halen devam ettiği 
belirtildi.
Çukurca bölgesin
den dönen 4 
helikopterden 3'ü 
Hakkari Dağ ve 
Komando Tugay 
Komutanhğı'na, biri 
ise Yeni Mahalle 
Fatih Kışlası'na iniş 
yaptı.
Helikopterin iniş 
yapmasıyla birlikte 
piste ambulansların 
sevk edilmesi 
dikkatlerden kaç
madı. Kavuşak 
köyünde çıkan çatış
ma ile ilgili resmi 
makamlardan da 
henüz bir açıklama 
yapmadı.

YAPTI
Türkiye'ye bugüne 
Raaar ıbpıam iWo 
bin 140 Suriye 
vatandaşı giriş yap
tığı belirtilen açıkla
mada, "Bugüne 
kadar toplam 42 bin 
777 Suriye vatan
daşı ülkesine dön
müştür. Bugün 
itibariyle; Hatay'da 
12 bin 68, 
Gaziantep'te 17 bin 
237 (7 bin 736'sı 
İslâhiye, 6 bin 754'ü 
Karkamış, 2 bin 
747'si Nizip 
çadırkentlerinde), 
Kilis'te 12 bin 789, 
Şanlıurfa'da 30 bin 
934 (18 bin 847'si 
Ceylanpınar'da, 12 
bin 87'si Akçakale 
çadırkentlerinde), 
Kahramanmaraş'ta 
14 bin 620 kişi, 
Osmaniye'de 8 bin 
60 kişi ve 
Adıyaman'da 3 bin 
980 kişi barındırıl
maktadır. 102'si 
refakatçi, 573'ü 
hasta ve yaralı 
olmak üzere toplam 
675 kişi hastanede 
bulunmaktadır.
Hastanedekilerle bir
likte ülkemizde 
toplam 100 bin 363 
Suriye vatandaşı 
bulunmaktadır." 
denildi.

202316 Oioyol llzunloğu 8
Bin Kilometreye Yaklaşacak

Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün pro
jeleriyle Türkiye, 
2023 yılında otoyol 
ağını 7 bin 830 kilo
metreye ulaştıra
cak.
Bilgiye göre, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü, dünya
da ve Avrupa 
ülkelerinde olduğu 
gibi otoyolların bir- 
birleriyle kesintisiz 
hale getirilmesi için 
önemli projeleri 
hayata geçiriyor. 
Avrupa'yı, Kafkaslar 
ve Ortadoğu'ya 
bağlayan 
Türkiye’de, batıdan 
doğuya kesintisi? 
ulaşım imkanı 
sağlayacak otoyol 
ağının 2023'e kadar 
tamamlanması 
planlanıyor.
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün 
toplam 65 bin 354 
kilometre «olan 
karayolu uzunluğu
nun 2 bin £36 kilo
metresini -otoyollar 
oluşturuyor. 
Cumhuriyetin 100. 
kuruluş yıl 
dönümüne kadar 
toplam 5 bin 550 
kilometre tOtoyol 
ağının kurulması 
amaçlanıyor. Buna 
göre, finansmanı

KflŞ®€ B€Kl€M€K YOK 
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Yap-İşlet-Devret 
(YİD) modelli ihale 
lerle özel sektörden 
temin edilecek pro
jelerin maliyetinin 
80 milyar doları 
aşması bekleniyor. 
Bu projelerin haya
ta geçirilmesiyle 
Türkiye, 2023 yılın
da 7 bin 830 kilo
metre uzunluğunda 
otoyol ağına sahip 
olacak.
Otoyol ağıyla 
Türkiye, 1000 kilo
metrekareye düşen 
2,5 kilometrelik 
otoyol uzunluğunu, 
AB üyesi ülkelerde
ki gibi 8,8 kilometr
eye ulaştırmış ola
cak.
Projeler arasında 
yer alan Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
Otoyolu (İzmit 
Körfez Geçişi ve 
bağlantı yolları 
dahil) Projeşi’nin ve 
Sabuncubeli Tüneli 
projesinin yapım 
çalışmalarına baş
landı. Kuzey 
Marmara (Üçüncü 
Boğaz köprüsü 
dahil) Otoyolu 
Projesi'nin 95 kilo
metrelik Odayeri- 
Paşaköy (3. Boğaz 
Köprüsü dahil) ke 
simi de YİD modeli 
ile ihalesi yapıldı.

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgazetesi.coni

http://www.gemllkkorfezgazetesi.coni
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Bursa, Dünya Vitrinine Çıkıyor
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Bursa'daki tarihi 6 
alanın 2014 yılında 
dünya kültür mirası 
listesine alınması 
yönünde Unesco'ya 
yaptığı başvurunun 
son değerlendirme 
toplantısı yapıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Bursa 
Alan Başkanlığı 
koordinasyonunda 
toplanan Eşgüdüm 
ve Değerlendirme 
Kurulu, Hanlar 
Bölgesi-Cumalıkızık 
ve sultan küll iyeleri- 
ni kapsayan çalış
maların dünya 
miras listesine alın
masını öngören 
ve Dışişleri 
Bakanlığı kanalıyla 
Unesco'ya iletilen 
yönetim taslak 
planını tartıştı. 
Kurulun planın 
uygulamada yaşaya
bileceği muhtemel 
sıkıntıları ele aldığını 
ve son eklemelerin 
yapıldığını bildiren 
Bursa Alan Başkanı 
Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu, revize

edilen taslak planın 
Unesco'ya iletile
ceğini ve kesinlik 
kazanacağını 
söyledi.
Eşgüdüm ve 
Değerlendirme 
Kurulu'nun konuya 
ilişkin toplantısı, 
Heykel'deki tarihi 
başkanlık binası 
encümen salonunda 
yapıldı. Bursa Alan 
Başkanlığının koor
dine ettiği toplantıya 
kurul üyeleri olarak 
Bursa Alan Başkanı 
Prof.Dr. Neslihan

Dostoğlu, Vali 
Yardımcısı Mustafa 
Karslıoğlu, Vakıflar 
Bölge Müdürü 
Mürsel Sarı, 
Osmangazi 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kenan 
Akan, Yıldırım 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Hikmet 
Aydoğdu, 
Büyükşehir 
Belediyesi Etüd- 
Proeler Daire 
Başkanı Nalan 
Fidan, Prof.Dr.
Handan Türkoğlu ve

Prof.Dr. Füsun 
Alioğlu katıldı. 
Bursa'nın Orhangazi 
Külliyesi ve çevresi, 
Cumalıkızık Köyü, 
1. Murat- 
Hüdavendigar- 
Muradiye-Yeşil ve 
Yıldırım külliyeleriyle 
Unesco'nun dünya 
kültür mirası 
listesine girmeye 
aday olduğunu ve 
bu konuda 
başvuruda bulun
duğunu belirten 
Bursa Alan Başkanı 
Prof. Dr. Neslihan

Dostoğlu, yapılan 
toplantının konuya 
ilişkin çalışmaların 
sağlanması 
hedefini taşıdığını 
söyledi.
Kurul üyeleriyle 
Unesco'ya sunulan 
yönetim planını 
değerlendirdiklerini, 
planın uygulan
masıyla ilgili 
sorun ile önerileri 
tartıştıklarını 
söyleyen Prof. Dr. 
Dostoğlu, 
"Bursa'nın dosyası, 
çok yoğun bir çalış
ma döneminden 
sonra Kültür 
Bakanlığı'na teslim 
edildi. 30 Eylül 
itibariyle de 
Dışişleri Bakanlığı 
tarafından Paris'te 
bulunan Unesco 
merkezine 
gönderildi.
Şu anda ön değer
lendirmeler yapılı 
yor. Hedefimiz, 
1 Şubat tarihi 
itibariyle 
dosyamızın reviz 
yonlarıyla birlikte 
teslim edilmesi. 
Nihai hedefimiz de 
2014 yılında 
Bursa'nın tarihi 

alanlarıyla Unesco 
dünya kültür mirası 
listesinde hak ettiği 
yeri almasıdır. 
Umarım bu süreci 
başarıyla tamam
layabiliriz*' dedi. 
Unesco'nun 
Dünya Mirası 
Listesi'nde 936 
kültürel miras, 267 
de somut olmayan 
miras bulunuyor. 
Unesco'ya üye 185 
ülkeden 145'i, 
'dünya miras' 
listesinde 
bulunurken, 
Türkiye de bu 
listede 10 eserle yer 
alıyor.
Divriği, İstanbul, 
Kapadokya, Hattuşa, 
Nemrut Dağı, 
Pamukkale, 
Xanthos-Letoon, 
Safranbolu, Troya ve 
Selimiye Cami ve 
külliyesi Dünya 
Mirası Listesi'ndeki 
yerini korurken*, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Hanlar Bölgesi, 
Sultan Külliyeleri 
ve Cumalıkızık 
başvuruları kabul 
edilirse bu sayı 
artacak.

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

İstiklal Cad. Bora 5ok. Stüdyo Prestij yanı 
No : 3/ B Tel: (0.224) 513 96 85 GEMLİK

FATURA DAVETİYE
SEVK İRSALİYESİ DÜĞÜN & NİŞAN
TAŞIMA İRSALİYESİ SÜNNET AÇILIŞ
KARTVİZİT & KAŞE ORGANİZASYON
HEDİYELİK EŞYA PLAKET & KUPA
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Kurban Bayramı icimeılhiıler alımlı
Kurban Bayramı'nı huzurlu ve güven içerisinde geçirebilmemiz bir bir dizi tedbir alındı.

Şikayetlerinizi iletebileceğiniz numaralar ise şunlar : 155 Polis İmdat Hattı, Haber 
Merkezi 270 53 31, Nöbetçi Müdürlüğü 270 50 50, Bursa Emniyet Müdürlüğü Santrali 

270 50 00, Asayiş Şubesi 271 43 36, Bölge Trafik 211 23 12

Bursa II Özel 
İdaresinden 
3700 Fidan

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, vatan
daşların Kurban 
Bayramı'nı huzurlu 
ve güven içerisinde 
geçirebilmeleri 
amacıyla bir dizi 
tedbir alındığını 
açıkladı.
İl Emniyet 
Müdürlüğü Basın ve 
Halkla İlişkiler Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
"Kurban Bayramı 
münasebetiyle 
vatandaşlarımızın 
huzur ve güven dolu 
bir ortamda Bayram 
tatili geçirmelerini 
sağlamak amacıyla, 
halkımızın yoğun 
olarak bulunduğu 
alış veriş merkezleri,

SMtflil8lillll8IIMllil8l8ll|ail!
SGK yetkilileri, 
emeklilere 6 ay 
geçmeden 
maaşlarını almaları 
yönünde uyardı. 
Bu süre zarfında 
maaşlarını almayan
ların işi zor 
görünüyor...
Maaşını 6 ay çek
meyen emeklilerin 
parası Sosyal 
Güvenlik Kurumu'na 
(SGK) geri 
dönüyor. Emekliler 
bu parayı tekrar ala
bilmek için yeniden 
başvuru yapıp, 
ölmediklerini 
ispatlamak zorunda 

kalıyor.
Bu yüzden SGK

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

^SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

şehirlerarası otobüs 
terminali, kurban 
satış yerleri, cami 
ler, mezarlıklar gibi 
yerlerde gerekli ted
birler alınmıştır. 
Bunun yanı sıra 

yetkilileri emeklileri 
uyararak, aylıkların 
kesilmemesi için 
PTT ve bankalara 
gönderilen emekli

maaşlarının, 6 ay 
geçmeden tahsil 
edilmesi gerektiği 
uyarısında bulunu 
yor. Maaşı

SGK'ya geri dönen 
emekli 
ler, sağlık hizmet
lerinden de fay
dalanamıyor.

şehir içerisinde ye 
şehirlerarası yollar
da trafik düzen
lemeleri için gerekli 
planlamalar 
yapılmıştır." denildi. 
Kurban Bayramı

KAYIP
1998 yılı 

Kafkas Üniversitesi
Orman 

Mühendisliği 
Bölümünden 
aldığım geçici 

mezuniyet belgemi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
BAYRAM GÖKBAŞI 

süresince vatan
daşların istek ve 
şikayetlerini anında 
ilgili mercilere ilete
bilmeleri için telefon 
numaraları da şöyle 
sıralandı: "155 Polis 
İmdat Hattı, Haber 
Merkezi 270 53 31, 
Nöbetçi Müdürlüğü 
270 50 50, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Santrali 270 50 00, 
Asayiş Şubesi 271 
43 36, Bölge Trafik 
211 23 12, Nilüfer 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 245 80 
10, Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
225 53 39, Yıldırım 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 361 81 
81."

KAYIP
Uludağ Üniversitesi 

Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 

Okulu’ndan almış 
olduğum öğrenci 
kimliğimi kaybet

tim. Hükümsüzdür. 
ORHAN DURMUŞ 

Öğrenci No 
331150022

5302 sayılı İl Özel 
İdaresi kanununun 
6. maddesi 
gereğince toprağın 
korunması, eroz 
yonun önlenmesi 
ve ağaçlandırma 
yapılması yetkisi 
dahilinde, II Özel 
İdaresinin Stratejik 
planında ağaç
landırma çalış
maları faaliyetleri 
yer almakta olup 
2012 yılı bütçesinde 
ödenek kapsamın
da ağaçlandırma 
çalışması yapmak 
için ayrılan ödenek
ten ayrılan pay ile 
İhtisas Deri 
Organize Sanayi 
Bölgesine 3000 
Sedir vb, 
M.Kemalpaşa ilçesi 
Boğaz köyüne de 
700 aşılı sertifikalı 
ceviz fidanı dikilme
si protokolü Bursa 
Orman Bölge 
Müdürlüğünde 
imzalandı.
Ağaçlandırma pro
tokol töreninde 
konuşan Bursa 
Orman Bölge 
Müdürü Ahmet 
Koksal Coşkun 
Bursa İl Özel İdare
si, Bursa Orman 
Bölge Müdürlüğü, 
Bursa İhtisas Deri 
Organize Sanayi 
Bölgesi ve Boğaz 
köyü muhtarlığı 
arasında bir ağaç
landırma protokolü 
imzalıyoruz. Bizim 
Milli ağaçlandırma 
seferberliği eylem 
planımız var, bu 
plana göre 
Bakanlığımız 
ağaçlandırma 
görevini sadece 
Orman Teşkilatına 

ABONE OLDUNUZ MU?
■ıııınımıu|i||iwiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

değil resmi kurum 
kuruluşlara diğer 
sivil toplum örgüt
lerine de Milli ağaç
landırma seferber
liğine katkıda 
bulunması için 
böyle bir eylem 
planı hazırlamıştı, 
tam da bugün 
yapacağımız 
protokol bu 
eylem planıyla da 
örtüşen aynı hedefe 
hizmet eden bir 
çalışma yapıyoruz, 
ben şimdiden bu 
ağaçlandırma pro
tokolünün hayırlı 
olmasını diliyorum 
dedi.
Bursa İhtisas Deri 
organize Sanayi 
Yönetim Kurulu 
Başkanvekili Aziz 
Demirkıran biz Deri 
Organize Sanayi 
Bölgesi olarak 
çevreye ve 
ağaçlandırmaya 
her zaman çok 
büyük bir önem 
verdik, bu konuda il 
Özel idaresi Genel 
Sekreterliğimizden 
ve Orman Bölge 
Müdürlüğünden 
çok büyük destek
ler gördük.
Bundan öncede 
yaklaşık 2500 
civarı bir fidan 
desteği aldık. 
OSB'mızde 
ağaçlandırma 
yaptık. Yaklaşık 
yüzde 90 oranında 
iyi bir bakım 
sayesinde tut
malarını sağladık. 
İyi bir oranda 
başarı elde ettik. 
Bu imzalanacak 
protokole de yine 
3000 fidan 
dikimi yapılacak.
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Rekor yılbaşı ikramiyesi
Milli Piyango bu yıl 
da geleneği boz
madı. Yılbaşında 
büyük ikramiyenin 5 
milyonluk artışla 45 
milyona çıkarılması 
planlanıyor.
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürlüğü, 
milyonlarca insanın 
merakla beklediği 
yılbaşı çekilişi için 
çalışmalara başladı. 
İdare, bayilerden ve 
vatandaşlardan 
gelen yoğun talep 
üzerine bu yıl da 
büyük ikramiyeye 
zam yapma kararı 
aldı. Bu çerçevede 
geçtiğimiz yıl 40 
milyon lira olarak 
belirlenen büyük 
ikramiye tutarının 5 
milyon lira 
artırılarak 45 milyon 
liraya çıkarılması 
planlanıyor. İdare, 
büyük ikramiye ve 
bilet fiyatlarına 
ilişkin kararını bu 
hafta verecek.
Biletlerin basımı ise 
kasım ayının ilk haf
tasında gerçekleşti 
rilecek.
Yılbaşı biletleri 
kasım ayının son 
haftasında ise 
satışa çıkacak. 
Milyonlarca dargelir- 
linin hayalini 
süsleyecek olan 45 
milyon liralık büyük 
ikramiyenin, getirisi 
de büyük olacak. 
Bankaların bugünkü 
mevduat faizleri 
dikkate alındığında 
45 milyon liranın bir 
aylık getirisi bile 345 
bin lirayı buluyor. 
Yine aynı para ile 1 
milyon liradan 45 
adet deniz manzar
alı villa 250 bin 
liradan 180 adet son

model araç almak 
mümkün. Öte yan
dan 45 milyon liralık 
büyük ikramiye, bir 
çok kamu kuruntu
nun bütçesini bile 
solladı. Örneğin, 
Anayasa 
Mahkemesi’nin 37.5 
milyon liralık, Milli 
Güvenlik Genel 
Sekreterliği’nin 19 
milyon liralık, Devlet 
Planlama 
Teşkilatı’nın 17.1 
milyon liralık 2013 
yılı ödenekleri, 
büyük ikramiyenin 
altında kaldı.
Son dönemde belir
lenen yılbaşı büyük 
ikramiye tutarları 
şöyle: 2001: 5 mil 
yon ıTra, zuuZ: d* 
milyon lira, 2003: 10 
milyon lira, 2004: 15 
milyon lira, 2005: 20 
milyon lira, 2006: 20 
milyon lira, 2007: 25 
milyon lira, 2008: 25 
milyon lira, 2009. 30 
milyon lira, 2010: 35 
milyon lira, 2011: 40 
milyon lira.
TMSF el konulan 17 
bankaya kredi borcu 
bulunan 33 bin 448 
tüketici için son kez 
kampanya düzenle
di. 1 Ekim’de 
başlayan kampanya, 
31 Ocak 2013 tari
hine kadar sürecek. 
Bu süre içinde 
TMSF’ye başvuruda 

bulunan tüketiciler, 
borçların aslını ve 
diğer masrafları 
ödeyerek, kara liste
den çıkabilecekler. 
Kampanyanın 
süresinin dolması 
ile birlikte borçların 
haciz yöntemiyle 
tahsili için düğmeye 
basılacak. Bugüne 
kadar alacakları 
kampanyalarla 
tahsil etmeyi plan
layan TMSF, batık 
banka hissedarları
na uyguladığı yön
temleri, bireysel 
kredi alacakları 
içinde uygulamaya 
hazırlanıyor. TMSF, 
batık bankalara 
borcu olan vatan- 
obşı'arı kampa
nyadan yararlan
maya davet ederek, 
fon alacaklarında 
zamanaşımı 
süresinin 10 yıl yer
ine 20 yıl olarak 
uygulandığını da 
hatırlattılar.
Vekiller de ucuz gaz 
kuyruğuna girmiş 
Doğalgaza yapılan 
yüzde 9.8 oranında
ki zamdan önce, 
Ankara’da sadece 
vatandaşlar gaz 
satın almamış. 
Zamdan önce gaz 
alan kesimler 
arasında bürokratlar 
ve milletvekilleri de 
bulunuyor.

Kaşkol» i;ti tfönemi gelluor
Yeni Anayasa'da 
yapılan düzenleme 
ile işçilere ek sigor
ta yapılacak. Bütün 
primleri işveren 
ödeyecek. Böylece 
iş kazası ve meslek 
hastalıklarına karşı 
çalışana güvence 
gelmiş olacak 
İşçiler Sosyal 
Sigortalar Kurumu 
dışında kendilerini 
ve tazminatlarını 
güvence altına ala
cakları yeni bir 
sigortaya 
kavuşuyor. Yeni 

anayasa çalış
malarında "iş 
kazaları ve meslek 
hastalıklarından 
doğan tazminatlar" 
için bir sigorta sis
temi oluşturulması 
gündeme geldi. 
Meclis Anayasa 
Uzlaşma 
Komisyonu'nun 
hazırladığı düzenle
meye göre, iş kaza
sı ve meslek 
hastalığına uğrayan
ların hakları 
pjj.vp n 
alınırken, prim 
ödemelerini işveren
ler yapacak.
Komisyon üyeleri, 
oluşacak yeni sigor

KAŞ€D€ IKKl« YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
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ta sektörüyle istih
damın artacağı ve 
işverenlerin vergi 
konusunu daha cid
diye alabileceklerini 
kaydetti.

İLK KEZ 
ANAYASA'DA 
Bu doğrultuda 
düzenleme ile yeni 
anayasaya, "İş 
veren, iş kazası ve 
meslek hastalık
larından doğan 
tazminatlar için 
primi kendisi 
tarafından ödenen 
sorumluluk 

sigortasını yaptır
mak zorundadır. 
Bu sigortanın usul 
ve esasları kanunla 
düzenlenir" 
hükmü eklendi. 
Böylece iş kazaları 
ve meslek hastalık
larından kay
naklanan tazminat
lar, ilk kez yeni 
anayasaya girmiş 
olacak. İşçiler kaza 
geçirdiklerinde ya 
da mesleki 
hastalığa yaka
landıklarında bu 
fondan tazminat 
alacak.

8
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 5-13 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel 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
Yonlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tas. 513 23 94

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

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 5^3 30 33
Tuncay Otogaz 5*13 16 45
Beyza Patrol 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 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

H 
B 
E 
R 
1

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Karfez
StBLİK'İN İLK «ONLÛK SİYASİ SAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4399 

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)

ıııılınıınılılil
VENÜS SİNEMASI 
MEZARINA

TÜKÜRECEĞİM: 
11:45-14:00- 
16:30-20:15

SEVİMLİ KEDİ İŞ 
BAŞINDA:12:00- 
14:15-16:15-20:00

REZERVASYON513 33 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ünlü Oyuncu Erol Günaydın ı kaybettik
Ünlü tiyatro ve sine
ma oyuncusu Erol 
Günaydın bir süredir 
tedavi gördüğü has
tanede hayatını kay
betti. Günaydın 79 
yaşındaydı. 
Günaydın'ın kızı 
Günfer Günaydın, 
babasının bir süredir 
tedavi gördüğü has
tanede hayatını kay
bettiğini söyledi. 
Günaydın, babasının 
bir süre önce Bod 
rum'dan İstanbul'a 
sevk edildiğini, baba 
sının vefat haberini 
aldıktan sonra has
taneye gittiğini çok 
üzgün olduğunu 
ifade etti.
Erol Günaydın, Bod 
rum'da 6 Eylül'de 
KOAH alevlenmesine 
bağlı gelişen sol

unum ve dolaşım ve 
böbrek yetmezliği 
rahatsızlığı nedeniy 
le tedavi altına alın
mış, 22 Eylül'de 
İstanbul'a sevk 
edilmişti. 1933'te 
Trabzon Akçaabat'a 
dünyaya gelen 
Günaydın, tiyatroya 
Galatasaray Lisesi 
bünyesinde başladı. 
Günaydın, 1955'te 
Haldun Dormen Cep 
Tiyatrosu'nda 
"Papaz Kaçtı" adlı 
oyun ile profesyonel 
aktörlük hayatına 
giriş yaptı. 
1960'da ilk sinema 
filminde oynayan 
Erol Günaydın, elli 
yıllık bir süre içinde 
çok sayıda filmin ve 
tiyatro oyununun 
yanı sıra TRT’de

yayınlanan Çiçek 
Taksi adlı dizide de 
rol aldı. Nasreddin 
Hoca tiplemesi, med
dah gösterileri, Ayı 
Yogi seslendirmesi 
ve canlandırdığı 
diğer pek çok karak
ter günümüzün en 
tanınan ve kıdemli 
aktörlerinden biri 
haline geldi.
Sanat dünyası 

üzüntü içinde... 
Erol Günaydın'ın 
vefatı, sinema ve 
tiyatro camiasında, 
büyük üzüntüyle 
karşılandı.
TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek, tedavi 
gördüğü hastanede 
yaşamını yitiren 
sanatçı Erol 
Günaydın'ın tiyat 
roculuğunun yanın

da, yer aldığı birçok 
filmle de Türk sine
masında unutulmaz 
yer edindiğini belirt
ti. Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul 
Günay, Erol 
Günaydın'ın, oyun
culuğu kadar örnek 
kişiliğiyle de milletin 
gönlünde müstesna 
bir yere sahip 
olduğunu bildirdi. 
Günay mesajında 
şunları söyledi: 
"Tuluat dünyasının 
büyük ustası, oyun
culuğu kadar örnek 
kişiliği ile de mil
letimizin gönlünde 
müstesna bir yere 
sahip olan Erol 
Günaydın'ı kaybet
miş olmanın büyük 
üzüntüsü içindeyim. 
Geleneksel Türk tiy

atrosunun emektarı, 
meddahlık 
geleneğinin son tem
silcilerinden olan 
Günaydın, yarım asrı 
aşkın sanat hayatın
da başarıdan 
başarıya koşmuş, 
imrenilecek kadar 
çok sayıda tiyatro 
eserinde ve sinema 
filminde rol almıştır. 
Hayat verdiği karak
terlerle olduğu 
kadar sanatçı 
kimliğine yaraşır 
duruşuyla yeri asla 
doldurulamayacak 
olan değerli 
sanatçımıza 
Allah'tan rahmet, 
ailesi, yakınları, 
sevenleri ve Türk 
tiyatro camiasına 
sabır ve başsağlığı 
dilerim.”

Bursaspor’ılan Ozan İpek'e şok ceza Milli prim

ELEMftNlAR ABANIYOR
FABRİKAMIZIN 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY VE BAYAN 
PERSONEL 

ALINACAKTIR.
ÖZBİR ZEYTİNCİLİK 
Yalova Yolu 3. Km.

Bursaspor Kulübü 
bir süredir problem 
yaşadığı iddia edilen 
futbolcu Ozan İpek'e 
ceza verildiği açık
landı.
Bursasspor Kulübü 
resmi internet 
sitesinden yapılan 
açıklamada, futbolcu 
Ozan İpek'in süresiz 
kadro dışı bırakıldığı 
ve oyuncuya 200 bin 
TL para cezası 
verildiği belirtildi. 
İşte kulüpten yapılan 
açıklamanın tam 
metni;
"Yönetim 
Kurulumuzun 
15.10.2012 tarihinde 

GEMLİK
Tel: 0 224 513 45 79 ‘Gemlik Körfez’ internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

Özlüce Tesisleri'de 
gerçekleştirmiş 
olduğu toplantıda 
bazı kararlar alın
mıştır.
Sözleşmeli futbolcu
muz Ozan İpek 
hakkında teknik 
heyetimizin 
vermiş olduğu 
raporun yönetim 
kurulumuzca ince
lenmesi sonucunda 
futbolcumuza 
200.000.00 TL. 
(ikiyüzbin TL.) disi
plin para cezası ver
ilmesine, kendisinin 
süresiz kadro dışı 
bırakılmasına, 
2. Sözleşmeli futbol
cumuz Ferhat Kiraz 
hakkında teknik 
heyetimizin vermiş 
olduğu raporun 
yönetim kurulumuz
ca incelenmesi sonu
cunda futbolcumuza 
25.000.00 TL. (yir- 
mibeşbin TL.) 
disiplin para cezası 
verilmesine;

Yönetim 
Kurulumuzca karar 
verilmiş olup, 
kamuoyuna saygı ile 
duyurulur."

iiç maçta 
üçe katlandı!

TFF yönetimi, 
Macaristan maçı 
öncesinde galibiyet 
primini 150 bin TL 
olarak belirledi.
2014 Dünya Kupası 
grup eleme 
maçlarında üç 
maçta iki yenilgi 
alarak büyük bir 
şok yaşayan A Milli 
Takımımızda gözler 
Salı günü oynaya
cağımız kritik 
Macaristan maçına 
çevrilirken TFF 
yönetimi kesenin 
ağzını açtı.
Grup maçları başla
madan önce teknik 
direktör Abdullah 
Avcı'nın da onayını 

alarak galibiyete 50 
bin TL prim kararı 
alan TFF yöneti
minin Romanya 
maçı öncesi 120 bin 
TL'ye çıkarttığı gali
biyet primini 
Macaristan maçın
da 150 bin TL'ye 
arttırdığı ortaya 
çıktı.
Bu arada teknik 
direktör Abdullah 
Avcı'nın sakatlık
larından dolayı 
kadrodan çıkartılan 
bazı futbolcularla 
ilgili olarak 
Macaristan maçı 
sonrası önemli 
açıklamalarda bulu
nacağı öğrenildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Ali Aksoy’u anıyoruz
Gazetemizin yazarlarından Siyasetçi, Edebiyatçı, Hukuk Adamı Ali Aksoy’u 
ölümünün 3. yılından saygıyla anıyoruz. 1948 yılında Orhangazi Yeniköy’de dünyaya 
gelen Ali Aksoy, ilkokulu köyünde, ortaokulu Orhangazi’de, liseyi Gemlik’te, Hukuk 
Fakültesi’ni İstanbul’da okudu. 1978-80 yılları arasında Cumhuriyet Halk Parti İlçe 
Başkanlığı yaptı. 12 Eylül darbesiyle siyasete ara verdi. Bu arada, gazetemizde köşe 
yazıları ve söyleşileri yayınlandı. Edebiyata olan tutkusu, hukuk adamlığının önüne 
geçti. Emekli olduktan sonra, Yeniköy’deki babasından kalma zeytinliğe yaptığı evde 
yaşamını devam ettirdi ve yazım yaşamını burada sürdürdü. Ali Aksoy, 17 Ekim 2009 
yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda ederek, Yeniköy’de toprağa verildi.

17 Ekim 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Bursa'da 2 Günde 
Arandan 14 Kişi

Tutuklandı
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asa 
yiş Şube Müdürlüğü Aranan Şa 
hışlar Büro Amirliği'nce, 2 gün 
de yapılan çalışmalarda çeşitli 
suçlardan aranılan 14 kişi, tutuk 
lanarak cezaevine konuldu. 3’de

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 2B arazileri için son kez uyardı

Sertaslan, “2B arazileri için
Başvuruyu geciktirmeyin”
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 2B arazilerine ait başvu
ruların 30 Ekim 2012 tarihinde sona ereceği
ni hatırlattı. CHP İlçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan, 2B arazilerinin satış bedellerinin 
1 yıl önce belirlendiğini, ancak hükümet 
tarafından açıklamanın yapılmamasına 
anlam veremediklerini söyledi. Sertaslan, 
“İktidar partisinin Gemlik temsilcilerinin 
sesleri neden çıkmıyor. 2648 tapunun dağıtı 
mı söz konusudur. Fiyatlar açıklanmış 
olsaydı, vatandaş ödemeler için önlem 
alırdı.’’ dedi. Haberi sayfa 2’de

: jflBI ■h

CHP Grubu Bursa Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde Dörtyola Batçık yapılmasını istedi

Yaya üsı geçitte 
çalışmalar yine durdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Dört yol 
mevkiinde yaptırdığı yaya üst geçidi çalış
maları yine durdu. Haberi sayfa 4’de

GiiıeBakı$
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Arkadaşım Ali Aksoy..
Ali Aksoy’u kaybedişimizin bugün 3. yıl 

dönümü..
17 Ekim 2009 günü, geçirdiği bir kalp 

krizi sonucu Orhangazi, Gemlik, Bursa 
arasında ambulans içinde hayatını kaybet
ti Ali...

Yapacağı ve yazacağı çok şey vardı 
oysa..

Okul yılları, hukuk adamlığı, siyaset, ede
biyat,. onun 60 yıllık yaşamına sığdırdığı 
önemli konulardı...

Yıllar ne çabuk geçiyor.
Şen kahkahası, davudi sesi ile okuduğu 

şiirler çınlıyor kulaklarımda...
• Devamı sayfa 4’de..

Karşılıksız 
çekler 

patladı!
Karşılıksız çek
lerde büyük artış 
olması ve piyasa 
nın tıkanması 
üzerine sanayici 
hükümete ‘tazyik 
hapsi’ni önerdi. 
Habere göre tazyik 
hapsi; karşılıksız 
çek verenin borcu 
oranında hapis 
yatması, borcunu 
ödeyince hapis 
cezasının kalk
ması temeline 
dayanıyor. 9’da

Karsak kaıısaaı'nda tara

Dün saat 15.oo sıralarında Orhangazi Karsak Kavşağı’nda 
Aydınlar A.Ş. ye ait damperli kamyon ile bir yol boyama 
aracı çarpıştı. Kavşakta bulunan sinyalizasyon işaretlerinin 
arızalı olması nedeniyle meydana gelen kazada, Aydınlar 
A.Ş. sürücüsü ile boya aracının sürücüsü yaralanarak, 
ambulansla hastaneye kaldırıldılar

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


17 Ekim 2012 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 2B arazileri için son kez uyardı

Sertaslan, “2B arazileri için 
hasvuruyu geciktirmeyin"
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
2B arazilerine ait 
başvuruların 30 
Ekim 2012 tarihinde 
sona ereceğini 
hatırlattı.
Sertaslan, Gemlik’te 
2 bin 648 2B arazisi 
olduğuna dikkat 
çekerek, şunları 
söyledi:
“Bugüne kadar Mal 
Müdürlüğü’ne 2B 
arazileri için 536 
kişinin başvur
duğunu öğrendik. 
Vatandaşlarımızın 
büyük çoğunluğu 
başvurularını yap
mamıştır.
Başvurular yapılıp, 
2 bin lira paranın 
ödenmemesi halinde 
2B arazilerinden 
vatandaşlar hak 
iddia edemeyecek
lerdir. Bu yerler 
hâzineye kalacaktır. 
Önümüzde 
Cumhuriyet Bayramı

Gemlik Belediyesi 
tarafından düzenle
nen Uludağ Üniver
sitesi Sunğipek 
Yerleşkesi önündeki 
Meydana Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
“OsmanlI Çeşmesi” 
yaptırıyor.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından proje
lendirilerek ihalesi 
yapılan Balıkçı 
Barınağı ve Çevre 
Düzenlemesi projesi 
ihale edilmiş, 
müteahhit firma 
Çalışmalara 
başladıktan sonra, 
Refik Yılmaz’ın 
göreve gelmesinden 
ile proje değiştiril 
mişti.
Yeni projenin ne ola

ve Kurban Bayramı 
olduğu için zaman 
daralmıştır.
Va tandaşlarımızın 
mağdur olmamaları 
için başvurularını 
yapmasını önemle 
hatırlatırız. ” 
BEDELLER 
AÇIKLANMALI 

cağı konuşulurken, 
kıyı kenar çizgisi 
içinde kaldığı için 
kaldırılan balık satış 
yerleri ve lokantası 
yerine meydan

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
2B arazilerinin satış 
bedellerinin 1 yıl 
önce belirlendiğini', 
ancak hükümet 
tarafından açıkla
manın yapılmaması 
ma anlam veremedik 
lerini söyledi.

yapıldı.
Meydanın ortasına 
ise Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
“OsmanlI Çeşmesi” 
yapmaya başladı.

Vatandaşların uzun 
yıllardır kullandıkları 
bu arazileri kaç 
liraya satın ahna 
cağının bilinmesi 
gerektiğine dikkat 
çeken Mehmet 
Sertaslan, şöyle 
devam etti.
“İktidar partisinin 
Gemlik temsilcileri 
nin sesleri neden 
çıkmıyor.
2648 tapunun dağıtı 
mı söz konusudur. 
Fiyatlar açıklanmış 
olsaydı, vatandaş 
ödemeler için önlem 
alırdı. 2B için 
başvuracak vatan
daşların çıkacak 
yüksek fiyatlar 
karşısında para 
bulması zor olacak
tır. Bunları iktidar 
partisinin düşün- 
mesi gerekir.
Ama onlar başka 
işlerle uğraşıyorlar. 
Bu konuda 
sesleri çıkmıyor.” 
dedi.

Ancak, çeşme 
yapımı yarım kaldı. 
Bir süredir yapımı 
beklenen çeşmenin 
tamamlanması bek
leniyor.

ParılB. “TOKİ der in 
nKP demet''

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
teşkilatı çalışmaları
na devam ediyor. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Muhtarlar Derneği 
ve Çiftçi Mallarını 
Koruma Meclis 
Başkanlığı’™ 
ziyaret ettiler.
Osman Durdu; 
“TOKİ Derin AKP 
demek”
Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
Enver Çelik’i ziyaret 
eden MHP’liler 
mahallelerin nüfus 
ve konut oranları 
hakkında bilgiler 
aldı. Dernek Başka 
m Enver Çelik, 
Merkez Üç mahalle 
de 15000 civarında 
hane olduğunu, 
olası Kentsel Dönü 
şümde yaşanacak 
zorlukları dile 
getirirken ”1999 
öncesinde yapılan 
tüm binalar incelen
meli” dedi.
MHP Gemlik ilçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Deprem 
tabanlı bir inceleme 
durumunda tüm 
maliyetin vatandaş
tan alınacak olması 
m ve konutların da 
bedel karşılığı 
yapılacağını belirtti. 
Durdu sözlerinin 
devamında 
“Gemlik’in iktidar 
olarak sahibi yok. 
Çarşı Deresi 
yapılıyor kimin yap

tığı belli değil. 
Gemlik’te kentsel 
dönüşüm planlan 
var, TOKİ getirilerek 
Gemlik taşınmak 
isteniyor. TOKİ 
demek, Derin AKP 
demektir. Sayıştay 
tarafından dahi 
denetlenemeyen bu 
kurum yerine böyle 
bir çalışmayı, aynı 
şartlarla Gemlik’li 
müteahhitlerin yap
ması bizce uygun 
olanıdır” dedi.
Çiftçi Mallarına 
Sahip Çıkılmalı 
MHP’lilerin ikinci 
durağı Gemlik Çiftçi 
Malları Meclis 
Başkanlığı oldu. 
Meclis Başkanı 
Adnan Süren, kendi 
yağıyla kavrulduk
larını, desteğin 
sınırlı olduğunu 
belirtirken, bu 
eksiklere rağmen 
çok sayıda iş yap
tıklarını dile getirdi. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ise Çiftçi 
mallarının bu güne 
kadar köylüye 
olduğu desteği 
hatırlattı. Desteğin 
artarak devam ede
bilmesi içinse çiftçi 
mallarına destek 
olunması gerekli 
liginin altını çizdi. 
Ziyarette verilebile
cek destekler ve 
çiftçi malları meclis 
başkanlığının bu 
güne kadar imza 
atmış olduğu çok 
sayıda çalışma 
anlatıldı.

K.Örfez’ www.gemIikko rfezgazetes i.com
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Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Aranan Şahıslar 
Büro Amirliği'nce, 2 
günde yapılan çalış
malarda çeşitli 
suçlardan aranılan 
14 kişi, tutuklanarak 
cezaevine konuldu. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
'Yaralama' suçun
dan 1 yıl 3 ay hapis

Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Yıldırım ilçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro 
Amirliği tarafından 
yapılan kon
trollerde 17 şüpheli 
yakalandı.
Zanlılardan 
bazılarında esrar 
çıktı.
Merkez Yıldırım 
ilçesi Beyazıt 
Mahallesi'nde polis 
durumlarından 
şüphelendiği bir 
aracı durdurdu. 
Araçta bulunan 
C.Y., V.A. ve Ç.E. 
isimli şahısların 
üzerinden 6 gram 
esrar çıktı. Yine

Ouvarı delip döviz bürosunu soydular!
Karaköy'de duvarı 
delerek girdikleri 
Idöviz bürosundan 
200 bin TL, 150 bin 
dolar ve 50 bin 
Euro çalan 4 hırsız 
yakalandı. Hırsızla 
rın binaya tırmanıp, 
paraları çalma 
anları güvenlik 
kamerasına saniye 
saniye yansıdı. 
Olay, Karaköy'de 
10 Ağustos 2012 
tarihinde meydana 
geldi. Bereket Zade 
Mahallesi Midilli 
Sokak'ta yer alan 
döviz bürosunun 
duvarını delerek 
içeri giren hırsızlar 
para kasasını oksi
jen kaynağıyla açtı. 
Açtıkları kasadan 
200 bin TL, 150 bin 
dolar ve 50 bin 
Euro çaldı. Y.B. 
(24), U.Y. (35), M.G. 
(28) S.K (25), göz
lerine kestirdikleri 
döviz bürosuna 
girmek için plan 

cezası ile aranan 
K.T. ile hırsızlık 
suçundan 1 yıl 6 ay 
hapis cezası ile 
aranan M.Ç.'nin de 
tutuklandığı belirtil
di. Açıklamada, 
tutuklananlar arasın
da 'taksirle adam 
öldürme* suçundan 
900 gün hapis ceza
sıyla aranılan 
Y.Ş.'nin de ekiplerce 
yapılan operasyon
larda yakalanarak

aynı mahallede 
M.U. isimli şahıstan 
44 yrâıTı, n.Y. İsifiuî 
şahıstan 156 gram 
esrar ele geçirildi. 
Beyazıt Mahallesi 
Kartal Sokak'ta 
B.S. isimli şahsın 
kullandığı aracı 

yaptılar. Olaydan 
bir gün önce hırsı
zlığı gerçekleştire
cekleri döviz büro
suna gelen zanlılar 
burada saatlerce 
keşif yaptı. Telefon 
ve elektrik kablo
larını kesmek için 
inceleyen hırsızlar 
aynı zamanda 
güvenlik kamer
alarının nereleri 
çektiğine baktı. 
Keşif yaptıktan bir 
gün sonra hırsızlığı 
gerçekleştirmek 
isteyen zanlılar, 
akşam saatlerinde 
döviz bürosuna 
geldiler. Telefon 
kablolarını kesen 
hırsızlar döviz 
bürosuna bitişik 
olan binaya girerek 
zemin katına indi. 
Buradan duvarı 
delerek döviz büro
suna giren zanlılar 
yaklaşık 7 saat 
kaldıkları işy
erinden paraları 

çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutuk
landığı kaydedildi, 
öte yandan, açıkla
mada Yıldırım İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro 
Amirliği ekiplerinin 
yaptığı çalışmalara 
da yer verildi.
Yıldırım'da yapılan 
çalışmalarda, özel
likle 'Torbacı* diye 
tabir edilen uyuştu
rucu satıcıları da 

durduran polis, 
şahsın sürücü bel- 
yeSı'ıTıu <7ılıTTdû*ı'y’n7f 
tespit ederek yasal 
işlem başlattı. Araç 
içerisindeki S.Ü.
isimli şahıstan 11.5 
gram B.S. isimli 
şahıstan ise 15.5 

alarak kayıplara 
karıştı. Sabah iş 
yerine gelen döviz 
bürosunun sahibi, 
soyulduğunu fark 
edince polise 
başvurdu.
Hırsızlıkla ilgili 
soruşturma başla
tan polisler, güven
lik kameralarını 
incelemeye aldı. 
Görüntülerden 
eşkâllerini belirle 
dikleri zanlıları 
yakalamak için 
sokak çalışması 
başlatan Hırsızlık 
Büro Amirliği'ne 
bağlı ekipler Y.B., 
U.Y. ve M.G.'yi yeni 
hırsızlık planları 
yaptıkları esnada 
Bahçelievler'de bir 
kahvehanede 
suçüstü yakaladı. 
Hırsızlardan 
S.K.'nın Diyarba 
kır'da olduğunu 
öğrenen polisler, 
Diyarbakır polisi ile 
ortaklaşa yaptıkları 

yakalandı. Çalış
malarda toplam 
661,79 gram uyuştu
rucu madde, 1 adet 
gaz tabancası ve 
şarjörü, 2 adet 
sustalı bıçak ele 
geçirildi. 2 adet 
trafikten men edilen 
aracın trafikte kul
lanıldığını tespit 
eden ekipler, bu 
olaylara karışan 17 
şüpheliyi ise 
adliyeye sevk etti.

gram esrar 
bulundu. 
Uyuşturucu 
maddeden kaydı 
bulunan S.K. 
isimli şahsın elin
deki torbadan 
340 gram esrar ele 
geçirildi. Polis, 
Beyazıt 
Mahallesinde 
toplam 14 araç ve 
30 şahıs sorgu
lamış, yapılan ara
malarda 661.79 
gram uyuşturucu 
madde, 1 adet 
gaz tabancası ve 
şarjörü, 2 adet 
sustalı bıçak ele 
geçirdi.

operasyonla zanlıyı 
yakaladı. Emniyet 
teki işlemleri biten 
hırsızlar adliyeye 
sevk edildi. Adli 
yeye sevk edilen 
zanlıların 4'ü de 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Öte yandan hırsız 
ların olay sırasında 
güvenlik kamerası
na yakalandıkları 
ortaya çıktı. 
Görüntülerde, 
zanlılar beyaz bir 
minibüsle olay yer
ine geliyor. Maske 
takan hırsızlar yan 
binaya tırmanıyor. 
Ardından döviz 
bürosuna giren 
zanlılar burada 
kasayı açıyor ve 
paraları torbaya 
dolduruyor.
Yaklaşık 7 saat 
içeride kalan 
hırsızlar para 
dolusu torbayla 
olay yerinden 
uzaklaşıyor

Sahte Yüzbaşıya 
'Cinsel Istismardan 

31 Yıl Hapis Verildi

İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde görülen ikin
ci Ergenekon 
davası sanıkların
dan Yüksel Dilsiz, 
Bursa'da karıştığı 
cinsel istismar 
olayından dolayı31 
yıl hapis cezası ver
ildi. Sanık, 'Cinsel 
istismar' iddiasıyla 
tutuklanmış, tahliye 
olduktan sonra bir 
çocuğa tecavüz 
ettiği iddiasıyla 
yargılanıyordu. 
Ergenekon davasın
da emekli 
Tuğgeneral Levent 
Ersöz'le birlikte 
yargılanan Yüksel 
Dilsiz, 25 Ekim 
2008'de Bursa'da, 
kendisini 'istihbarat 
elemanı yüzbaşı* 
olarak tanıtarak 
küçük yaştaki 
çocuklara cinsel 
istismarda bulun
duğu iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
Yıldırım ilçesi 
Yavuz Selim 
Mahallesi'nde 
ikamet eden bir 
vatandaş, Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
*155@bursa.pol.tr* 
adresine gön
derdiği mailde, bir 
kişinin kendisini 
'yüzbaşı* olarak 
tanıtarak çocuk ve 
genç erkeklere cin
sel istismarda 
bulunduğunu belirt
ti. Bunun üzerine 
harekete geçen 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak 
Büro Amirliği ekip
leri, Yüksel Dilsiz 
(41) isimli kişiyi tak
ibe aldı. Telefon 
görüşmelerinde 
erkek çocuklara, 
para karşılığı ilişki 
teklifi yaptığı belir
lenen zanlının 1'i 
yaşı küçük toplam 
4 kişiye cinsel 
istismarda bulun
duğu belirlendi. 
Operasyonu 

genişleten polis, 
zanlının 14 yaşında
ki erkek çocuğuyla 
ilişkiye girmeye 
hazırlandığı esnada 
zanlıyı yakaladı. 
Nöbetçi mahke 
meye sevkedilen 
zanlı tutuklandı. 
Zanlı, 4 gün sonra 
tahliye edildi. 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
cinsel istismar 
suçundan 15 yıla 
kadar hapsi istenen 
tutuklu sanık Dilsiz, 
14 yaşındaki 
M.D.'ye cinsel 
istismarda bulun
duğu iddialarını 
yalanladı. Mağdur 
M.D.'nin olay günü 
evine geldiğini ve 
kız arkadaşına 
yüzük almak için 
kendisinden para 
istediğini ileri süren 
sanık," Çocuk, 
benden 100 lira 
para istedi. Ben de 
cebimdeki 40 lirayı 
verdim. Aşırı alkol
lüydüm. Benimle 
şakalaşmaya 
başladı. Fermuarımı 
çözmüş, ben bun
ları hatırlamıyorum. 
Hiçbir şey yap
madım, suçsuzum. 
Ben evimde papa 
ğan besliyorum. 
Olay günü kafesin 
kapısı açık kalmış, 
mutfaktaki fıstıkları 
yiyen papağan 
yatağa pisleyerek 
çarşafı kirletmiş. O 
izler gerektiğinde 
incelenebilir.
Lekeler bana ait 
değil, papağana ait'* 
dedi. Mahkeme 
heyeti sanık 
hakkındaki kararı 
açıkladı. Heyet, 
Ergenekon sanığı 
Dilsiz'i 'Birden fazla 
kez cinsel istismar* 
suçundan 22 yıl, 
'Birden fazla kez 
hürriyeti kısıtlama 
suçundan' da 9 yıl 
olmak üzere toplam 
31 yıl hapis cezası
na çarptırdı
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CHP Grubu Bursa Büyükşehir Belediye Nleclisi’nde Dörtyola Balçık yapılmasını istedi

Arkadaşım Ali Aksoy....
Ali Aksoy ile tanışmamız, Gemlik Lisesi’nin 

açıldığı yıl da oldu. (1966)
1-C öğrencisiydik.
0, en arka sırada oturuyordu.
Sınıfın en uzun boylusu ve en kalın seslisiydi.
Lise arkadaşlığımız uzun sürmedi.
Ben öğretmen okuluna gittim, öğretmen 

oldum. Ali, liseyi bitirip, hukuku kazandı, avukat 
oldu.

Hukuk öğrencisi iken, ilkokul, ortaokul ve 
liseden sınıf arkadaşım, Gülay Yar ile evlendi.

Mutlu evlilikleri ölesiye dek sürdü.
özgür, Onur ve Önder adlı 3 çocukları oldu. 
AH ile yollarımız yıllar sonra yeniden kesişti. 
Ben, 7 yıllık öğretmenlikten istifa etmiştim.
O, Bursa’da başladığı hukuk adamlığını 

Gemlik’e taşıdı.
Edebiyata tutkunluğunu o günlerde tanıma fır

satı buldum.
1978 yılında CHP ilçe yönetiminde birlikte 

görev aldık.
Rahmetli Nezih Dimili, ilçe başkanlığını kazan

mıştı, biz yönetim kurulu üyeliklerini..
Dimili, ilk toplantıda istifa edince, Ali’yi CHP 

ilçe başkanı yaptık.
Acısıyla tatlısıyla, 12 Eylül 1980 darbesine 

dek, birlikte çalıştık.
Bu arada birbirimizi daha iyi tanıma ola 

nağımız oldu.
Dostluğumuz gelişti.
O yıllar, Ali Aksoy’un bir hukuk adamlığından 

çok, edebi kişiliği dikkatimi çekti.
Gemlik Körfez’de yazı yazmasını istedim.
Uzun yıllar haftalık gazetemizde köşe yazısı 

yazdı. Bu ilk denemeleri oldu...
Bir yıl, "Gemlik Yazıları" köşesinde 

Gemliklilerle söyleşi yaptı.
Sonra emekli olup köşesine çekildi.
Sevdiği köyüne gitti.
Zeytinlik içine ev yaptı. Çiftçi oldu.
Nazım’ın Şeh Bedrettin Destanı’nda yazdığı 

İznik Gölü’ne karşı, yazılarını ve yazın çalış
malarını burada sürdürdü.

"Bu göl İznik gölüdür.
Durgundur.
Karanlıktır.
Derindir.
Bir kuyu suyu gibi 
içindedir dağların. 

Bizim burada göller 
dumanlıdırlar.
Balıkların eti yavan olur, 
sazlıklardan ısıtma gelir, 
ve göl insanı
sakalına ak düşmeden ölür..." dizelerini ondan 

dinlemek bir başka tat verirdi insana..
Bir ara sol dünya görüşünü biri kenara 

bırakıp, Yeniköy’ü kalkındırmak için ANAP’tan 
belediye başkanı adayı oldu, kazanamadı.

Bunun ezikliğini 20 yıl içinde yaşadı.
Son yazısını, ölmeden bir gün önce yeniden 

yazmaya başladığı Körfez’deki yazısında bunu 
dile getirerek içini döktü.

Gemlik’te toprağa verilmesini istedi. Ancak 
ailesi o’nun köyünü ne kadar sevdiğini biliyordu 
ve bu satırları bir kızgınlık yazısı olarak yorum
layıp, babasının yanında toprağa verildi.

Ali Aksoy için yazılacak çok şey var.
3. ölüm yıldönümünde onu saygıyla anı 

yorum..
Mezarından saçtığı ışığı görür gibi oluyorum.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Dört 
yol mevkiinde yap
tırdığı yaya üst geçi
di çalışmaları yine 
durdu.
Geçtiğimiz günlerde, 
Gemlik girişinde 
başlayan çalışmalar 
ile Dörtyol Yaya 
geçidi boru bağlan
tıları birkaç günlük 
çalışmadan sonra 
durdu.
Çalışmaların ağır 
ilerlediğini belirten 
çevre sakinleri, 
montaj çalışmaları 
mn neden durduğu-

nunu anlayamadık
larını söyledi.
BATÇIK İÇİN 
CHP LİLER 
ÖNERGE VERDİ 
Dörtyol mevkiinde 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılması 
beklenen kazaları 
önleyecek 
“Batçık”ın yeniden 
yapılması için Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nde CHP’li üyeler 
geçtiğimiz toplantı
da önerge verdiler. 
Büyükşehir 
Meclisi’nde yapılan

toplantıda, konunun 
Karayollarını 
ilgilendirdiğinin 
açıklandığını 
söyleyen CHP 
Büyükşehir 
Belediyesi üyesi 
Necdet Ersoy, 
"Önergemiz imar 
komisyonuna gön
derildi. Ancak, AKP 
grubu Batçık konu 
sunun Karayolları 
nın işi olduğunu ileri 
sürüyor.
Son kazadan sonra 
Dörtyol’da batçık 
yapılmasının önemi 
bir daha ortaya çıktı.

Verilen söz yaya üst 
geçidi değil, 
Gemlik’e girişin de 
sağlandığı bir batçık 
veya üsten transit 
geçitti. Bu yapıl
madı. Gemlik halkı 
Dörtyol’da yeni 
kazalar istemiyor. 
Bunun önlemi daha 
önce verilen sözdeki 
gibi Gürsu Kavşağı 
örneği bir düzenle
menin Gemlik’e de 
yapılmasıydı.
Ama, yapılan ortada, 
Soruna çözüm 
getirmeyecek. ” 
dedi.

S.S. 72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN TABIM 
SATIŞ KOOPERATİFİ NDEN

Kooperatifimiz 2012/2013 İş Yılı Zeytin Alım 
Kampanyası’nda Kooperatifimizce ortaklardan mübayaa 
edilecek zeytinlerin Köy Alım Merkezlerinden, 
Kooperatifimiz depolarına nakliye işi 23 EKİM 2012 Sah 
günü saat H.oo’de Kooperatifimizde kapalı zarf usulü ile 
ihale edilecektir.

İhaleye iştirak teminatı 100.oo TL olup, Nakliye Şartnamesi 
mesai saatleri dahilinde Kooperatifimizde görülebilir.

Kooperatifimiz 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından, iha
leyi yapıp yapmamakta veya pazarlık suretiyle yapmakta 
serbesttir.

İlgililere ilan olunur.
S.S. 72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN 
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Aykentli öğrenciler elınıelı yapmayı öğrentli

Özel Aykent İlkoku- 
luu öğrencileri, 16 
Ekim Dünya Gıda 
Günü etkinliği kap
samında, öğrenci 
lerce "Mayaların 
Yolculuğu-Undan 
Ekmeğe" adlı proje 
çalışması yürütmeye 
başladı.

Proje kapsamında 
öğrenciler, sınıf 
öğretmenleri Sevtap 
Helvacı ve Elif 
Özkardeş rehberliğin 
de Atasoy Unlu 
Mamüller işletmesini 
ziyaret ettiler. 
İşletme sahibi 
Nurettin Hocaoğlu 

tarafından 
karşılanan öğrenci 
ler, unun hamura, 
hamurunda 
mayalanarak 
ekmeğe dönüşmesi 
sürecini izleyerek 
bilgi sahibi 
oldular.
Ekmeğin gramajını,

Fikret BEKMEZCİ

“Öyle Bir Geçer 
Zaman ki” dizisinin 
sevilen oyuncusu 
Süleyman karak
terindeki Renan 
Bilek, Gemlik’e 
tek kişilik gösteri 
yaptı.
Çizgi Menajerlik 
Organizasyonun dü 
zenlediği etkinlikte 
Renan Bilek, Asım 
Kocabıyık Üniver-. 
sitesi Konferans

Salonu’nda 
öğrencilerle 
buluştu.
Söyleşide keyifli 
anlar yaşandı. 
Renan Bilek 
öğrencilerin ilgi 
odağı oldu, Bilek’e 
katılım yoğundu. 
Renan Bilek, daha 
sonra tek kişilik 
gösterisini düzenle
mek için Manastır 
Kültür Merkezi’ne 
gitti.
Renan Bilek’in tek 

kişilik gösterisi 
geniş katılımıyla 
izlendi.
Renan Bilek tek 
kişiliik gösötesinde 
izleyenleri kırdı 
geçirdi.
Söyleşiye katılan 
Hukuk Fakültesi 
öğrencisi Anıl 
Aygün, söyleşiden 
çok memnun 
kaldığını, çok 
keyifli bir söyleşi 
olduğunu söyledi.

YERLEŞKEDE 
GÖSTERİ 
Gösteriden çok 
memnun kalan 
Nesrin Akaltun 
Tanik, bu tür etkin
liklerinin devam 
etmesini istediğini 
belirtti.
Tanik, emeği geçen 
herkese teşekkür 
etti.
Gösterisiyle ve 
söyleşisiyle katılan- 
lan kırıp geçiren, 
Renan Bilek, “Çok 

seviyeli ve güzel bir 
organizasyon içinde 
olmaktan mutluluk 
duydum. Gemlik’i 
çok sevdim.
Öğrencilerden ve 
seyircilerden çok 
memnun kaldım. 
Böyle mutlu ve 
keyifli etkinliğe yine 
Gemlik’te katılmak 
isterim.
Organizasyonda 
emeği geçen herke 
se ve Çizgi 
Menajerlik

Organizasyonun 
Genel Müdür Çetin 
Bakır’a teşekkür 
ederim.” dedi.
Çizgi Menajerlik 
Organizasyonun 
Genel Müdür Çetin 
Bakır, Gemlik 
Pianalitik Dersha 
nesine, Terzi Nesrin 
Moda evi, Pizza 
Gusto, Rodo Limanı 
ve Emlakçı Rafet'e 
katkılarından dolayı 
ve katılan herkese 
teşekkür etti.
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13II "biiniiWir" oluyor
TBMM İçişleri 
Komisyonu'nda, 13 
ili büyükşehir kap
samına alan yasa 
tasarısının geneli 
üzerinde görüşmeler 
tamamlanarak, mad
delerine geçilmesi 
kabul edildi.
TBMM İçişleri 
Komisyonu'nda, 13 
ili büyükşehir kap
samına alan yasa 
tasarısının geneli 
üzerinde görüşmeler 
tamamlanarak, mad
delerine geçilmesi 
kabul edildi, 
içişleri Bakanı İdris 
Nairn Şahin, 
tasarının geneli 
üzerinde yaptığı 
konuşmada, 
hükümetin ne yap
mak istediğinin 
düzenlemede açık 
olduğunu ifade 
ederek, 29 ilde 
büyükşehir belediye 
yapısı içinde en ücra 
yerde yaşayan 
insanlara hizmet 
sunabilmeyi ve buna 
yönelik idari, hukuki, 
mali imkanları sağla
mak amacıyla 
düzenleme 
yapıldığını kaydetti. 
Tasarının aceleye 
getirildiği eleştiriler
ine karşılık Şahin, 
"Bunun yapılacağını 
hepimiz biliyorduk. 
Büyükşehir 
belediyesinin il 
sınırları olarak belir
lenmesi konusu, 
partimizin kuru
luşuyla birlikte 
ortaya koyduğu pro
gramında açık şek
ilde yerini almıştır. 
CHP'nin programın
da tüm coğrafyanın 
belediyeye dönüşme 
si var. Ama 'kırsal 
belediyecilik' mese
lesini çok anlaya
madım. Bu kavram 
çok oturmamış bana 
göre" diye konuştu. 
Şahin, tasarının 
hazırlanmasında 
siyasi bakış ve 
kaygının bulun
madığını belirterek, 
büyükşehir sınır
larının esas alın
masında ülke 
gerçeklerinin yer 
aldığını vurguladı. 
Türkiye'nin ulaşım, 
haberleşme, erişim 
açısından eski

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Türkiye olmadığını 
belirten Şahin, 
"Belediye yöneticisi 
artık 100 kilometre 
öteden faaliyetleri 
odasında izleyebilir 
konuma gelmiştir" 
dedi.
Milletvekillerinin 
mahalle ölçeğinden 
büyükşehire 
atladığını ancak 
arada ilçe 
belediyelerinin 
olduğunu hatırlatan 
Şahin, "499 ilçe 
ünitesinin bir işe 
yarayabileceğini akıl 
edemedik. Her yenil
iğin yadırganması 
ve başlangıçta 
eksikleri olabilir. 
Büyükşehir uygula
masında da sıkın
tılar yaşandı. 10-20 
yıl sonra oturdu sis
tem. önümüzde 16 
büyükşehir örneği 
var. Türkiye bu sis
temle ilk kez tanış
mayacak. Yeni ilave 
olacak büyükşe- 
hirler de daha az 
eksiklikler ve sıkın
tılarla halka belediye 
hizmeti verir duruma 
gelecektir" diye 
konuştu.
Şahin, köye karşı 
olmadıklarını 
belirterek, şöyle 
konuştu :"Köy 
muhakkak doğal, 
tarihi yerleşim yer- 
imizdir ama köyü 
kendi statüsü ve 
imkansızlıklarıyla 
yaşatmayı, savun
mayı doğru bulmuy
orum. Köy bir yere 
taşınmayacak, 
mahalleye dönüşe
cek, aynı yerde 
hayat yine devam 
edecek. Hayat daha 
farklı, medeni ve 
çağdaş statüyle 
orada hizmetler 
devam edecek. Söz 
alan bazı milletvekil
leri, 'şehirlerde rant 
bitti sıra köye geldi' 
dedi. Bu değer
lendirme kendi 

içinde çelişki 
taşıyor. Rant kırsala 
gidiyorsa bugünkü 
yapıda daha kolay 
gider. Gitmişse 
zaten gitmiştir. 
Düzenlemeyle getir
ilmek istenen plan 
disiplini, şehir 
bütünlüğü içinde 
fonksiyonları dağıt
mak, doğanın tahrib
atını önlemek, çevre 
temizliği ve düzenini 
sağlamak, arazinin 
ve doğanın planlı 
kullanımıdır.
Dünyanın ileri 
ülkelerine benzer 
temiz, düzenli kırsal 
altyapı alanlarını 
oluşturmaktır. Köyü 
kendi içinde kalkın
mış, güzelleşmiş, 
düzenli hale 
getirmektir." 
Tasarıyla "köylüye 
yüzde 300 yük getir
ildiği" değer
lendirmesine de 
işaret eden Şahin, 
"Yok böyle bir şey. 5 
yıl muafiyeti söylem
eniz lazım. 5 yıl 
sonra Türkiye şart
larında gerekirse 
erteleme yapılabilir, 
o zaman yeniden 
değerlendiririz 
yasayı. Su, atık su 
parası konusunda 
da gerçekle bağdaş
mayan değer
lendirmeler yapılıy
or. En düşük tar
ifenin yüzde 25'ini 
geçmeyecek düzen
leme söz konusu. 
Yüzde 1 de yüzde 5 
de yüzde 25'i 
geçmeyecek şekilde 
de olabilir. Sıfır 
ücretle bir düzeni 
götürme sihirba
zlığını yapacak yapı 
var mı? Onu söyles
eniz daha yararlı 
olurdu. Bizim mem
leketimizde il kültü 
rü var. Hiçbirimiz 
köy veya ilçenin 
değil ilin milletvek
iliyiz" dedi.
-"Hatırı yok mu o 

katırın?"- 
Şahin, CHP’li
Mehmet 
Kesimoğlu'nun söz
lerine atfen, "Bu 
şeyi herkes anladı, 
anlayamamış 
olmanızı sizin 
adınıza üzüntüyle 
karşılıyorum. Bu 
ülkede terör örgütü 
tarafından Hakkari 
yolunda Zap 
Vadisi'nde sırtına 25 
kilometre C-4 pat
layıcı yüklenerek 
boş vaziyette Defin 
Karakolu'na doğru 
yola çıkarılan 
katırın, istihbarata 
dayalı olarak 
üzerindeki patlayıcı 
dolayasıyla polis 
ekibi kullandığı 
silahla onu 
öldürmek durumun
da kalmışsa, bir 
bakan da 'Bu ülkede 
terör örgütü ve terör 
adına yapılan her 
hainliğin hesabını 
sormamız lazım, 
soracağız. Hata 
Defin Karakolu'na C- 

4* yüKibnerek gön
derilen katırın da 
hesabını soracağız' 
demişse, siz bunun 
neresinde hata, hafi
flik, eksiklik buluy
orsunuz? Çürük 
domatesler kadar 
hatırı yok mu katı 
rın?" dedi 
Kesimoğlu’nun, "Siz 
terörle mücadele 
değil müzakere 
ederken keşke aynı 
hassasiyeti göstere- 
bilseydiniz" deme
sine Şahin, "Her 
olay , her söz kendi 
sınırları içinde değer 
lendirilir. Sıkışınca 
başka noktaya 
geçmeyin. Her şeyin 
cevabını veririz" 
karşılığını verdi. 
MHP'li milletvekil
lerinin "Siz herkesi 
dinliyorsunuz" söz
lerine Şahin, "Yok 
dinlemiyoruz, takip 
ediyoruz. Sadece 
katırın hesabında 
değiliz, bütün haksı
zlıkların, mafyanın, 
çetelerin, bütün 
bölücü ve yıkıcı 
örgütlerin, kanunsu
zluğa karşı her türlü 
kişi ve işin peşinde 
yiz" ifadesini kul
landı.

Formasyon kaldırıldı 
bölümler bos kaldı!

Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nın önerisi doğrul 
tuşunda bazı üniver 
sitelerde formasyon 
eğitiminin kaldırılıp, 
mezunların öğret
men olma imkan
larının ellerinden 
alınması nedeniyle 
Fen Edebiyat 
Fakülteleri'nin Mate 
matik bölümleri boş 
kaldı.
Ülke genelindeki 
farklı üniversitelere 
bağlı 15 Fen 
Edebiyat Fakültesi 
için YÖK tarafından 
açıklanan toplam 
855 kontenjan için 
sadece 44 öğrenci 
kayıt yaptırdı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
Yükseköğretim 
Kurulu bünyesinde 
yer alan 'Öğretmen 
Yetiştirme Çalışma 
Grubu' tarafından 
yürütülen çalış
malar sonucunda, 
bazı üniversitelerde 
verilmekte olan 
'Pedagojik formas 
yon' programları, 
2012-2013 öğretim 
yılında kayıt yap
tıracak öğrenciler 
için kaldırıldı. 
Okuyan ve mezun
ların hakkı saklı 
kalmak şartı ile 
üniversiteye yeni 
girecek ve fen ede
biyat fakültelerini, 
tercih edecek 
öğrencilerin, 'Ben 
öğretmen olurum' 
hayalinin ortadan 
kalkmasının yansı
ması, fen edebiyat 
fakültelerinin ilgili 
bölümlerinin boş 
kalmasıyla oldu. 
Bozok Üniversitesi 
Rektörlüğü, bazı 
basın organlarında 
formasyon eğiti
minin sadece kendi 
üniversitelerinde 
kaldırılmış, bu 
nedenle de Fen 
Edebiyat Fakültesi 
Matematik Bölü 

mü'ne 3 öğrencinin 
kayıt yaptırdığı 
yönündeki haber
lere ilişkin yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Türkiye gerçeğini 
de ortaya koydu. 
Bozok Üniversitesi 
Rektörlüğü Basın 
ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
Bozok Üniversitesi 
Fen Edebiyat 
Fakültesi Matematik 
bölümünün temel 
amacının, ülkem
izdeki Matematikçi 
gereksinimine 
cevap verebilmek, 
matematiğin diöer 
bilimlere tekniğe 
uygulamalarını 
ortaya koymak, 
kişilerde matematik 
düşüncesini yer
leştirmek ve ülkem
izin teknoloji 
alanında gerekli 
atılımları yapa
bilmesi için temel 
bilimlerdeki gelişm
eye katkıda bulun
mak olduğu vurgu
landı. Açıklamada, 
"Ülkemiz genelinde
ki üniversitelerde 
de yaşanan for
masyonla ilgili 
sıkıntılardan dolayı 
Fen Edebiyat 
Fakültesi'nin Fizik, 
Kimya, Biyoloji ve 
Matematik bölüm
lerinin tercih 
yapacak öğrenciler 
tarafından fazla rağ
bet görmediği 
herkesin bildiği bir 
gerçektir" görüşüne 
yer verildi.
Bozok Üniversitesi 
Fen Edebiyat 
Fakültesi Matematik 
bölümü için belir
lenen 62 kontenjana 
karşılık 3 
öğrencinin bu 
bölümü kayıt yap
tırdığına vurgu 
yapılırken, diğer 
üniversitelerde de 
durumun benzer 
olduğu kaydedildi,

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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25 asker doğal alet şehMüımis! 79 hin menınr alınacalı
Afyon'da patlamada 
şehit olan 25 askerin 
"doğal afet şehidi" 
sayıldığı yönündeki 
haberler tartışma 
yarattı. Türkiye Harp 
Malulü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimler 
Derneği Başkanı 
Taner Uran, bu 
ibarenin neye göre 
mektuba yazıldığını 
anlamadığını 
belirterek, "Ailelere 
sadece 33'er bin TL 
ödenecek. Bu aileler 
çekinmesinler ve 
devlet aleyhine 
maddi manevi tazmi
nat davası açsınlar" 
dedi.
Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı'nın 
Afyonkarahisar'daki 
cephanelik patla
masında şehit olan 
25 askerin ailelerine 
gönderdiği mektupta 
askerlerin "görev 
esnasında doğal 
afet nedeniyle şehit 
olduğu"nun belir
tilmesine şehit 
yakınları isyan etti.

Türkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimler Derneği 
Başkanı Taner Uran, 
bu ibarenin neye 
göre yer aldığını 
anlamadıklarını 
belirterek, "Ancak 
bu cümle bence 
doğru olmamış. 
Askerlerin vazife 
şehidi sayılmaları 
nedeniyle ailelerine 
üç bin lira ölüm 
yardımı ödendiğini 
kaydeden Uran, 
"Mehmetçik Vakfı da 

30’ar bin TL yardım
da bulunulacak" 
dedi. Uran şöyle 
devam etti:
'Dava açsınlar' 
"Bu askerler terörle 
mücadele sırasında 
şehit olsalardı 
ödenecek bu paraya 
ek olarak 60'ar bin 
TL daha verilecekti. 
Bu para bile az iken 
askerlerin ailelerine 
sadece 33'er bin TL 
ödenmesi çok çok 
az. Bu aileler çekin
mesinler ve devlet 

aleyhine maddi 
manevi tazminat 
davası açsınlar. 
Sonuçta Uludere'de 
ölen insanların 
ailelerine 123'er bin 
TL verildi. Bu insan
ların geçtiğimiz gün
lerde gerçekleşen 
BDP kongresinde 
yer aldıklarını, o 
kongrede terör 
örgütünün eli kanlı 
elebaşının resminin 
Türk bayrağı üstüne 
asıldığını unutma
mak gerekiyor."

Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek, ilk 9 
ayda bütçe açığının 
14.4 milyar lira 
olduğunu açıkladı. 
Şimşek, 2013 yılın
da kamuya 79 bin 
personel alı
nacağını söyledi. 
Bakan Şimşek, 
2012 yılı bütçe gelir 
lerini 362.7 milyar 
lira, bütçe açığını 
ise 33.5 milyar lira 
olarak öngördük
lerini söyledi. 
Şimşek, faiz dışı 
fazlanın da 15,5 mil
yar lira olarak 
gerçekleşeceğini 
tahmin ettiklerini 
bildirdi. Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, Ocak-Eylül 
2012 dönemi 
merkezi yönetim 
bütçe uygulama 
sonuçları, 2012 yıl 
sonu bütçe gerçek
leşme tahmini ve 
2013 yılı merkezi 
yönetim bütçe 
kanun tasarısı 
hakkında bir basın 
toplantısı düzenle
di. GSYH'nın 2013 
yılında 1 trilyon 571 
milyar lira, büyüme 

oranının yüzde 4, 
yıl sonu TÜFE’nin 
yüzde 5,3, ihracatın 
158 milyar dolar, 
ithalatın ise 253 
milyar dolar olarak 
tahmin edildiğini 
ifade eden Şimşek, 
"2013 yılı bütçe 
gelirlerini 371 mil
yar lira, bütçe 
giderlerini 404 mil
yar lira, faiz hariç 
giderleri 351 milyar 
lira, faiz dışı fazlayı 
da 19,1 milyar lira 
olarak öngörüy
oruz" dedi.
Şimşek, 2013 yılın
da vergi gelirlerini 
318 milyar lira 
olarak öngördük
lerini belirtti.
Suriyeli mültecilere 
400 milyon lira 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Suriyeli mülteciler 
için şu ana kadar 
bütçeden 400 mily
on lira kaynak 
aktardıklarını, fakat 
belediyelerin ve 
devletin genel har
camalarının 
muhtemelen bun
dan fazla olduğunu 
söyledi.

Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu Deniz ve Liman İşletmeciliği 

Bölümünden aldığım öğrenci kimliğimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. PAYE ATAKİŞİ

Birinci Kademe Voleybol Antrenörlük 
Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

MEHMET HAN AYDIN

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

TÜRKİYE'NİN GN UYGUN VG KALİTGLİ 
DAVETİYELERİ GN UYGUN FİYATLARLA..
DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...

EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR,

ajans
MATBAAClUKtREKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

Istlklöi Cad. Bora 5ok. Stüdyo Prestij yanı 
Ho : 5/ B Tel : (0.224) 515 96 83 GEMLİK

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 
TAŞIMA İRSALİYESİ 
KARTVİZİT & KAŞE 
HEDİYELİK EŞYA 
KATALOG 
CİLT İŞLERİ

DÜĞÜN & NİŞAN
^SÜNNET AÇIUŞ 

ORGANİZASYON
^/PLAKET & KUPA 
✓ DERGİ, KİTAP
✓balon
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Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Çevre-Sağhk Çalış
ma Grubu ve Türk 
Kızîlayı Bursa 
Şubesi iş birliğiyle 
'damlaya damlaya 
can olur' sloganıyla 
yapılan kan bağışı 
kampanyasına 
Uludağ Üniversitesi 
öğrencileri büyük 
ilgi gösterdi.
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi ve 
Türk Kızîlayı ortak
lığında BurSanat 
Eğitim ve Gençlik 
Derneği, Tanıtım 
Gönüllüleri Derneği, 
Bursa 
Karacabeyliler 
Derneği, Uludağ 
Üniversitesi Çevre,

Şiddete butnnlu çözüm geliyor
Kadına şiddeti 
engellemeye yönelik 
teknik takip sistemi
nin pilot uygulaması 
18 Ekim'de Bursa ve 
Adana'da başlıyor. 
Türkiye'de ilk kez 
uygulanacak ve 
kadına karşı şid
detin önlenmesinde 
kullanacak butonlu 
sistemin bil
gilendirme toplantısı 
Bursa'da yapıldı. 
Toplantıya Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Kadının 
Statüsü Genel 
Müdürü özlem 
Bozkurt Gevrek ve 
Genel Müdür 
Yardımcısı İsmet 
Yıldız Polat'ın yanı 
sıra savcılar, aile 
mahkemesi hakim
leri, kaymakamlar, 
emniyet ve jandar
ma yetkilileri katıldı. 
Toplantıda, 6284 
sayılı Ailenin 
Korunması ve 
Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenme

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Hukuk, Sosyoloji ve 
Uluslararası İlişkiler 
Toplulukları tarafın
dan düzenlenen kan 
bağışı kampanyasın
da Uludağ Üniver
sitesi Mediko 

sine Dair Kanun'da 
düzenlenen "Teknik 
Yöntemlerle Takip 
ile Şiddet Önlenme 
ve İzleme 
Merkezleri'nin 
(ŞÖNİM) kuruluş ve 
işleyişinin usul ve 
esasları anlatıldı. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
Kadının Statüsü . ,; 

önünde kan toplama 
merkezi açıldı.
Kampanyanın ilk 
gününde öğrenci
lerin büyük ilgi gös
terdiğini söyleyen 
Bursa Kent Konseyi

Genel Müdürü 
Özlem Bozkurt yap
tığı açıklamada, 
"7/24 esasına bağlı 
olarak çalışan sis
tem, şiddet mağ
durlarına doğrudan 
hizmet vermeyi 
öngören Şiddeti 
Önleme ve İzleme 
Merkezi'nin 2 yıl 
içerisinde

Gençlik Meclisi 
Başkan Yardımcısı 
Furkan Öksüz, 
Gençlik meclisinin 
çok ortaklı çalışma 
kültürü anlayışıyla 
kampanyayı 
başlattığını belirtti. 
Öksüz, "Gönüllü 
arkadaşlarımız tüm 
fakültelerde el 
broşürleriyle öğren
cileri bilgilendiriyor 
ve kan bağışında 
bulunmaya 
çağırıyor. Uludağ 
Üniversitesi Mediko 
önündeki kan topla
ma merkezi 18 
Ekim'e kadar açık 
kalacak. 19 Ekim'de 
ise Kent 
Meydan'ında ola
cağız*' dedi.

14 pilot ilde teşkilat
lanmasının tamam
lanması planlıyordu. 
Ancak Bakanlar 
Kurulunca alınan 
karar neticesinde 
3 ay içerisinde 
bunların tamamını 
açmayı planlıyoruz" 
ifadelerini 
kullandı.
Buton tanıtımının 
perşembe günü Aile 
ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma 
Şahin'inde işti
rakiyle gerçek 
leştirileceğini 
belirten Gevrek, 
"Şu an Bursa ve 
Adana'da yaklaşık 
150 adet butonun 
155 hattına bağlan
tısı gerçekleştirildi. 
Bu sistem, şiddet 
mağduru kişi, söz 
konusu ferdin 
eve yaklaştığı 
zaman ilgili birim
lere haber vermesi 
ile çalışıyor" 
diye konuştu.

Kentsel dönüşüm 
seferberliğinde 

birlik ve beraberlik
zamanıdır"

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı İrfan 
Uzun, "Kentsel 
dönüşüm seferber
liğinde birlik ve 
beraberlik 
zamanıdır" dedi. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı İrfan 
Uzun, "Kentsel 
dönüşüm seferber
liğinde birlik ve 
beraberlik 
zamanıdır" dedi. 
Uzun, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 5'incisi 
Bursa'da düzenle
nen,"Kentsel 
Dönüşümde 
Sektörler 
Buluşuyor" toplan
tısında yaptığı 
konuşmada, 
kentsel dönüşüm 
kanununun sırf bir 
"kentsel dönüşüm 
kanunu" değil, aynı 
zamanda afetler 
karşısında can ve 
mal güvenliğini 
sağlamaya yönelik 
bir kanun olduğunu 
söyledi.
Bu konuya her 
yönüyle bakılması 
gerektiğini dile 
getiren Uzun, "Bu 
sebeple kentsel 
dönüşüm seferber
liğinde birlik ve 
beraberlik 
zamanıdır. Siyasi 
çıkar gözetmeden, 
rant maksadı 
gütmeden tüm kes
imlerin desteği ve 
güveni ile bu süreç 
başarıya ulaşacak
tır. Herkes üzerine 
düşen sorumluluğu 
yerine getirmeli, 
yapıcı ve üretici rol 
üstlenmelidir" diye 
konuştu.

Başbakan 
Erdoğan'ın "Bedeli 
ne olursa olsun 
kentsel dönüşümü 
yapacağız" 
demesinin konuya 
ne kadar önem 
verdiğini göster
diğini kaydeden 
Uzun, "Çarpık, 
sağlıksız ve güven
siz yapılaşmayı 
sonlandırmak için 
gerekli işlemleri 
yürütmek 
Bakanlığımızın 
temel görevidir. Bu 
sebeple afete 
dayanıksız yapılaş
ma karşısında 
devletimizin temel 
politikası gereği 
diyoruz ki, zaman 
afetler sonrası yara 
sarma değil, afet 
öncesi gerekli ted
birleri alarak zarar 
azaltma zamanıdır” 
ifadelerini kullandı. 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
ise Kentsel 
Dönüşüm Kanunu 
ile Türkiye'de 6.5 
milyon binanın 
yıkılmasının 
düşünüldüğünü 
belirterek, "Her 
depremde yıkılan 
binaların yerine 
yenisi yapılıyor. 
Fakat hayatını 
kaybeden insanlar 
geri gelmiyor. Can 
ve mal kaybı 
olmadan, insan
larımız ölmeden, 
modern ve güvenli 
şehirler oluşturmak 
bizim elimizde. Şu 
an yönetim sorum
luluğu olan bizler 
bu yasayı iyi kulla
narak geleceğin 
Türkiyesini hep bir
likte inşa edeceğiz" 
dedi
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MllliiiljilîlıılHIMıılt Misil teMw n>Baflı!
Emeklilik yılından 
kaynaklanan maaş 
farklarını ortadan 
kaldırmayı 
amaçlayan intibak 
yasası kapsamında 
hangi emekliye ne 
kadar ödeme yapıla
cağı, önümüzdeki 
ay yayımlanacak 
liste ile 
kesinleşecek.
İntibak için 
emeklilerin 
dosyaların incelen
me sürecinde sona 
yaklaşıldı. İntibak 
kapsamına giren 
emeklilerin ne kadar 
maaş alacağına 
ilişkin kesin liste 
kasım ayında hazır 
olacak. 2000’den

Dıtton he töre I iHitL 215 Tl
Sağlık Bakanlığı 
Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu 
’Beşeri Tıbbi Ürün
lerin Tanıtım 
Faaliyetleri 
Hakkındaki 
Yönetmelik’te 
değişiklik yaptı.
Yeni düzenlemeye 
göre ilaç tanıtım 
elemanlarının dok
torlara tanıtım 
amacıyla verdiği 
kalem, kalemlik, 
bloknot ve takvim 
gibi hediyelerin 
bedelinin 23.5 lirayı 
aşamayacağı 
bildirildi.
Yeni düzenlemeye 
göre ilaç firmaları 
ürün tanıtımında 
gereksiz yönde 
teşvik edecek veya

önce emekli olan 
207 bin SSK emekli
sine 20 TL ve altın
da, 293 bin emekliye 
ise 20 ile 50 TL 
arasında bir intibak 
farkı yansıyacak. 
340 bin emekliye 50 
ile 100 TL arasında, 
475 bin emekliye 

beklenmeyen riskli 
durumlara neden 
olabilecek yanıltıcı, 
abartılmış ya da 
doğruluğu kanıtlan
mamış bilgiler ver
mek suretiyle 
tanıtım yapamaya
cak. Çekiliş, şans 
oyunları gibi araçlar 
ile tanıtım yapıla
masına izin ver
ilmeyecek.
Yönetmenlikte

100 ile 150 TL 
arasında, 291 bin 
emekliye 150 ile 
250 TL arasında, 
258 bin emekliye 
200 ile 250 bin TL 
arasında, 45 bin 
emekliye ise 250 
TL’nin üzerinde inti 
bak farkı verilecek.

yapılan değişiklikle 
bedelsiz numune 
ilaç dağıtımına da 
sınır getirildi. İlaç 
firmaları yeni bir 
ürün için piyasaya 
çıkış tarihinden 
itibaren yıllık 
toplam satışın 
yüzde 5’i geçilmeye
cek miktarda 
bedelsiz ürün 
numuneleri 
dağıtabilecek

Karşılıksız çeklerde 
büyük artış olması 
ve piyasanın tıkan
ması üzerine sanayi 
ci hükümete ‘tazyik 
hapsi’ni önerdi. 
Habere göre tazyik 
hapsi; karşılıksız 
çek verenin borcu 
oranında hapis yat
ması, borcunu 
ödeyince hapis 
cezasının kalkması 
temeline dayanıyor. 
Söz konusu hapis, 
ceza kanunlarına 
göre verilmiyor. 
Hükümetin hapis 
cezasını kaldır
masının ardından, 
piyasada karşılıksız 
çek sayısı patlayın
ca “tazyik hapsi” 
gündeme geldi.
Karşılıksız çeklerde 
büyük artış olunca, 
piyasaların tıkandı 
ğını belirterek fer- 
yad eden sanayici 
çözüm formülü 
önerdi. Güvensizlik 
oluşunca kimsenin 
birbirinden çek 
kabul edemediğini 
savunan sanayici 
ler, piyasada yaşa 
nan kaosa çözüm 
bulmak için 
hükümete “tazyik 
hapsi” önerisi getir
di. Tazyik hapsi, 
karşılıksız çek vere 
nin borcu oranında 
hapis yatması, bor
cunu ödeyince ha 
pis cezasının kalk
ması temeline daya 
nıyor. Söz konusu 
hapis, ceza kanun
larına göre verilini 
yor ve karşılıksız 
çek verenin suçu 
kamuya karşı bir 
suç niteliği taşımı
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yor. Merkez Bankası 
başta olmak üzere 
ekonomi yöneti
minin de, çeklerde 
yaşanan bu kaos 
ortamına son vere
cek bir çözüm 
arayışında olduğu 
belirtiliyor.
Merkez Bankası 
tarafından bankala 
ra duyurulan karşı 
İlksiz çek sayısı 
2012 Ağustos ayın
da geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
56.1 oranında artışla 
81 bin 857 adete 
yükselmiş, 2012 yılı 
Ocak-Ağustos 
döneminde birikimli 
karşılıksız çek sayı 
sı ise geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 56.4 oranında 
artarak 561 bin 702 
adete ulaşmıştı. MB 
başkanı Erdem 
Başçı da durumu 
yakından izledikleri
ni söylemişti. ASO 
Başkanı Nurettin 
Özdebir, gazetecile 
rle yaptığı sohbette, 
karşılıksız çekler 
başta olmak üzere 
son dönemde 
ekonomide yaşanan 
son gelişmelerle 
ilgili değerlendir 
meler yaptı. Özde- 

bir, Çek Yasası’nda 
hapis cezası kaldın 
lirken oluşturulması 
na karar verilen 
Risk Merkezi’yle ilgi 
li ciddi bir beklenti
leri olmadığını 
belirtti.
HAPİS ALACAĞIMI 
KURTARMIYOR 
Özdebir, “Borçlana 
cak kişilerin, TC no 
ile istihbarat bilgisi 
almasının mümkün 
olacağı ifade edili 
yor. Ne kadar işler? 
Herkesin mahremini 
herkese açarlar mı? 
Bu tartışmalı bir 
durum. Ama en 
önemlisi geçmişi 
olmayan bir şirket 
ne yapacak, yeni 
kurulan bir şirket iş 
yapamayacak mı?” 
diye konuştu. Özde
bir, yeni durumda 
yaşananları şöyle 
anlattı: “Çekte yeni 
düzenlemeyle şimdi 
piyasada bir boşluk 
oluştu. Yıllardır 
çalıştığımız insanlar 
bile firmasını 
boşaltıp, paravan 
bir firma kuruyor, 
buradan karşılıksız 
çek verip, kendisi 
ciro etmiş gibi gös
teriyor. Sonra da 
patlıyor.”

o GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜu 
E 
M

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

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

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

1 
1 
K 
R 
E 
H

VAPUR - FFRİRÜT
KAYMAKAMLIK
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Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
r* v»d 513 29 54

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

C.Savcı Yrd. P
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anrtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 63

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

HASTANELER

D Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5-14 30 88

RELEDİYE
D 

E
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

R
TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol 1O 7o
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 ıs 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4400 

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)

ıtttııUi
VENÜSSİNEMASI

MEZARINA 
TÜKÜRECEĞİM: 

11:45-14:00- 
16:30-20:15

SEVİMLİ KEDİ İŞ 
BAŞINDA:12:00- 
14:15-16:15-20:00

REZERVASYON 513 33 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikspor sezona İna. Yenicespor ile Haşlıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

20 Ekim Cumartesi 
günü start alacak 
olan Süper Amatör 
Ligin merakla bekle' 
nen fikstür çekimi 
gerçekleştirildi. 
Gemlikspor ilk 
maçını Pazar günü 
saat 15.00’te İnegöl 
temsilcisi Yenice 
spor ile Gemlik İlçe 
Sahasında yapacak. 
Büyükşehir

Belediyesi BUSKİ 
Tenis Kafe’de 
yapılan kura 
çekimine BASKF 
Başkanı Cemal 
Vardar, Futbol İl 
Temsilcisi Osman 
Kılıç, TÜFAD 
Başkanı Sedat 
Özbağ, TFFHGD 
Başkanı Recep 
Kayın, Saha 
Komiserleri Derneği 
Başkanı Ercan Ütücü 
ve takım temsilcileri 

katıldı.
Gemlikspor Başkanı 
Orhan Koç’un da 
katıldığı kura çekimi 
sonucunda Gemlik 
spor B gurubunda 
yer aldı. 25 takımın 
mücadele edeceği ve 
2 grupta oynanacak 
maçlarda Gemlik 
spor 13 takımlı B 
gurubunda 
mücadele edecek. 
Kura çekiminde bir 
konuşma yapan

BASKF Başkanı 
Cemal Vardar, 
“Kulüplerimizin yeni 
sezonda Bursa fut
boluna yakışır bir 
mücadele ortaya 
koyacağına inanıyo
rum. Fikstür çekimi 
hepinize hayırlı 
olsun” dedi. Vardar 
ayrıca, Futbol İl 
Temsilciliği görevine 
atanan Osman 
Kılıç’a da başarı dile
di.

Süper Amatör Lig’de 
yeni sezonda 25 
takım 2 grupta 
mücadele ederken 
zorlu maraton 2013 
Mart ayında sona 
erecek.
İlk maçını sahasında 
İnegöl Yenicespor ile 
yapacak olan 
Gemlikspor’un B 
grubundaki rakipleri 
1- İnegöl Kocatepe 
İ.Ö.O. Spor 
2- Bağlarbaşıspor

3- İnegöl 
Gençlergücü 
4- Duaçınarıspor
5- İnegöl Yenicespor 
6- Fethiye İdmanyur- 
du
7- Yavuzselimspor 
8- Orhanelispor
9- Akçalarspor 
10-İnegölspor 
11- Gürsu 
Belediyespor 
12- E. Gazi 
Meskenspor 
oldu.

Misin wli rail mil »II
U-17 yaş birinci 
gurupta ilk yarının 
liderini belirleyecek 
maça 3 puan önde 
giren Gemlikspor, 
güçlü rakibi 
Orhangazili 
Componenta ile 
deplasmanda 0-0 
berabere kaldı. 
Gurubunun lideri ve 
güçlü rakibi maça 
kazanmak için 
başladılar. 
Componenta kendi 
sahası ve kendi 
seyircisi önünde 
rakibini yenmek için 
var gücüyle 
Gemlikspor kalesine 
yaptığı akınlarda 
muhavvak olamadı. 
Karşılıklı akınlarla 
geçen maçın 
birinci yarısında

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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takımlar gol bula
madılar. Defansta 
Yiğit, orta alanda 
Muhammed’in 
mükemmel futbolu 
izleyenlerden büyük 
beğeni kazandı.
Kalede Ender’in kur

tarışları orta alanda 
Kaptan Furkan ile 
Mert’in sahada bas
madığı yer bırak
madığı karşılaşmada, 
gol atamayan ama 
nefes kesen bir 
karşılaşma çıkaran 

Gemlikspor oldu. 
İkinci yarıda da 
karşılıklı ataklar 
sonuç vermeyince, 
karşılaşma 0-0 sona 
erdi. Gemlikspor, 
deplasmandan puan
la döndü.

BeleiiniesBor’un 
ü-14lerine yönetimden 

yemeli jesti

İlk yarıda oynanan 
8 maçta tüm 
karşılaşmaları kaza
narak namağlup 
olan U-14’ler en 
yakın rakibine 5 
puan fark attı. 
Taraftarlarının 
kusursuz fırtına 
lakabını taktıkları U- 
14’e Gemlik 
Belediyespor yöne
timi geçtiğimiz gün
lerde Atatepe 
Tesislerinde liderlik 

yemeği verdi. 
Yemeğe, yönetim
den Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Turan Alkış ve 
Gökay Bilir 
katıldılar. Alkış, 
sporculardan 
toplumun önemli 
kademelerinde 
birey olarak yer 
almalarını ve sosyal 
aktivitelerden uzak
laşmamalarını iste
di.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Küçük Kumla ve Yeniköy’de yapılan toplantılarda 2B arazileri için 30 Ekim tarihine kadar başvuru yapılması istendi. 
Milli Emlak Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Umay, “Artık başvuru bedeli ödenmeyecek” dedi.

2B başvurularında 2 bin 
Hra avans alınmayacak
Orman Vasfını Yitirmiş Arazilerin vatandaşlara satışı konusunda bil
gilendirme çalışmaları devam ediyor. Türkiye genelinde 140 bin başvurunun 
bedelsiz alındığını hatırlatan Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Akif Umay, Hükümetin yasa ile 9,8 milyar lira gelir beklediğini doğrulayarak, 
buna karşın başvuru bedellerinin kaldırılmasıyla hükümetin kâr yapma 
amacında olmadığının kanıtlandığını kaydetti. Haberi sayfa 5’de
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Bıçalılar Bacağına 
Saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 17 
yaşındaki Kemal B., Kurban 
Bayramı öncesi evdeki bıçakları 
biletmeye götürdüğü sırada kul
landığı bisikletten düştü. 3’de

Kaymakamlıkta yapılan toplantıda Daire Müdürleri sorunlarını anlattı

Kaymakam Isılı: “Gemlik'te yok yoh"
İlçe Kaymakamı Cahit Işık, daire müdürlerine seslenerek, “Gemlik halkını kucaklayın. Haklı taleplerini yerine getirin.”dedi.

Gemlik Kaymakamı Cahit Işık, daire müdürleri ile yaptığı 
toplantıda, “Vatandaşa hizmet için görev başındayız” 
dedi. Gemlik’in son yıllarda huzur kenti olduğunu belirten 
Işık, bunda jandarmanın ve polisin büyük payı olduğunu 
belirterek, “Vatandaşa şevkat göstereceğiz.” dedi. 
Gemlik’in yüzde 95 nüfusunun dışarıdan gelenlerle oluş
tuğunu, bu nedenle hassasiyetlerin bulunduğuna dikkat 
çekti. Işık, “Vatandaşlar arasında ayrımcı değil, birleştiri
ci olmak zorudayız. ” dedi. Haberi sayfa 2’de

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kaymakamlıkta toplantı...
Kaymakam Cahit Işık, ilçemize yeni 

atandı.
Gemlik’i ve çevreyi tanımaya çalışıyor.
Dün, Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda 

Daire Müdürleriyle biraraya gelerek, hem 
tanıştılar, hem de onlara isteklerini iletti.

Daire Müdürlerine sorunlarını sordu.
Bilgiler aldı.
Gemlik, 100 bini aşan nüfusu ile giderek 

büyüyen bir sanayi, tarım, limancılık, tu 
rizm ve üniversite kenti...

Kaymakam Işık’ın saptamalarına göre, 
Gemlik’te yok yok.

Potansiyeli çok yüksek ve değişik şey
lerin yapılabileceği bir yer. Devamı 4’de

SGK'daneksik 
maasalau 
emekliye 
nmln ideme
Bayram öncesi 9.5 
milyon emekliye iki 
müjdeli haber birden 
geldi. Sosyal Güven 
lik Kurumu (SGK), 
ek sik maaş aldığı 
belirlenen emeklilere 
top lu ödeme yapa 
cak. Emekli, dul ve 
yetim aylıkları da 
Kurban Bayramı ön 
cesi yatırılmaya baş 
la nacak. Sayfa 4’de

Gümrük Müdürü Haşim 
Mıdık, göreve başladı. 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nde 
boşalan göreve İsparta 
Gümrük Müdürlüğünde 
çalışan Haşim Mıdık 
atandı. 24 yıllık güm
rükçü olan Mıdık, dün 
Kaymakam ve daire 
müdürleriyle tanıştı.

SP yönetiminden 
Camilideki 
sendika üyelerine 
destek ziyareti

Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Sedat 
Özmen, yönetim kurulu üyeleri Cargıll'de 
Sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan 
Gemlikli Kemal Kapar (30)'a destek olmak 
üzere fabrika önündeki eylem noktasını 
ziyaret ettiler. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kaymakamlıkta yapılan toplantıda Daire Müdürleri sorunlarını anlattı

Kaymakam Işık;‘Gemlik'te yok yok”
İlçe Kaymakamı Cahit Işık, daire müdürlerine seslenerek. “Gemlik halkını 

kucaklayın. Haklı taleplerini yerine getirin.’’dedi.

Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, daire 
müdürleri ile yaptığı 
toplantıda, 
“Vatandaşa hizmet 
için görev başın
dayız” dedi. 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
dün saat O9.oo da 
tüm daire müdürleri
Kaymakam Cahit 
Işık ile biraraya 
geldi.
Toplantıda konuşan 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, Gemlik’in 
yüzde 95 nüfusunun 
dışarıdan gelenlerle 
oluştuğunu, bu 
nedenle hassasiyet
lerin bulunduğuna 
dikkat çekerek,

“Vatandaşlar arasın
da ayrımcı değil, bir
leştirici olmak zoru- 
dayız.” dedi.
Kimsenin doğduğu 
yere göre davranıl
mayacağım söyle 
yen Işık, “Doğum 
bizim elimizde olan 
bir olgu değil. 
Ülkenin kurtula
madığı sıkıntıları var. 
bunları görmek 
zorundayız. Bir yan
dan da tebdirleri 
almak hem de 
sorunları çözmek 
için bu görevlerde 
bulunuyoruz. ” şek
linde konuştu.
Gemlik’in son yıllar
da huzur kenti 
olduğunu belirten

Kaymakam Cahit Işık

Işık, bunda jandar
manın ve polisin 
büyük payı 
olduğunu belirterek, 
“Vatandaşa şevkat 
göstereceğiz.
Dayanışma Vakfını 
yeniden düzenledik. 
Koridorlara yeni 
oturma gurupları 
koyduk. Vatandaşın 

rahat etmesi için, 
dağıttığımız yardım
ları değişik şeylerle 
desteklemek zorun
dayız. Örneğin 
Vakıfça meslek 
kursları açılabilir.” 
şeklinde konuştu. 
Devlet dairelerinde 
temizliğe önem veril 
meşini isteyen

Kaymakam Işık, 
memurların işe geliş 
ve gidişlerinin sıkı 
kontrol edilmesini, 
imza listelerinin 
amirlerce her gün 
kontrol edilmesini, 
gerekli olmadıkça 
memurların Gemlik 
dışında ikamet 
etmemesini tavsiye 
etti. “Memurlarınızın 
görevlerine geç 
kalmalarına müsade 
etmeyiniz.” dedi 
Bilgisayar kullan
manın çağın gereği 
olduğunu da hatırla
tan Işık, daire 
müdürlerine 
seslenerek, 
“Görevliler boş 
zamanlarında bil

gisayarlardan oyun 
oynamasını ve face- 
book’a girmesini 
yasaklayın. Güvenli 
interneti kazandırın” 
dedi.
Her kurumun kendi 
üzerine düşen göre
vi yaptığında daha 
huzurlu olacağımızı 
söyleyen Kaymakam 
İşık, “Yaşadığımız 
coğrafyanın kıymeti
ni bilmeliyiz” dedi. 
Daire müdürleri ise, 
sorunlarını 
Kaymakam Işık’a 
anlatırken, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yıllmaz da çalış
malar konusunda 
bilgi verdi.

Sf^8lİBftCll!lMİS8IİlW8Wİ8Sl8ttltİ
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, yöne
tim kurulu üyeleri 
Murat Tuna, Oğuz 
Güler, Avni Duran, 
Ahmet Gül, Celal 
Yiğit ve üyelerinin 
katılımı ile Cargıll'de 
Sendikaya üye 
olduğu için işten 
çıkarılan Gemlikli 
Kemal Kapar (30)'a 
destek olmak üzere 
fabrika önündeki 
eylem noktasını 
ziyaret ettiler. 
İlçe Başkanı ye 
Saadet'lileri Öz -Gıda 
İş Sendikası Bursa 
Şube Başkanı Yalçın 
Kaya, Örgütlenme 
Daire Başkam

Göksel Şengün 
karşıladı. İşten çıkar
ma olayı hakkında 
Bursa Şube Başkanı 
Yalçın Kaya ve 
Göksel Şengün'den 
bilgi alan Özmen, 
“Yaşanan süreçle 
ilgili olarak Anayasal 

bir hak olan 
sendikalı çalışma 
hakkını kullanması 
nedeni ile Cargill 
yönetimi tarafından 
iş akti sona erdirilen 
Kemal kardeşimizin 
yanında olduğu
muzu kamuoyuna 

deklare etmek ve 
yanlıştan dönülmesi
ni istemek için 
bugün buradayız” 
dedi.
Cargill yönetimine 
seslenen Özmen, 
“İşçilerin sendikalı 
olmak için vermiş 
olduğu karara saygı 
gösterilmesi ve 
çalışanlara sendikalı 
olursanız işten 
atılırsınız şantajı ile 
bu haklarından 
vazgeçirmeye çalış
mak doğru bir yak
laşım olmadığı orta
da iken bu yola 
tevessül edilmesi 
kabul edilemez” 
dedi. İşten çıkarırken 
Performans kriter

lerinin ileri 
sürülmesinin klasik 
bir yöntem olduğunu 
söyleyen Özmen, 
“Buna kimseyi 
inandıramazsınız ” 
dedi. Çalışanlara da 
seslenen Özmen, 
birlik beraberlik 
içinde hareket 
etmeleri nedeni ile 
işçileri tebrik etti. 
Birlik ve 
beraberliğin 
terkedilmesinin 
ileride yaşanacak 
hak kayıplarına yol 
açacağını, sonradan 
ah vah etmenin işi 
çözmeyeceğini ve iş 
işten geçtikten 
sonra dönüşün zor 
olduğunu hatırlattı.

Sendika yöneticileri 
Yalçın Kaya ve 
Göksel Şengün 
ziyaretten duyduk
ları memnuniyeti dile 
getirdiler.
Özmen, sürecin 
takipçisi olacaklarını 
söyledi.
Fabrika yönetim
lerinin sorumluluk
larının sadece 
çalışanlarına değil 
içinde bulunduğu 
topluma karşıda 
olduğunu söyleyen 
Özmen, Gemlik 
halkının Cargill 
yönetimine karşı 
duyduğu tepkinin 
küçümsenmemesi 
gerektiğini ifade 
etti.
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Bıçaklar Bacağına Saplandı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 17 yaşın
daki Kemal B., 
Kurban Bayramı 
öncesi evdeki bıçak
ları biletmeye 
götürdüğü sırada 
kullandığı bisiklet
ten düştü. Gencin, 
poşete koyduğu 5 
bıçak, kaza sırasın
da bacağına sap
landı. Kemal B. has
tanede tedavi altına 
alındı.
İnegöl'de oturan 
Kemal B., Bayram 
öncesi kurban kesi
minde kullanacakları 
evdeki bıçakları 
biletmek istedi. "

iıiiıiııılııııiMiMsiMııiı
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde, 
sürücüsün direksi 
yon hakimiyetini 
kaybettiği otomobil 
yoldan çıkarak 
devrildi. Kazada 
yaralanan 4 kişi, 
çimlere uzanarak 
ambulans bekledi. 
Organize Sanayi

Jandarma iı şahısları imimi iiiioi
Bursa'nın Yıldırım 
İlçesi Samanlı 
Mahallesi'nde 10 
Temmuz 2008 tari
hinde bulunan ke 
mikleri, Adli Tıp 
Kurumu'nun 
yardımı ile yüzlen 
diren jandarma 
ekipleri, şahsı 
tanıyanların 156 
Jandarma İmdat 
hattını arayarak 
bilgi vermesini 
istedi.
Edinilen bilgiye 
göre, 10 Temmuz 
2008 tarihinde 
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesi Samanlı 
Mahallesi'ndeki 
ikidere mevkiinde 
kimliği belirsiz 
insan iskeleti 
parçaları bulundu. 
Bunun üzerine 
çevrede araştırama

Bıçakları poşete 
koyan genç, bindiği

elektrikli motosiklet 
ile bileyciye gitmek

Bölgesi Mavi Cadde 
üzerinde gece saat 
24.00 sıralarında 
meydana gelen 
kazada, Erkin Can 
Bilir (25) idaresinde
ki 16 CSA 59 plakalı 
otomobil, 
sürücünün direksi 
yon hakimiyetini 
kaybetmesiyle takla 

yapan Jandarma 
ekipleri, bölgede 
buldukların kemik 
parçalarından 
şahsın kimliğinin 
tespitine yönelik 
olarak Adli Tıp 
Kurumu'na gönder
di. Adli Tıp uzman
ları tarafından 
bulanan kemiklere 
yüzlendirme 

atarak, yoldan çıktı. 
Kazada, otomobilde
ki 4 kişi hafif şekilde 
yaralandı. Yaralı 
gençler çimlerin 
üzerine uzanarak 
112 Acil Servis 
Ambulansı 
bekledi. Yaralı Erkin 
Can Bilir, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 

yapıldı. 
Jandarmaya gön
derilen resimler 
üzerine harekete 
geçen Bursa İl 
Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri olayın aydın
latılabilmesi 
amacıyla robot 
resmi yayınladı. 
Resimde bulunan 

üzere yola çıktı. 
İddiaya göre, Kemal 
B., Osmanbey 
Caddesi'nde 
karşı yönden 
gelen araca 
çarpmamak için 
fren yapınca den
gesini kaybedip 
düştü. Kazadan 
küçük sıyrıklarla 
kurtulan genç, 
bıçakların sol 
bacağına saplan
ması sonucu yara
landı. Çağrılan 
ambulans ile 
İnegöl Devlet

Hastanesi'ne 
kaldırılan Kemal B., 
tedaviye alındı

Fakültesi 
Hastanesi'ne, 
Serdan Danış (24), 
Can Ertuğrul (23) ve 
Ali Torun (20) ise 
Çekirge ve Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor 

bay veya bayan 
şahsı bilen ve 
tanıyan kişilerin 
156 Jandarma 
İmdat İhbar Hattına, 
bilgi verilmesi 
bekleniyor.

Söz konusu şahsı 
tanıyan biri olursa 
onun üzerinden 
şahsın kimliği 
ortaya çıkarılacak 
ve kimlik üzerinden 
gerekli işlemler 
başlatılacak. 
Ayıca ölen şahsın 
kimliği ortaya 
çıkarılabilirse şah
sın ölüm sebebini 
bulmak daha da 
kolaylaşacak. 
Çünkü bu sayede 
ölen adamın 
akrabalarına ve 
arkadaş larına 
ulaşabilmek 
mümkün olacak

Sokaktan Kurtarılın, 
Hastanede 

Yaşamını Yitirdi

Bursa'nın Mudanya 
İlçesi'nde uzun 
süreden beri sokak
larda yaşayan ve 
sahip çıkılıp barın
ması sağlandığında 
yine sokakları ter
cih eden 53 yaşın
daki Metin Ertürk, 
son kez kaldırıldığı 
hastanede yaşamını 
yitirdi. 
Mudanya'da eşin
den ayrıldıktan 
sonra bunalıma 
girip sokaklarda 
yaşamaya başlayan 
iki çocuk babası 
emekli Memur 
Metin Ertürk'e iki yıl 
önce Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk sahip 
çıkarak, Sevgi 
Market'in bulun
duğu binada oda 
tahsis etti. Bir süre 
burada kalan

Trafik Kazasında 
Ağır Yaralanan 
Genç Hayatını 

Kaybetti
Kestel ilçesinde, 
iki gün önce 
meydana gelen 
trafik kazasında 
ağır yaralanan kişi, 
hayatını kaybetti. 
Barakfakih 
Mahallesi Ankara 
Caddesi'nde, 
Hüseyin T. (42) 
idaresindeki 
16 KN 247 plakalı 
çekici araç ile

Ertürk, yeniden 
sokaklara döndü. 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
Ankara yolundaki 
barınma evine 
defalarca 
götürülmesine rağ
men her seferinde 
sokaklara dönen 
Ertürk, geçen hafta 
Atatürk Anıtı'nın . 
arkasında bitkin 
halde bulundu. 
112 Acil Servis 
ambulansıyla Bursa 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Ertürk, 
yapılan müdahaleye 
rağmen gece 
yaşamını yitirdi. 
Metin Ertürk'ün 
cenazesi doğum 
yeri olan 
Mudanya'nın Işıklı 
Köyü'nde toprağa 
verildi.

Mesut Yurtsever'in 
(22) kullandığı 
16CMK99 
plakalı otomobilin 
çarpışması sonucu, 
ağır yaralanan 
Yurtsever, tedavi 
gördüğü Şevket 
Yılmaz Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi'nde 
kurtarılamadı

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgazetesi.com

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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Kaymakamlıkta toplantı...
Kaymakam Cahit Işık ile birlikte Giresun Vergi 

Dairesi Müdürü Serdar Çıta, Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğü’ne atandı.

Dünkü toplantıda öğrendiğimize göre, İsparta 
Gümrük Müdürü Haşim Mıdık, 3 gün önce Gem 
lik Gümrük Müdürlüğü görevine başlamış..

Bu toplantıda daire müdürlerinin birbirlerini 
tanımadıkları ortaya çıktı.

Bunun üzerine tek tek herkes kendini tanıttı.
Biz de kendimizi tanıttık.
Benim bile tanımadığı ve ilk kez gördüğüm 

daire müdürlerinin olduğunu gördüm.
Herşeyden önce böyle toplantıların yararlı ola

cağı dile getirildi.
Kentin mülki amiri olan Kaymakam Cahit Işık, 

müdürlerinden isteklerini bir bir sıraladı.
Bunların başında, vatandaşa iyi davranmak, 

sıcak ilişkiler kurmak, haklı isteklerini yerine 
getirmek, göreve yerlerinin temizliğine dikkat 
etmek, göreve zamında gelmeyi sağlamak, bilgi 
sayarlarda oyun ve facebooklara girilmesine izin 
vermemek, herkesin üzerine düşen görevi en iyi 
şekilde yapamasını sağlamak...

Kaymakam isteklerini sıraladıktan sonra daire 
müdürlerini dinleds.

Vergi Dairesi Müdürü Serdar Çıta, boş zaman
larda daire müdürleri ile kültür'gezileıi uu den
mesini, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çeı., oua 
balıkçılığın geliştirilmesi için Koriefe DâtÎK* 
bırakılmasının hem dalgıçlığı hem de olta balık 
çılığını geliştireceğini söyledi.

Bu yıl zeytin olmaması nedeniyle üreticilerin 
bankalara olan kredi borçlarının ertelenmesi 
konusunda bilgi verdi. \

Devlet Hastanesi Müdürü Öpr. Dr Mehmet : 
Küçükkeçe, yapılacak bölge hastanesinin proje 
çalışmalarının kasım ayında biteceğini, hasta
nenin dış görüntüsünün belli olduğunu söyledi.

Küçükkeçe, hastanede Nöroloji uzmanının 
bulunmadığı, hekim sayısının dinamik bir yapıya 
sahip olduğunu, kadın doğumcu sayısının 3 kişi 
olmasına karşın bir doktorun görev yaptığını, 
kardiyoloji doktorunun 3. kez değiştiğini, uzman 
ve acil doktor sıkıntılarının bulunmadığını, 350 
yataklı Bölge Hastanesinin 2013 yılın ilk ayların
da temelinin atılacağını söyledi.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, Karsak 
Deresindeki çalışmaların devam ettiğini, kaçak 
yapılarla mücadele edildiğini, bu konuda jandar
ma ve polisten destek aldıklarını, deprem testle 
rinin öncelikle devlet kurumlarında yaptırılma 
larının gerektiğini, Gemlik’in turizm bölgesinde 
bulunmasından daha çok turist çekmek için tur
izm projeleri yapılmasının ve uygulanmasının 
gerektiğini, ‘herşeyi belediye yapsın’ anlayışının 
kalkmasını, herkesin yapılanlara katkı koyma 
sanı istedi.

Dün, daire amirleri açısından olumlu bir top 
lantı izledim.

Kaymakam Işık’ın şu sözlerini önemsedim: 
“Gemlik’te yok yok..
Gemlik halkım kucaklayalım, haklı taleplerini 

yerine getirelim.
Yaşadığımız çağın kıymetini bilelim.
Çocuklarımıza ecdadımızın kaybettiği toprak

larda bugün huzurun olmadığını gösterip ders 
çıkaralım.

Her kurum üzerine düşen görevi yaptığında 
toplum olarak daha huzurlu oluruz.”

Bayram öncesi 9.5 
milyon emekliye iki 
müjdeli haber birden 
geldi.
Sosyal Güven lik 
Kurumu (SGK), ek 
sik maaş aldığı 
belirlenen emeklilere 
toplu ödeme 
yapacak.

AYLIKLAR 
YATMAYA BAŞLADI 
Emekli, dul ve yetim 
aylıkları da Kurban 
Bayramı öncesi 
yatırılmaya başla 
nacak.
Emekliler arasında, 
emeklilik yılından 
kaynaklanan maaş 
farklarını ortadan 
kaldırmayı amaçla 
yan İntibak Yasası 
kapsamında/ 2 mil 
yon dosyanın işlem
leri tamamlandı.
Eksik aylık aldığı be 
lirlenen emeklilerin 
listesi de netleşti. 
İlk etapta yaklaşık 2 
bin 500 emekliye 
ödemeler yapılmaya 
başlıyor.
Anlım olzcîlz vatırılan Myıığı erbin yauıııau 
lardan işlemleri 
tamamlanan yakla 
şık 850 kişiye top 
lam 2 milyon 455 bin 
lira fark ödenecek.

EN YÜKSEK FARK 
21 BİN 752 LİRA

Gemlik Müteahhitler Derneği yöneticileri Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Serdar Çıta’yı ziyaret etti

Gemlik Müteahhitler 
Derneği, Gemlik Ver 
gi Dairesi Müdürü 
Serdar Çıta’yı 
makamında 
ziyaret etti.
Müteahhitler Derne 
ği, Giresun Merkez 
Vergi Dairesi 
Müdürlüğü’nden 
ilçemize atanan 
Çıta’yı, Başkan 
Hamza Aygün, 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ferhat Kurt, 
Murat Çakır ve 
dernek sekreteri 
Oğuz Güler’den 
oluşan heyet ile 
ziyaret ettiler. 
Dernek hakkında 
bilgi vererek görüş 
alışverişinde bulun
du.

Ödemeler ince
lendiğinde en düşük 
farkın 9.58 lira en 
yüksek farkın da 21 
bin 752 lira olduğu 
belirlendi.
SGK yetkilileri, 
ödemelerin Ekim 
ayında tamam
lanacağını belirte 
rek, "Yıllarca hatalı 
işlem nedeniyle ek 
sik maaş alanlar 
olmuş. Bu durumda 
olan emeklilere 
intibak zammı dışın
da ekstra iyileştirme 
yapılmış olacak" 
dedi.
Gelecek yılki 
ödemelerle 1.9 mil 
yon kişiyi etkilemesi 
beklenen intibakta, 
2000'den önce 
emekli olanlar zam 
alacak.
3 bin 600 gün prim 
ödeyen, en yüksek 
göstergeden emekli 
olanlara 118 lira zam

Dernek Başkanı 
Hamza Aygün Çıta’ 
ya yeni görevinde 
başarılar dileyerek, 
hayırlı olması 
temennisinde bulun
du. Müteahhitlerin 
işçi emeğinin yoğun 
olduğu bir sektörde 
faaliyet gösterdiğin

verilecek.
5 bin gün prim 
ödeyen ve tavandan 
emekli olanlara ise 
149.5 lira zam 
yapılacak.
6 bin gün prim 
ödeyen ve tavandan 
emekli olanların 
maaşına 174 lira, en 
üst göstergeden 
emekli olan 7 bin 
400 gün çalışanın 
maaşına 212 lira 
zam yapılacak.
9 bin gün prim 
ödeyen ve en üst 
göstergeden emekli 
olanlar ise 247 lira 
fark alacak.
Bu gösterge ve prim 
gününün üzerinden 
emekli olanlara ise 
339 TL'ye kadar zam 
verilecek.

ÖDEMELER 
BAŞLIYOR 
Emekli, dul ve yetim 
aylığı alanların 

den istihdam oluştu 
rup, ekonomiye kat 
ma değer sağladık
larını belirtti.
Bu nedenle, Vergi 
Dairesi için önemli 
mükelleflerden ol 
duklarını ifade etti. 
Dernek olarak
Vergi Dairesi ile 

maaşı da bayram 
öncesi farklar 
hesaplara yatırılıyor. 
Buna göre tahsis 
numaralarının son 
rakamı 9,7,5 ve 3 
olanlara 17 Ekim'de, 
1-8 ve 6 olanlara 18 
Ekim'de 4-2 ve 0 
olanlara 19 Ekim'de 
ödeme yapılacak. 
Her bayramda 
olduğu gibi otoyol, 
boğaz köprüleri ve 
belediyelerin sun
duğu toplu taşıma 
hizmetlerinden 
ücretsiz yararlanıl
masına yönelik 
kararlar alındı.

KİM NE KADAR 
ALACAK? 
2000'den önce 
emekli olan 207 bin 
SSK emeklisine 20 
lira ve altında, 
293 bin emekliye ise 
20 ile 50 lira 
arasında bir fark 
yansıyacak.
340 bin emekliye 50 
ile 100 lira, 475 bin 
emekliye 100 ile 
150 lira, 291 bin 
emekliye 150 ile 
250 TL, 258 bin 
emekliye 200 ile 
250 bin lira arasın
da, 45 bin emekliye 
ise 250 liranın 
üzerinde inti bak 
farkı verilecek 

üyeleri arasında 
köprü vazifesi 
gördüklerini de 
söyledi.
Aygün “Gemlik Mü 
teahhitler Derneği 
olarak bu sorumlu
luk bilinciyle Vergi 
Dairesi ile ilişkileri 
mizin iyi bir seviye 
de sürmesini arzu 
etmekteyiz.” dedi. 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar Çıta 
da ekonomiye 
önemli bir katkı sağ 
layan müteahhitlerin 
karşılaştıkları sorun
larda yönetmelikler 
çerçevesinde her 
mükellefe olduğu 
gibi gereken yar 
dimi sağlayacak
larını belirtti.
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Küçük Kumla ve Yeniköy’de yapılan toplananlarda 2B arazileri için 30 Ekim tarihine kadar başvuru yapılması istendi.. 
Milli Emlak Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Umay, “Artık başvuru bedeli ödenmeyecek” dedi.

2 8 talıia 2 i liıa a almatf
Orman Vasfını 
Yitirmiş Arazilerin 
vatandaşlara satışı 
konusunda bil
gilendirme çalış
maları devam ediy
or. Gemlik Kumla 
ve Yeniköy’de 
vatandaşların 2 B 
konusundaki özel
likle fiyat tepkisine 
yönelik açıklamalar 
yetkililer tarafından 
yapıldı.
Kamuoyunda 2 B 
yasası olarak bili
nen ve son başvuru 
tarihi 30 Ekim olan 
orman vasfını yitir
miş hazine arazi
lerinin devri 
konusunda Küçük 
Kumla Köy içi ve 
Yeniköy’de 
incelemelerde bulu
nan Milli Emlak 
Dairesi Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet 
Akif Umay, Milli 
Emlak Uzmanı 
Mükerrem Karaca, 
Ertuğrul Gazi Milli 
Emlak Müdürü 
Gültekin Akgün, 
Bursa Defterdarlık 
Uzmanı İsmail Hakkı 
Oral, Gemlik Mal 
Müdürü Arif Uçar ve 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, müracaat 
bedeli 2 bin lira 
olarak belirlenen 2 B 
yasasında bunun 
değiştiğini hatır
latarak, “Artık başvu

ru bedeli ödemeye
ceksiniz. 30 Ekim tar
ihine kadar başvuru
larınızı yapın, 
hakkınız zayi 
olmasın” dediler.

Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, Belediye 
Meclis Üyesi Yalçın 
Erdoğan’ın yanı sıra 
Ak Parti Yönetim 
Kurulu üyelerihin de 
katıldığı toplantı 
Küçük Kurpla Köy içi 
meydanında gerçek
leşti.
Türkiye genelinde 
140 bin başvurunun 
bedelsiz âlindığını 
hatırlatanİVlilli Emlak 
Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet 
Akif Umay, 2 B 
yasasının Bingöl’e 
ayrı, İstanbul 
Beykoz’a «hyrı,

Gemlik’e veya 
Mustafa Kemalpaşa 
İlçelerine ayrı yapıl
madığını kaydetti. 
Hükümetin yasa ile 
9,8 milyar lira gelir 
beklediğini doğru
layan Umay. buna 
karşın başvuru 
bedellerinin kaldırıl
masıyla hükümetin 
kâr yapma amacında 
olmadığının kanıt
landığını kaydetti. 
Vatandaşların dönüm 
başına ödenecek 
ücretler konusundaki 
spekülatif çekin 
çelerini de dinleyen 
Mehmet Akif Umay, 
bu dönemde asıl 
olan hedefin 30 Ekim 
tarihine kadar başvu
ru bedeli ödemeden 
başvuruda bulunmak 
olduğunu ifade etti.

Köylülerin, “Biz 

başvurduk diyelim. 
Sonra bize dönüm 
başına 10 bin lira, 7 
bin lira fiyat çıkartır
larsa ne olacak? 
10 dönüm arazisi 
olan bu parayı nasıl 
ödeyecek?” gibi 
sorularının yanı sıra, 
birçok orman vasfını 
yitirmiş hazine 
arazisinin imarlı arazi 
olsa bile ödenecek 
para kadar değer 
etmeyeceği yönün
deki şikâyetlerini de 
dinleyen Milli Emlak 
Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet 
Akif Umay, “Biz 
buraya sizlerin 
sorunlarınızı dinleme 
ye geldik.
Muhtemel dönüm 
başı parayı çok bul
duğunuzu söylüyor
sunuz.

Siz önce başvurun 
sonra biz bu sıkın
tıları masaya yatırır, 
çözüm üretiriz. 
Çiftçimizi, 
köylümüzü, vatan
daşımızı dönüm başı 
fahiş fiyatlarla mağ
dur etmeyiz.” diye 
konuştu.

ALİ ÇELİK, DEVLET 
AYRINTIYA GİRER 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik’te, 
“Bingöl, İstanbul, 
Gemlik eşit diyorsu 
nuz.
Bu çok güzel bir şey 
ama, ayrıntıya 
girmezseniz yine 
vatandaş kaybeder. 
Siz devletsiniz.
Devlet ayrıntılara 
girecek, bu sorunu 
yerinde ve zamanın
da çözecektir.

Ayrıca, fiyat makul 
olsa bile uzun vadeli 
ödeme planı çıkartıl
masını istiyoruz. 
Gemlik zeytininin 
durumu ortadadır. Şu 
anki fiyat politikaları 
maliyetini bile 
karşılamıyor.
Üreticinin durumu bu 
haldeyken, kesin, 
kalıcı ve uzun vadeli 
çözümler bekliyo 
ruz” diye konuştu. 
YENİKÖY DE DERT 
DİNLEDİLER 
Kumla’nın yanı sıra 

Yeniköy’de de 
incelemelerde bulu
nan uzman heyet, 
tüm vatandaşları tek 
tek dinleyip notlar 
aldılar.
Vatandaşların haklı 
taleplerini yerinde 
bulan Gemlik Bele 
diye Başkanve kili 
Refik Yılmaz’da, 
başvuru bedellerinin 
kaldırıldığını hatırla 
tarak, hiçbir vatan
daşın hakkının yan
masından yana 
olmadıklarını bildirdi. 
Spekülatif fiyat poli
tikaları endişelerinin 
hükümet nezdinde 
çözüme kavuşturula
bileceğine dikkat 
çeken Yılmaz, arazi 
yapısı, bölgelere 
göre vatandaşı 
gözeten fiyat poli
tikalarının yapılacağı
na inandığını sözler
ine ekledi.

iıiıftiıı Mi bwiiwm te IM İlil Timıılı
Bursa Belediyeler 
Birliği, kuruluşunun 
20'inci yılı dolayısıy
la kentsel dönüşüm 
sempozyumu düzen
ledi.
Sempozyumda 5393 
sayılı kanunun 
kentsel dönüşüm ile 
ilgili bölümleri ve 
afet riski altındaki 
alanların 
dönüştürülmesi ile 
ilgili kanun tartışıldı. 
ODTÜ Şehir Bölge 
Planlama Öğretim 
Görevlisi ve Harita

Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı 
Cemal İşle^ici'nin de 
katıldığı sempozyum 
2 gün sürecek. 
Sempozyumda 
belediye başkanlar), 
başkan verdileri, 
ilgili komisyonda 
görevli meclis 
üyeleri ve bürokrat
lar ile odaların 
başkan veiyönetici
leri hazır bulundu. 
Bursa Belediyeler 
Birliği Başkanı ve 
Osmangazi Belediye 

Başkanı Mustafa 
Dündar, "Belediyeler 
olarak bizler de bu 
konuyla ilgileniy
oruz. Osmangazi 
Belediyesi konuyla 
ilgili ciddi çalışmalar 
yapıyor. Bu ortamda 
belediyelerin çok 
daha faal bir şekilde 
bu işlere yönelmesi 
gerekiyor. Bütün 
belediye başkan- 
larını, belediye 
meclis üyelerini, 
teknik ekipleri, 
belediyelerdeki ve

tüm kamu kurum ve 
kuruluşlardaki yetk
ilileri davet ederek, 
Bursa'ya bir bütün 
olarak bakalım, 
üstten bakalım di

yoruz. Burada işin 

uzmanı 
arkadaşlarımız 
konuyu tartışacak. 
Doğru zaman ve 
zemini yakalamaya 
çalışıyoruz.
İnşallah o zemini de 

yakalar, Bursa'yı 
yeniden kendi doğal 
kimliğine uygun 
bir şeklide imar 
edip inşa 
ederiz" diye 
konuştu
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Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca özel 
dershanelere bilgi 
formu gönderildi. 
Formla, dershane 
yöneticilerine yasal 
olarak özel okula 
dönüşmelerine 
imkan sağlanması 
durumunda bunu 
isteyip istemeyecek
leri soruldu.
MEB, özel ders 
hanelere yönelik 
"özel Dershaneler 
Bilgi Formu" hazırla
yarak, yurt genelin
deki 3 bin 923 der
shaneye gönderdi. 
Elektronik ortamda 
gönderilen formlara 
dershanelerin 19 
Ekim'e kadar cevap 
yermesi gerekiyor. 
Özel öğretim 
Kurumlan Genel 
Müdürlüğü'nce der
shane yöneticilerine 
gönderilen formlar
da dershanelere 
ilişkin bilgilerin bir 
bölümünün 
Bakanlığın MEBBİS 
sistemindeki özel 
öğretim Kurumlan

Borsa Milli Mm Mıii, M Eğiiiın Sisiemini Unlattı
Demirtaş Rotary 
Kulübü'nün haftalık 
olağan toplantısına 
konuk olan Bursa il 
Milli Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar, bu yıl 
uygulamaya giren 
4+4*4 eğitim siste 
mini anlattı. 
Kültür Park'taki Altın 
Ceylan Tesisleri'nde 
yapılan toplantıya 
Demirtaş Rotary 
Kulübü üyeleri ve 
eşlerinin yanı sıra 
Bursa'daki diğer 
Rotary kulüplerin 
üyeleri katıldı. 
Toplantıda konuşan 
Atilla Gülsar, çocuk
ların okula adım 
attıkları ilk günden 
itibaren eğitim hay
atlarının başladığını 
ve çocukların aldık
ları eğitim ile gele
ceğe hazırlandık
larını söyledi.
Yeni eğitim sistemi 
hakkında bugüne 
kadar çok farklı 
düşüncelerin ortaya 
atıldığına dikkat 
çeken Gülsar, özel
likle 66 aylık çocuk
ların okula başla
ması sebebiyle 
yaşanan tedirginlik

modülünde bulun
duğu hatırlatıldı. 
"Dershanelerle ilgili 
yapılacak çalış
malarda değer
lendirilmek üzere 
Özel Öğretim Kurum 
lan modülünde 
bulunmayan konuya 
ilişkin bazı bilgilerle, 
görüşleriniz talep 
edilmektedir" 
ifadelerine yer ver
ilen formda, söz 
konusu bilgilerin 
doğruluğunun il ve 
ilçe milli eğitim 
müdürlükleriyle il 
eğitim denetmenler- 
ince daha sonra 
teyit edileceği vur
gulandı. 
Dershanelere yöne
lik ilk kapsamlı 
çalışmada, dershane 
yöneticilerine 17 
soru soruldu. 
Dershanenin bulun
duğu şehre, ilçeye, 
adına, uyguladığı 
hazırlık programları
na ilişkin soruların 
ardından dershane 
yöneticilerinden 
binalarına ilişkin

lere dikkat çekerek, 
"Kimse tedirgin 
olmasın. Yaşanan 
kaygılar yersizdir. 
Çocuklar nasıl ki 
daha küçük yaşlarda 
anaokulu eğitimi 
alıyorsa, 66 aylık 
olduktan sonrada 
normal eğitime 
başlayabilirler.
Dünya'da bu tür sis
temlerin çok örnek
leri var. Türkiye bu 
anlamda geç bile 
kaldı" şeklinde 
konuştu.
Konuşmasında bilgi 
çağı olarak nite
lendirilen 21. yüzyıl
da eğitimin, değişim 
ve dönüşümün en 
temel aktörü haline 
geldiğine vurgu 
yapan Atilla Gülsar, 

bilgi istendi. Dersha 
ne binalarına yönelik 
'evet' ya da 'hayır' 
olarak cevaplamaları 
istenen sorunun 
seçeneklerinde "ba 
ğımsız bina (binanın 
tamamı dershaneye 
ait)", "binanın 
bahçesi var (en az 
200 metrekare)" ve 
"umuma açık yerler
le açık alkollü içki 
satılan yerlere 
mesafesi 100 metre
den fazladır" 
seçeneklerine yer 
verildi. Derslik 
sayıları, dershaneye 
devam eden öğren
cilerin sınıf düzeyin
deki sayıları ve okul 
türlerine yönelik 
soruları dershaneye 
devam eden mezun 
öğrencilerin 
sayısının belirlenme
sine yönelik soru 
takip etti. 
Dershanedeki KPSS 
kurslarına devam 
eden kursiyer 
sayıları ve bunların 
mezuniyet türlerine 
ilişkin sorunun 

uluslararası reka
bette geri kalınma- 
ması için toplumun 
eğitim seviyesinin 
artması gerektiğini 
ifade etti.
Günümüzde gelişen 
bilim ve teknoloji ile 
birlikte ilköğretim 
eğitiminin yetersiz 
kaldığını, bütün 
nüfusun en azından 
lise eğitimi alması 
gerektiğinin herkes 
çe kabul edildiğini 
vurguladı. Gülsar 
şunları söyledi: 
"Dünya genelindeki 
uygulamalara 
bakıldığında, temel 
eğitim sürecini tek 
bir aşamada düzen
lemek yerine, öğren
cilerin yaş grupları 
ve fiziki özellikleri 

ardından ücretsiz 
eğitim alan öğrenci
lerin sayılarına 
ilişkin soru geldi. 
Dershanedeki per
sonelin görevleriyle 
sayılarının da sorul
duğu bilgi formun
da, uygulanan pro
gramlara göre ilan 
edilen saat ücretleri 
ve toplam ücretleri 
hakkında bilgi isten
di. Formda hazırlık 
programlarına göre 
öğrenci başına 
gerçekleşen ortama 
ücret de soruldu. 
Formun son iki 
sorusunda ise 
dershane yönetici
lerinin görüşleri 
soruldu. Yöneticile 
rin "evet" ya da 
"hayır" olarak 
cevaplamaları iste
nen soruda, "Yasal 
olarak özel okula 
dönüşmenize imkan 
sağlanması duru
munda dershanenizi 
özel okula dönüş 
türmek ister misi 
niz?" ifadelerine yer 
verildi.

temelinde bir 
kademelendirmenin 
tercih edildiği 
görülmektedir. 
Öğrencilerin yaş 
grupları ve ferdi 
farklılıklarını dikkate 
almayan sekiz yıllık 
kesintisiz eğitimle 
ülkemizin en önemli 
zenginliği olan genç 
nüfusu bilgi 
toplumunun gerek
tirdiği bilgi ve becer
ilerle donatmanın 
mümkün olmadığın
dan hareketle eğitim 
sistemimizde yeni 
bir yapılanmaya 
gidilmiştir.
Kamuoyunda 4+4+4 
olarak bilinen ve 
zorunlu eğitimi 12 
yıla çıkaran kanunla 
eğitim sisteminde 
başlayan yeni döne
min iki temel 
hedefinden biri 
toplumun ortalama 
eğitim süresini yük
seltmek, diğeri ise 
eğitim sisteminin 
fertlerin ilgi, ihtiyaç 
ve yeteneklerinin 
gerektirdiği yön
lendirmeyi mümkün 
kılacak şekilde 
düzenlenmesidir.”

Bursa’da Açık 
Öğretim Kuyruğu

Bursa'da Açık 
Öğretim 
Fakültesi’ne (AÖF) 
kayıt yaptırmak ve 
yeniletmek isteyen
ler, öğrenci kayıt 
bürosu önünde 
uzun kuyruklar 
oluşturdu.
Kayıt tarihinin uza
tılmasının ardından 
sabah saatlerinden 
itibaren kuyruğa 
giren öğrenciler, bir 
an evvel sıranın 
kendilerine 
gelmesini bekledi. 
Yaklaşık 200 metre 
kuyruk oluşurken, 
havanın sıcak 
olması adayları zor 
durumda bıraktı. 
Açık öğretime kayıt 
yaptırmak isteyen 
genç öğrenci 
adaylarının yanında 

EN ÖZEL ve GÜZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN... 

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

1 GÜNDe DAVCTİVf BRSIUR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...
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yaşlı ve orta yaşlı 
adayların da 
bulunması 
dikkati çekti.
Açık öğretim kayıt 
süresinin uzatılması 
adayların yüzünü 
güldürürken, 
yeni kayıt 
olacak öğrencilerin 
heyecanı yüz
lerinden okundu. 
Uzun zamandır 
kuyrukta bekledik
lerini belirten 
öğrenciler, "Kayıt 
yaptırmak için 
buraya geldik. Sıra 
almak için erken 
gelenler olmuş. 
Uzun zamandır 
kuyruktayız. 
Sıranın bize 
gelmesini bekli 
yoruz" şeklinde 
konuştu
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AYRINTI
Erhan İZGİ

YUNANİSTAN VE TÜRKİYE

Komşumuz 
Yunanistan’la pek 
çok ortak özel
liğimiz var. 
Bunlardan en 
önemlisi yaşanan 
ekonomik sıkın
tılar. Yunan halkı 
da Türk halkı da 
bir kıskaç içinde 
kıvranıp duruyor. 
Geçen yıl 
Yunanistan’a yap
tığımız gezi 
sırasında Yunan 
halkını biraz olsun 
tanıma olanağı 
bulmuştuk. Yaşam 
biçimi bizlere çok 
benziyordu. Daha 
geçen yıl Atina 
sokaklarında halk 
eylemleri 
başlamıştı. Krizin 
etkileri henüz ken
dini göster
memişti. Avrupa 

birliği acı reçeteyi 
Yunan halkına day
atınca sokaklar 
savaş alanına 
döndü. Dönemin 
başbakanı bana 
Mora yarımadasını 
mı sattıracaksınız? 
Ben bunu yapa
mam deyip 
görevinden 
ayrılmıştı. 
Bizimkiler tam ter
sine ülkede sat
madık bir şey 
bırakmadılar.

Yunanistan’da 
kişi başına düşen 
milli gelir 32 bin 
dolar. En düşük 
devlet memuru 
maaşı 1.500 Euro. 
İşsizlik oranı % 11. 
Benzin fiyatları 4 
lira civarındaydı. 
Şimdi durum 
değişmeye

başlamıştır.
Türkiye’yle 

kıyasladığımız 
zaman aradaki 
büyük uçurumu 
göreceğiz. Bizde 
kişi başına düşen 
milli gelir kâğıt 
üzerinde oyna
narak gerçeğin 
çok ötesinde 
sadece bir aldat
macaya dayanan 
bir oran, 10 bin 
dolar.
Askarî ücret 700 

ila 800 lira civarın
da. Gerçek işsizlik 
Yunanistan 
nüfusuna eşdeğer 
de.
Akaryakıt fiyatları 

almış başını git
miş, Dünya’nın en 
pahalı benzini 
bizde. Bunların 
dışında en ağır 

vergiler; katma 
değer ve özel tüke
tim vergileri bizim 
ülkemizde. Gelir 
getiren bütün 
kurumlar satılmış; 
ama ülkenin iç ve 
dış borcu 500 mil
yar dolara dayan
mış. Gelir 
dağılımındaki 
adaletsizliğin 
Dünya’da bir 
örneği yok.
Yunanistan’da 

halk sokaklara 
dökülmüş, zamları 
protesto ediyor. 
Çoluk çocuk 
Atina’nın büyük 
meydanını doldu
rarak siyasi ikti
dara kafa tutuyor. 
Polisle karşı 
karşıya gelmekten 
korkmuyor. 
Kendisine daya 
tılan daha kötü 
hayat şartlarını 
benimsemediğini, 
siyasi iktidarın 
beceriksizliğini her 
geçen gün daha 
büyük kitlelerle ve 
sokak eylemleriyle 
ortaya koyuyor.

Uzun zamandan 
beri sözüm ona 
Yunanistan kriz 
yaşıyor. Ama 

gerçek de Yunan 
halkı Türk halkın
dan daha güzel bir 
yaşam sürüyor. 
Yetkililerin 
palavralarına alda
narak güllük gülis
tanlık bir ülkede 
yaşıyorsunuz, 
bunun kıymetini 
bilin, yalanlarına 
bu halk daha ne 
kadar inanacak? 
Acaba gerçek 
böyle mi? Dünya 
şampiyonuyuz 
akaryakıtta ve 
vergilerde. 
Hükümet, istediği 
zaman ve istediği 
kadar zam yapa
biliyor.

İşsizlik diz boyu. 
Köylümüz tar
lalarını bankalara 
ipotek ettirmiş, 
çaresizlik içinde. 
Ülke bölünmenin 
eşiğine getirilmiş, 
halkının büyük bir 
bölümü geçim 
sıkıntısı çekiyor. 
Her gün insan
larımız öldürülü 
yor, gel gör ki halk 
sadece seyrediyor, 
ilgisiz ve tepkisiz!
Yunanistan’da 

yer yerinden 
oynarken bizim 

halkımız kaderine 
razı. Yunan halkı 
Türk halkına göre 
daha iyi bir yaşamı 
sürdürmesine 
karşın haklarından 
bir parça olsun 
geri adım atmıyor. 
Gelecekte onu 
neler beklediğini 
gayet iyi biliyor ve 
önlemini ona göre 
alıyor. Bu yüzden 
de insanca yaşa
mak Yunan 
halkının hakkı. 
Sezar’ın hakkını 
Sezar’a verelim.

Türk toplumunun 
üzerine sanki ölü 
toprağı serpilmiş, 
nedense bir türlü 
kendine gelemiyor. 
Yunanistan’la 
aramızda en büyük 
fark: onlar hak 
arama mücadelesi 
veriyor, biz henüz 
bu noktaya gele
memişiz.

Mücadele 
etmeden başarıya 
ulaşılamayacağına 
göre verilene razı 
olmaktan başka 
çare yok. O zaman 
yaşananlardan 
dolayı kimsenin de 
yakınmaya hakkı 
yok.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü tarafından Bosphorus 
Gemi Acenteliği adına verilen 0247530 sayılı 

28.09.2012 tarihli alındı belgesi zayi olmuştur.
Hükümsüzdür. BOSPHORUS GEMİ ACENTELİĞİ
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MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM
İstiklal Cad. Bora 5ok. Stüdyo Prestij yanı 

no : 3/ B Tel : (0.224) 515 96 83 GEMLİK

KARTVİZİT & KAŞE
HEDİYELİK EŞYA

^KATALOG
CİLT İŞLERİ

^SÜNNET AÇILIŞ 
^ORGANİZASYON 
^PLAKET & KUPA 

DERGİ, KİTAP 
BALON

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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him mısın için cat Mtsaisi
Büyükşehir 
Belediyesi’nin kon
forlu ulaşımı kent 
merkezi ile buluştur
mak amacıyla proje
lendirdiği Heykel- 
Garaj hattının kısa 
sürede tamamlan
ması amacıyla çalış
malar gece gündüz 
aralıksız sürdürülü 
yor. Darmstadt 
Caddesi’nde tamam
lanma aşamasına 
gelen çalışmaları 
gece yerinde 
inceleyen Başkan 
Altepe, stadyum 
Caddesi’ndeki çalış
malarda aksaklık
ların tespit edildiği- 
hi, bundan sonra 
çalışmaların çok 
daha hızlı ilerleye
ceğini söyledi. 
Bursa’da ulaşımı 
kesintisiz ve konfor
lu hale getirmek 
amacıyla ulaşım 
yatırımlarının büyük 
bir bölümünü raylı 
sistemlere ayıran 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Bursaray Görükle ve 
Emek hatlarının 
ardından Kestel hat
tında çalışmalara hız 
verirken, diğer 
taraftan Heykel- 
Garaj hattı ile tram

mmılııatlifflsmmıııııııııı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, sânat.ve 
meslek eğitimi 
kursları ile kalifiye 
eleman haline getir 
diği kursiyerleri, 
şimdi de KOSGEB’le 
işbirliği yaparak işy
eri sahibi yapıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi ile KOS- 
GEB arasında imza
lanan protokolle 
düzenlenen uygula
malı girişimcilik 
eğitimini tamam
layan 88 kursiyer, 
sertifikalarını alarak 
kendi işyerlerini 
kurma yolunda 
önemli bir adım 
atmış oldu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Küçük 
ve Orta Ölçekli İşlet
meleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOS- 
GEB) Bursa Hizmet 
Merkezi arasında 
imzalanan protokol

vayı kent merkezi ile 
buluşturmayı 
hedefliyor. Temeli 
Ağustos ayında 
atılan ve Stadyum 
Caddesi- Altıparmak 
Caddesi- Atatürk 
Caddesi- Heykel- 
İnönü Caddesi- 
Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi- Kent 
Meydanı- Darmstad 
caddesi güzergahını 
kapsayan hattın 
Stadyum Caddesi 
üzerindeki 
bölümünde ray 
döşeme işlemleri 
tamamlandı.
Ekipler çalışmaların 
bir an önce tamam
lanması amacıyla 
gece gündüz 
sürdürülen çalış
malarda Darmstadt 
Caddesi’ndeki çalış
maları da tamamlan

kapsamında düzen
lenen 2. Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi 
tamamlandı. Toplam 
60 saatlik eğitimi 
başarıyla tamam
layan 88 kursiyer, 
Tayyare Kültür 
Merkezi küçük 
salonda düzenlenen 
törenle sertifikalarını 
aldı. Törene katılan 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Necmettin Şenocak, 
BUSMEK aracılığıyla 
12 kurs merkezinde 
67 branşta vatan
daşlara sanat ve 

ma aşamasına getir
di. Bu caddede de 
ray döşeme işlem
leri tamamlanırken, 
gece de raylar arası
na beton dökme 
çalışmaları yapıldı. 
Darmstadt 
Caddesi’nde gece 
boyu süren çalış
maları yerinde 
inceleyen 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Buruluş Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy ile yük
lenici İspanyolfir- 
manın yetk
ililerinden çalış
malar hakkında bilgi 
aldı. Stadyum 
Caddesi’nde 
başlayan çalışmalar 
sırasında eksiklik ve 
aksaklıkların tespit 

mesleki kurslar veril 
eliğini belirterek, 
vatandaşları kalifiye 
bireyler haline 
getirmek için her 
türlü desteği verm
eye hazır olduklarını 
söyledi. Sosyal 
belediyecilik kap
samında yürütmekte 
oldukları BUSMEK 
çalışmalarının Bursa 
ölçeğinde mükem
mel sonuçlar 
verdiğini belirten 
Şenocak, katılımcı 
belediyecilik 
anlayışının şehir 
ekonomisine katkı 
sağlayan, istihdam 

edildiğini ve bundan 
sonra çalışmaların 
çok daha hızlı 
ilerleyeceğini 
belirten Başkan 
Altepe, Darmstadt 
Caddesi’ndeki çalış
maların da birkaç 
gün içinde tamam
lanacağını vurgu
ladı. Tek hede
flerinin çalışmaları 
kısa zamanda 
bitirip, vatandaşların 
mağdur olmamasını 
sağlamak olduğunu 
kaydeden Başkan 
Altepe, “Bunun 
için yüklenici firma 
gece de çalış
malarını sürdürüyor. 
Buradan sonra 
İnönü ve Ulu 
Caddede çalışmalar 
başlayacak. Mayıs 
sonuna kadar tüm 
hattı bitirmeyi plan
lıyoruz. Daha sonra 
T1 hattının Yalova 
yolu, Yıldırım, 
Çekirge gibi 
bağlantılarıyla ilgili 
çalışmaları başlata
cağız. Böylelikle 
kent merkezimiz, 
kokusuz, 
gürültüsüz, kesinti
siz ve konforlu 
ulaşımla tanışmış 
olacak” dedi.

oluşturan seviyede 
olduğunu dile getir
di. KOSGEB'le 
yapılan anlaşma 
çerçevesinde sertifi
ka alan 88 kursiyeri 
kutlayan Şenocak, 
"Sizin yaptığınız 
saygın ve seçkindir. 
Bunu en iyi biz 
anlıyoruz. Ürettik
leriniz, istihdamınız, 
katma değeriniz... 
Tüm bunların 
ötesinde anladı 
ğımız bir şey var! 
Eğer siz herhangi 
bir kamu kurumuna 
ya da işletmeye iş 
için başvuruda 
bulunmak yerine 
'Kendim bir şeyler 
yapacağım' 
diyorsanız, işte bu 
eli öpülesi bir 
saygınlık ve 
etkinliktir. Müthiş 
anlayıştır. Bundan 
dolayı hepinizi 
kutluyorum" dedi.

TÜBKÜ1EB USTA 
SANATÇI NEŞET 

EBTflS İÇİN

Bursa Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
Türk Halk Müziği 
Bölümü, 2012 - 
2013 sanat sezo
nunun ilk kon
serinde, türküsev- 
erlere müzik 
ziyafeti çekti. 
Konserde, türkü
lerin duayeni usta 
sanatçı Neşet Ertaş 
da kendi türkü
leriyle anıldı.
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde (TKM) 
gerçekleştirilen 
konserde, Altan 
Göl’ün şefliğinde 
sahneye çıkan 
koro, Türkiye’nin 
farklı yörelerine 
özgü en güzel 
türküleri BursalIlar 
için seslendirdi? 
Aydın’dan Ağrı’ya 
kadar tüm yörelere 
özgü türkülerin can 
bulduğu konserde, 
geçtiğimiz günlerde 
yaşamını yitiren, 
türkülerin duayeni 
usta sanatçı Neşet 
Ertaş da türkülerle 
anıldı. Ertaş için 
hazırlanan 
barkovizyon 

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

sunumu ve usta 
sanatçının imzasını 
taşıyan türküler 
gecede duygusal 
anlara imzasını attı. 
İki bölümde gerçek
leştirilen ve halk 
oyunları gösteri
leriyle renklenen 
konserde, Türk 
Halk Müziği’nin 
sevilen seslerinden 
ünlü sanatçı Onur 
Şan konuk olarak 
sahneye çıktı. Şan, 
en beğenilen türkü
lerini Bursahlar için 
söyledi. Birbirinden 
güzel türkülerle 
müzikseverlere 
türkü ziyafeti çeken 
tüm sanatçılar, 
muhteşem gecenin 
sonunda sanatsev
erlerin alkışlarıyla 
ödüllendirildi.
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler 
Daire Başkanı 
Enver Karakoç ile 
konseri keyifle 
izleyen Muhsin 
Özlükurt da kon
serin ardından 
sanatçıları çiçek 
vererek tebrik etti.
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II üd mı ami İM Mi Genç yasta emeHiline sin!
Türkiye'de bu yılın 9 
ayında özel sektör 
tarafından toplam 2 
bin 578,6 Megavat 
(MW) kurulu 
gücünde 149 adet 
yeni santralin geçici 
kabulü yapıldı. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
verilerinden yapılan 
derlemeye göre, 
yeni santral yatırım
larında hidroelektrik 
santrali (HES) 
yatırımları başı 
çekti. Buna göre, 
Ocak-Eylül döne
minde toplam bin 
300,9 MW kurulu 
gücünde 69 HES'in 
geçici kabulü 
yapıldı.
Aynı dönemde 
toplam 707,7 MW 
kurulu gücünde 38 
adet doğalgaz, 377,2 
MW kurulu gücünde 
23 adet RES, 75 MW

Sat üuatUnııa ııiizde 300 zam!
Üreticinin 90 
kuruşa sattığı süt, 
sofralarımıza 
gelene kadar 
yüzde 300'den 
fazla zamlanıyor. 1 
litre süt 3 liraya 
satılıyor...
Çiftlikten sofraya 
gelene kadar, 
sütün fiyatı 3'e kat
lanıyor. Üreticinin 
90 kuruşa sattığı 1 
litre süt, market 
raflarında 3 liraya 
yaklaştı.
Türkiye'de yıllık 
yaklaşık 2 milyon 
ton ihtiyaçtan fazla 
süt üretiliyor. Buna 

kurulu gücünde 1 
adet ithal 
kömür/doğalgaz, 
63,9 MW kurulu 
gücünde 2 adet 
baca gazı, 16,5 MW 
kurulu gücünde 8 
adet 
biyogaz/biyokütle, 
15 MW kurulu 
gücünde 1 adet ithal 
kömür, 6,5 MW 
kurulu gücünde 2 
adet kömür, 6 MW 
kurulu gücünde 1 
adet atık ısı, 5,1 MW 
kurulu gücünde 3 
adet çöp gazı, 4,5 
MW kurulu gücünde 
1 adet linyit santrali 
devreye girdi.
Söz konusu 
santraller arasında 
kurulu güç bakımın
dan en büyük 
santral 615 MW 
kurulu güç kapasite
si ile Eren Enerji 
Elektrik Üretim 

rağmen birkaç haf
tadır süt fiyatları 
yükselişe geçti. 
Üretici fiyatlarında 
artış gözlen
mezken sütün per
akende satış fiyatı
na ay başından 
beri yüzde 20'lere 
varan zam geldi. 
Üreticide sütün 
litresi 70 ile 90 
kuruş arasında 
seyrederken, mar
ketlerde 2.19 ile 
2.99 lira arasında 
satılıyor.
Üreticiler, kendi
lerinin 1.5 yıl 
içinde sadece

Anonim Şirketi 
tarafından 
Zonguldak'ta 
yapılan ithal kömür 
santralı oldu. 
Akköy Enerji 
Anonim Şirketi 
tarafından 
Gümüşhane'de 
yapılan 114,8 MW 
kurulu gücündeki 
HES, Aksa Akrilik 
Kimya Sanayi 
Anonim Şirketi 
tarafından Yalova'da 
yapılan 75 MW kuru
lu gücündeki ithal 
kömür/doğalgaz 
santrali ve Elektrik 
Üretim Anonim 
Şirketi tarafından 
Muğla'da Akköprü 
Barajı üzerine 
yapılan 57,5 MW 
kurulu gücündeki 
HES bu dönemde 
yapılan en büyük 
santraller arasında 
yer aldı.

yüzde 11 zam yap
tığını, sanayicinin 
ise yüzde 50 
civarında fiyat 
artışına gittiğini 
söylüyor.
Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
(TZOB) Başkanı 
Şemsi Bayraktar, 
sütte arz fazlalığı 
sorununun Okul 
Sütü ile aşılamaya
cağını, hay
vancılıkta müda
hale kurumu kurul
ması gerektiğini; 
bunun, istikrar için 
şart olduğunu 
belirtti.

Maliye Bakanı 
Şimşek, “48 yaşında 
emeklilik hâlâ sürü 
yor. Yeni bir reform 
üzerinde çahşıyo 
ruz” diyerek emek 
lilik yaşının yüksel 
tileceğini ima etti. 
Şimşek, “Dünyada 
emeklilik yaşının 48- 
49 olduğu başka 
ülke yok. Ama Türki 
ye’de bu devam 
ediyor” dedi. 
2007’deki reformla 
emeklilik yaşı 65’e 
çıkarılmıştı. Ancak 
reform kapsamına, 
yıllar içinde kademe 
li olarak geçildiğin
den, halen daha 
erken yaşta emekli 
olunabiliyor.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Sosyal Güvenlik 
Sistemi’ne yapılan 
kaynak aktarımına 
çeki düzen verecek
lerini belirterek, 
yüzbinlerce kişiyi 
ilgilendiren kritik bir 
imada bulundu. 
Şimşek, sisteme bu 
yıl 69 milyar lira 
aktarıldığını, 2013’te 
bu rakamın toplam 
72.9 milyar liraya 
çıkacağını vurgu
ladı. Bu toplamın 
içinde açığın finans
manı için 25 milyar 
liralık harcamanın 
bulunduğunu söyle 
yen Şimşek, sosyal 
güvenlik harcama 
larını azaltmaya 
dönük reform çalış
maları bulunduğunu 
kaydetti. 2012 Yıl 
Sonu Bütçe Gerçek 
leşme Tahmini ve 
2013 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Kanun Tasarısı 
hakkında basın 
toplantısından 
sonra soruları yanıt
layan Bakan 
Şimşek, çalış
malarıyla ilgili şun
ları aktardı: 
“Bu konuda bir 
çalışmamız var. 
Fakat ne kadarı 
Meclis’te yasalaşa
cak bilmiyorum. 
Çok açık ve net 
olarak söylüyorum, 
şu anda dünyada 
emeklilik yaşının 48- 
49 olduğu başka 
hiçbir ülke yok. 
Ama Türkiye’de bu 
hâlâ devam ediyor. 
Diğer ülkeleri 
bilmiyorum ama 34 
OECD ülkesinde 
ortalama emeklilik 
yaşı 64-65’tir, bazı 
ülkelerde 67’dir.” 
Türkiye’nin ‘mezar
da emeklilik’ olarak 
anılan Sosyal 
Güvenlik Reformu 
2007’de hayata 
geçirilmiş emeklilik 
yaşı 65’e çıkarılmış 
tı. Ancak reform kap 
samına, yıllar içinde 
kademeli olarak 
geçildiğinden, halen 
daha erken yaşta 
emekli olunabiliyor. 
Buna göre mevcut 
reform yasasına 
göre kadınlarda, 
sigortalı başlangıç 
tarihi 1991 ve daha 
önceki yıllarda olan- 
larlar, halen 48 ve 
daha küçük yaşlar
da emekli olabiliyor. 
Erkeklerde sigor
talılığı 1985 yılında 
başlayanlar, 48 
yaşında emeklilik 
hakkı elde edebili 

yor. Maliye Baka 
m’nın işaret ettiği 
yeni çalışma, 50 
yaşın altında emekli 
olmanın önüne 
geçebilmek amacıy
la kademeli geçiş 
sürelerinin değişti 
rileceğinin sinyali 
olarak algılandı. 
5 milyon asgari 
ücretliye kötü haber 
Mehmet Şimşek, 5 
milyon asgari 
ücretliye kötü haber 
vererek, bir süre 
önce TBMM 
Anayasa Komiyo 
nu’nda gündeme 
gelen asgari ücretin 
vergi dışı bırakıl
ması önerisiyle ilgili 
olarak net konuştu: 
“Bu konuda bizlerle 
istişare olmadı. 
Böyle bir öneriyi 
kaale alarak düzen
leme yapmayız.” 
Şimşek ayrıca 
Anayasa metnine bu 
yönde bir düzen
leme konulmasını 
da eleştirerek şöyle 
konuştu: “Bir 
ülkede Anayasa’nın 
asgari ücretin vergi
sine kadar giriyor 
olması herhalde 
bize özgü. Yani 
birçok ülkenin 
anayasası sadece 
temel hak ve özgür
lükleri sıralar, 
devletin temel 
yapısını ifade eder. 
Geriye kalan bütün 
düzenlemeler 
kanunla yapılır. Bu 
konuda bizlerle de 
herhangi bir istişare 
olmadı. Biz de şu 
anda bunu kaale 
alarak bir düzen
leme yapmayız.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

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

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

VAPUR - FERİROT
Yalova (226) 8*14 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Oceğı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5^4 39 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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol __
MAR-PET «3
Tuncay Otogaz 513 18 45
Beyza Petrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4401 

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)

HMtıi
VENÜSSİNEMASI 

MEZARINA 
TÜKÜRECEĞİM: 

11:45-14:00- 
16:30-20:15

SEVİMLİ KEDİ İŞ 
BAŞINDA:12:00- 
14:15-16:15-20:00 

REZERVASYON513 33 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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iDO'dan tıs lırsaıları! MMiiimiııiBiıiıiııiı
Yolcularına hızlı, 
konforlu ve hesaplı 
seçenekler sunan 
İDO’nun, Kasım - 
Aralık aylarında 
seyahat edecek yol
cular için avantajlı 
fiyatlarla dolu kam
panyasında biletler 
satışta...
Toplam 180 bin 
yolcu ve 27 bin 
araçlı yolcu için 
yaya yolcu biletleri 5 
TL, araçlı yolcu bilet
leri 29 TL’den 
başlayan fiyatlar
la... Ayrıca IDO, ilk 
kez business koltuk
larında da kampanya 
yapıyor. Sadık busi
ness yolcularının 
yanı sıra, daha önce 
business konforunu 
tatmayanlar da bu 
deneyimi yaşama fır
satını bu kampanya 
ile bulacak.

İDO’nun Sonbahar- 
Kış fiyat kampa
nyası; Kasım ve 
Aralık aylarındaki iş 
seyahatlerini şimdi
den planlamak 
isteyenlere, Bursa, 
Bandırma, Yalova ve 
İstanbul arası 

karşılıklı kültür gezi
lerine, kar ve kayak 
tatiline, kaplıcalara, 
konserlere, günü bir
lik ziyaretlere vb. git
mek isteyenlere çok 
avantajlı fiyatlar 
sunuyor.
İDO’nun terminal 
gişelerinden, 
www.ido.com.tr 
web sitesinden, 444 

4 436 numaralı çağrı 
merkezinden ve 
acentelerinden 
satışa sunduğu kam- 
panyalı biletlerin 
iadesi ve değişimi 
yapılmıyor.
Kampanyah biletler, 
sefere 5 gün kala 
satışa kapanıyor. 
İşte avantajlı fiyatlar 
0 Yenikapı-Yalova 
HF: Yaya Yolcu 6 TL, 
Araçlı Yolcu 39 TL 
0 Pendik-Yalova HF 
: Yaya Yolcu 5TL, 
Araçlı Yolcu 29 TL 
0 Yenikapı-Bursa HF 
Ekonomi Sınıfı: Yaya 
Yolcu 9 TL, Araçlı 
Yolcu 49 TL
0 Yenikapı-Bursa HF 
Business Sınıfı: 
Yaya Yolcu 19 TL, 
Araçlı Yolcu 59 TL 
0 Yenikapı-

Bandırma HF Feribot 
Ekonomi Sınıfı: Yaya 
Yolcu 19 TL, Araçlı 
Yolcu 74 TL 
0 Yenikapı- 
Bandırma HF 
Business Sınıfı: 
Yaya Yolcu 29 TL, 
Araçlı Yolcu 84 TL 
0 Bostancı- 
Yenikapı- Bandırma 
DO: 19 TL
0 Bostancı-Yenikapı 
- Armutlu Tatil Köyü 
- Armutlu DO: 14 TL 
0 Yenikapı-Yalova 
DO: 6 TL
0 Kartal-Yalova DO: 
5 TL
(*) Belirtilen fiyatlara, 
hizmet bedeli dahil 
değildir. Yolcu başı
na alınan hizmet 
bedeli, satış kanal
larının özelliklerine 
göre farklılık göster
mektedir. Gişeler ve 
internet için 1 TL, 
çağrı merkezi ve 
acenteler için 2 TL 
hizmet bedeli geçer- 
lidir. Kampanya 
biletlerinde iptal ve 
değişiklik yapılamaz. 
HF: Hızlı feribotlar 
araç ve yolcu taşır. 
DO: Deniz otobüsleri 
yolcu taşır.

Önceki gün vefat 
eden tiyatro ve sine
ma sanatçısı Erol 
Günaydın için Beyoğ 
lu Ses Tiyatrosu'nda 
tören düzenlendi 
Usta tiyatrocu için 
düzenlenen törene 
kızları Ayşe, Günfer, 
Fatoş Günaydın ile 
sanatçı dostları ve 
sevenleri katıldı. 
Omuzlarda sahneye 
taşınan Erol 
Günaydın'ın tabutu
nun üzerine çok 
sevdiği şapkaları 
konuldu.
Galatasaray bayrağı 
örtüldü.
Tören, Erol Günay 
dın'ın oynadığı

tiyatro oyunlarından gösterilmesiyle 
sahnelerin başladı.
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MMHİIIMIİIII
Bursaspor, Fenerbah 
çe maçı hazırlıklarını 
aralıksız sürdürüyor. 
Özlüce Tesisleri'nde 
Ertuğrul Sağlam 
yönetiminde basına 
kapalı olarak gerçek
leştirilen idmanda 5'e 
2 pas pres ve dar 
alanda minyatür 
kalelerde koordi
nasyon çalışması 
yapıldı. Milli takımlar
da bulunan Tahacan 
Velioğlu ve Sebasti 
an Pinto antrenman
da yer almayan isim
ler oldu

Gemlik KBrffez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Gaziantepspor 
karşılaşmasında 
tribünde yaşanan 
münferit olay 
nedeniyle 
Bursaspor'a verilen 
2 maç seyircisiz 
oynama cezası 200

bin TL para cezası
na çevrildi.
Yeşil Beyazlılar 
cumartesi günkü 
Fenerbahçe 
maçını taraftarının 
önünde oynayabile
cek

http://www.ido.com.tr
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Dr. Sefer 
KÖSTEM

HASTALIKLARI UZMANI 

Dr. Sabahaddin 
ÇAKIROĞLU

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri
Saat 13.oo-18.oo arası Saat 13.00 -18.oo arası

RANDEVU İÇİN 
İstiklal Cad. No: 44 GEMLİK 
Tel: 514 80 88 - 514 50 51
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Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi

Açılıyor
Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi, 21 Ekim Pazar günü 
saat 13.00'te Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün 
katılımıyla gerçekleşecek tören
le hizmete açılıyor. Sayfa 6’da

GTB’da dün düzenlenen toplantıda, Gemlik zeytininin ciddi tehditle karşı karşıya olduğu bildirildi

Ticaret Boısası Coğrali saıei ^Bulamasını haslaiıııor
Gemlik Ticaret Borsası’nca düzenle
nen “Gemlik Zeytininin Coğrafi İşaret 
Uygulaması” konulu panelde konu 
şan Doç Dr. Sertaç Dokuzlu Gemlik 
zeytininin ciddi tehditlerle karşı 
karşıya olduğunu belirterek, “Dışarı 
dan çok büyük oranda üretilen zeytin 
geliyor. Coğrafi logoyu kullanmak 
Gemlik zeytininin kurtuluşudur.” dedi. 
Ticaret Borsası Başkanı Ilhan Acar, 
coğrafi işaret uygulamasına geçile
ceğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Zeytinde coğrafi işaret 
uygulaması başlıyor..

Dün, Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda 
zeytin ambalajında Gemlik Ticaret Borsası 
nın belirlediği tescili alınmış Coğrafi İşaret 
Logosunu kullanılmasıyla ilgili önemli bir 
toplantı yapıldı.

Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik zey
tininin geleceğinin garantisi olan bu 
işaretin alınması için uzun uğraşlar verdi.

Ancak uygulamaya geçilmesi kolay 
olmadı.

Dünkü toplantı sonunda, coğrafi işaret 
uygulamasına başlanacağını Borsa 
Başkanı İlhan Acar katılımcılara duyurdu.

Devamı sayfa 4’de

Tarla 
parasını alım

II II II ili 

»■III 
çalmağa 

verdi
Bursa'da köydeki 
tarlasını sattıktan 
sonra borçlarını 
ödemek için şehir 
merkezine gelen 
54 yaşındaki Ali 
Neydim dolandın 
alarm kurbanı 
oldu. Sayfa 3’de

Yeni yılda çalışana 
külü halıer

Kamuda çalışan 
işçilere yeni yılda 
fazla mesai öden
meyecek. Akaryakıt, 
elektrik, doğalgaz 
ile alkollü içecekler
den alınan 
vergilerde yapılan 
yüksek artışlar 
vatandaşın tepkisini 
çekerken, hükümet 
şimdi de harca
maları kısma kararı 
aldı. Bütçede ilk 
kez kamunun işlet
tiği eğitim ve din
lenme tesisleri, 
misafirhane, çocuk 
bakım evi, kreş, 

spor tesisi ve 
benzeri sosyal 
tesislerin gider
lerinin tamamının 
bu tesislerin 
işletilme sinden 
elde edilecek 
gelirden 
karşılanacağı 
hüküm altına alındı 
Kamu kurumlan, 
Maliye’nin izni 
olmadan uluslar 
arası kuruluşlara 
üye olamayacak, 
katılım payı ve 
üyelik aidatı 
ödeyemeyecek. 
Haberi sayfa 9’da

Ehliyet ve 
Acıköğretim

Ortaokulu 
Sınavları

Cumartesiye 
Pazar

Yapılacak
Motorlu taşıt sürü 
cü adayları sınavı 
ve açıköğretim 
ortaokulu sınavı 
Cumartesi - Pazar 
günleri Osmanga 
zi, Yıldırım, Nilü 
fer, Gemlik, İnegöl 
ve Mustafa kemal- 
paşa ilçelerinde 
toplam 44 okulda 
yapılacak. 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GTB’da dün düzenlenen toplantıda, Gemlik^zeytininin ciddi tehditle karşı karşıya olduğu bildirildi

Ticaret Borsası Cograli İşaret u^ölamasını haşlanuor
Gemlik Ticaret 
Borsası’nca düzenle
nen “Gemlik 
Zeytininin Coğrafi 
İşaret Uygulaması” 
konulu panelde 
konuşan Doç Dr. 
Sertaç Dokuzlu 
Gemlik zeytininin 
ciddi tehditlerle karşı 
karşıya olduğunu 
belirterek, 
“Dışarıdan çok 
büyük oranda 
üretilen zeytin geli 
yor. Coğrafi logoyu 
kullanmak Gemlik 
zeytininin kurtu
luşudur.” dedi. 
Dün saat 10.30’da 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nda 
başlayan Gemlik 
Zeytininde Coğrafi 
İşaret Uygulaması 
konulu panele, 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar, 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik, İlçe Gıda 
ve Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, Katırlı 
Köyü Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
Borsa yöneticileri, 
zeytin tüccarları, az 
sayıda zeytin üreti
cisi katıldı.
Toplantının Divan 
Başkanlığı’nı Borsa 
Meclis Başkanı 
Servet Pehlivan 
yaparken, toplan
tının açılış konuş
masını Ticaret 
Borsası Başkanı, 
İlhan Acar yaptı. 
Acar konuşmasında, 
katılımcılara ve 
konuklara teşekkür 
ederek, göreve 
geldikten sonra 
Coğrafi işaret uygu
laması konusunda 
yaptıkları çalışmaları 
anlattı.
Kaymakam Cahit Işık 
ise Gemlik’in tarih, 
tarım, sanayi ve 
turizm yönünden 
tüm güzellikleri 
birarada barındıran 
bir şehir olduğunu 
belirterek, Gemlik’in 
adını daha çok ünlü 
zeytini ile duyur
duğunu söyledi. 
Işık, şöyle devam 
etti:

“Gemlik zeytini 
emektar insanımızın 
yıllar süren çabasıy
la, uğraşmasıyla, 
piyasada hak ettiği 
yere gelebilmiştir. 
Hal böyle iken, son 
yıllarda bu emeğe 
saygı gösterilmeme
si, yılların birikimi bu 
marka değere sahip 
çıkılmaması ve 
böylelikle bindiği 
dalı keser gibi bir 
duruma düşürmesi 
söz konusudur.
Bu konuda, isim ya 
da gurup belirtmek 
yakışmaz ama herke 
sin kendi durumunu 
sorgulaması gerek
tiğini düşünüyorum. 
Bu noktada, Gemlik 
Ticaret Borsamızın 
aldığı “Coğrafi 
İşaret” tescili büyük 
önem taşımaktadır. 
Böylelikle “Gemlik 
Zeytini” marka 
olarak korunacak ve 
üreticinin hakkı zayi 
olmayacaktır. Ancak, 
işi burada bırakma 
yıp, daha fazla za 
man kaybetmeden, 
piyasada denetlen
mesine kadar bir 
takım yapıları ve 
düzenlemeleri ortaya 
koymak gerekir.” 
Daha sonra söz alan 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, 2 binli yıllarda 
Gemlik zeytini 
fidanının Türkiye’nin 
her yanına dikildiği
ni, Gemlikli tüccar
ların dışarıdan zeytin 
getirip havuzlarda 
fermantasyon yap
tırıp pazara sun
duğuna dikkat çekti. 
2004 yılında 
Borsa’nın Coğrafi 
işaret Belgesi 
almasına karşı uygu

lamaya geçilmemesi 
nin kayıp olduğunu 
söyledi. Çelik, 
“Gemlikli zeytin 
üreticisi emeğinin 
karşılığını ancak 
coğrafi işaret uygu
lanmasıyla alabilir” 
dedi.
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik 
ise, 10 yılda Ticaret 
Borsası’nın coğrafi 
işaret uygulamasına 
geçememesini 
eleştirdi.
Çelik, “10 senedir 
benim üreticimin 
zeytini dururken, 
Akhisar’dan getirilen 
zeytini satanlar nasıl 
hesap verecekler. 
Bizim zeytinimiz 
kaliteli zeytindir.
Coğrafi işareti tatbik 
ediniz o zaman 
hakkımız korunur.” 
dedi.
TSE Coğrafi Patent 
Uzmanı Sezen Daldal 
ise konuşmasında 
Türkiye’nin coğrafi 
işaretler yönünden 
zengin bir ülke 
olduğunu, mahreç 
ve coğrafi işaret 
konusunda bilgiler 
verdi.
Coğrafi işaretin nasıl 
alındığını anlatan 
Daldal, coğrafi işaret 
alabilmek için mutla
ka üniversitelerle 
çalışma yapmak 
gerektiğini hatırlattı. 
Üniversitenin 
ürünün diğer ürün
lerden farkını bilim
sel olarak ortaya 
koyacağını söyledi. 
Coğrafi işaret alın
masının ürünün 
garanti aracı 
olduğunu, gelenek
sel bilgi ve 
sürdürülebilen bir 
kalitenin sağlanması 

gerektiğini, tüketiciyi 
koruduğunu, ülke 
ekonomisine katkı 
sağladığını, 
üreticinin de 
gelirinin artmasına 
neden olduğunu 
söyledi. Bursa’da 6 
tane coğrafi işaret 
bulunduğuna dikkat 
çeken Daldal, Türki 
ye’de 157 coğrafi 
işaret bulunduğunu 
belirtti.
Gıda Tarım Hayvan 
cıhk Bakanlığı Gıda 
Yüksek Mühendisi 
Osman Bostan ise 
konuşmasında, 
gıdayı herkesin 
tüketmek zorunda 
olduğu ürün 
olduğunu belirterek, 
Bakanlığın görevinin 
güvenli ve sağlıklı 
gıda üretimini sağla
mak olduğunu belirt
ti. Türkiye’deki gıda 
denetiminin tek yetki 
li Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı olduğunu da 
söyleyen Bostan, 
“Politikamız çiftlik
ten sofraya kadar, 
gıda güvenliğinin 
sağlanmasıdır.
Avrupa Birliği stan
dartlarına uygun 
mevzuatlarımız var. 
Kırsal alanda küçük 
çiftçinin yaşam 
kalitesini yükselt
meyi amaçlamak
tayız. Hijyen ile ilgili 
sorunlar üreticinin 
sorumluluğundadır. 
Şu anda üreticinin 
ürettiği ürünlerin 
etiketsiz pazara 
sunulmasında bazı 
istisnalar getirdik. 
Gemlik zeytinini labo 
ratuvarda ayırt 
etmek bugünki şart
larda mümkün değil. 
Bu Avrupa Birliği 

ülkelerinde de böyle. 
Bakanlığımız Gemlik 
zeytininin yerine 
başka zeytini satan
ları ve tüketiciyi 
kandıranları ceza
landırıyor. Bu konu
da tespit yapıldığın
da ağır cezalar var.” 
dedi. Bakanlığın 
4635 görevlisinin 
sahada çalıştığını 
belirten Bostan, 
“Görevliler, 5996 
sayılı kanuna aykırı 
olumsuz bulduğu 
ürünleri toplayıp 
imal etme yetkileri 
var. Gemlik zeytini 
için yapılan kontrol 
lerde farklı ürün 
bulunduğunda, bu 
firmaları kamuoyuna 
duyurulduğunda 
itibarları kaybolabilir. 
Firmalar, ürettikleri 
ürünün nerenin 
ürünü olduğunu 
ambalajlarında 
belirtmelidir” dedi. 
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi 
Doç. Dr. Sertaç 
Dokuzlu ise, 3 yıldır 
Gemlik Ticaret 
Borsası ile coğrafi 
işaret konusunda 
çalıştıklarını, sorun
ları çözdüklerini 
söyledi.
Sistem oluşturduk
larını da belirten 
Dokuzlu, “Coğrafi 
işaret belirli kitlelere 
çıkar sağladığı gibi, 
bazı kişilerin çıkarını 
da bozacaktır. Ürün
lerin tam ayırt edile
cek özelliklerinin 
bilinmemesi ve net 
olmaması işleri zor
laştırıyor. Gemlik 
zeytini yıllardır 
Akhisar zeytini ile 
mücadele ediyor. 
Gemlik zeytinini 

korumak istiyorsak, 
coğrafi işaret kullan
mak zorundayız. 
2006 yılında 
Türkiye’nin her yeri 
ne Gemlik zeytini 
fidanı gitti. Sizin bu 
günler iyi günleriniz. 
Fidanlar büyüyecek, 
o zaman piyasaya 
sizden rekabet ede
cek çok değişik yer
lerin ürünleri çıka
cak. Osmaniye 
Mersin civarından 
kuvvetli rakipler 
geliyor. Bursa 
civarında zeytin üre
timi yüzde 1 artmış. 
Diğer yerlerde ise 
yüzde 35. Ürün 
artışındaki fark 
yüzde 38. ” dedi.
Yaptıkları çalışmaları 
anlatan Doç. Dr. 
Dokuzlu, Akhisar 
zeytini ile Gemlik 
zeytininin ayırt 
edilmesinin çok zor 
olduğunu söyledi. 
Yaptıkları testlerin 
kabuk ve çekirdek
lerin laboratuvar 
incelemelerini anlat
tı. Kabukta 1 
miligram fark bulun
duğunu, çekirdeğin 
ise aynı olduğunu 
söyledi.
Gemlik Ticaret 
Borsası coğrafi 
işaret logosunun 
kullanılmasının üreti
ci ve satıcı için 
önemli olduğunu 
değinen konuşmacı, 
logonun nasıl kul
lanılacağını anlattı. 
Sistem kurulduğun
da denetimin kimler 
tarafından yapılacağı 
m belirterek, şunları 
söyledi: “Gemlik 
zeytini çok ciddi bir 
tehditle karşı 
karşıyadır. Dışandan 
çok büyük üretim 
geliyor. Loğoyu iyi 
kullanıp kullanma
mak sizin elinizde. 
Logoyu kullanmak 
kalitenizin tescili ola
cak. Akhisar Gemlik 
zeytini adını kullan
mak için TSE'ye 
başvurmuş. Gemlik 
zeytinine meydan 
okuyor" dedi.
Karşılıklı sorulardan 
sonra Ticaret 
Borsası Başkanı 
Ilhan Acar, coğrafi 
işaret uygulamasına 
geçileceğini söyledi.
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İhsanca
Bursa'da köydeki 
tarlasını sattıktan 
sonra borçlarını 
ödemek için şehir 
merkezine gelen 54 
yaşındaki Ali . 
Neydim 
dolandırıcıların kur
banı oldu.
Bursa'nın Mudanya 
ilçesine bağlı Dere 
köyde kahvehane 
işleten Ali Neydim 
(54), tarlasını satıp 
bankalara olan bor
cunu ödemek için 
şehir merkezine 
geldi. Neydim, 
Korupark mevkiinde 
yürüdüğü sırada 
yanına gelen kimliği 
belirsiz 2 kişi, altın 
çakmak sattıklarını 
söyleyip pazarlık 
yaptı. Şüphelilerden 
biri, "Bu çakmağın 
fiyatı 6 bin 500 lira" 
diyerek senaryo 
gereği diğer şüphe

B I â | ■ ı ı II IIVII ■ V i ı ıM!iıaılılıııiııııwırtlıııliBiılı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir 
düğüne giden 
imam ve eşinin 
ölümüne, 3 kişinin 
de yaralanmasıyla 
sebep olmakla 
suçlanan sürücü 
nün yargılanması
na başlandı.
. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"taksirle bîrden 
fazla kişinin 
ölümüne ve 
yaralanmasına 
sebep olmak" 
suçundan 15 yıla 
kadar hapsi istenen 
tutuklu sanık İ.C.Y. 
(20) ilk kez hakim 
karşısına çıktı. 
İnegöl ilçesinde 4 
ay önce eşleriyle 
birlikte bir düğün

Sazlıklar Haııatlarını Kurtardı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, virajı ala
mayarak dereye 
uçan araçta bulu
nan 3 öğrenciyi 
sazlıklar kurtardı. 
Sahil yolundan 
İznik Meslek

liye 4 bin 500 lira 
vererek çakmağı 
aldı. Pazarlığı gören 
Neydim şüphelilerin 
yanına gelerek ucuz 
olan altınlardan 
almak istediğini 
söyledi. Neydim, 2 
adet çakmak için 
şüpheliye 9 bin lira 
verdi.
Bir süre sonra altın
ları bozdurmak için 
gittiği bankadan 
çakmakların sahte 

den diğerine giden 
imam Isa Can (60) 
ve eşi Yadigar Can 
(55) çiftinin 
ölümüne, aynı 
araçtaki sürücü 
İbrahim Can (50) ile 
eşi İfaket Can.(44) 
ve Müzeyyen Ötün- 
bek'in (68) de 
yaralanmasına 
sebep olmakla

Yüksek Okulu'na 
giden Muhittin 
Tatar idaresindeki 
16 KBT 11 plakalı 
araç, içindeki 2 
üniversite öğren
cisiyle birlikte 
Kıran deresine 

olduğunu öğrenen 
Neydim, büyük 
şaşkınlık yaşadı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Emek 
Polis Merkezi'ne gel
erek olayla ilgili 
ifade veren Neydim, 
"Bunlar yanıma yak
laştı. İran'dan kaçak 
ucuz fiyattan külçe 
altın görünümlü 
çakmak getirdikleri
ni söylediler. 
Şüphelilerden birisi, 

suçlanan sanık 
İ.C.Y., hakkındaki 
iddiaları yalanladı. 
İdaresindeki araçla 
yolun sağında 
seyrettiğini ve 
önündeki aracın 
sinyal vermeden 
kendi şeridine 
geçtiğini ifade eden 
sanık İ.C.Y., 
"Benim aracımın 

uçtu. Virajı ala
mayan Tatar, içi 
sazlık olan dereye 
uçtu. Araç, sazlık
ların içinde yan 
yattı.
Kazayı yara 
almadan atlatan 

'Ben kuyumcuyum. 
Bu çakmak altın. 
Fiyatı 6 bin 500 lira' 
dedi. 4,5 bin liradan 
bir çakmak aldı. Ben 
de 2 adet çakmak 
aldım. Sonra sahte 
olduğunu öğrendim. 
Malımı satmıştım. 
Bankalara borç 
ödemek için gidiyor
dum. Bu şerefsiz, 
dinsiz, imansız 
kişiler beni 
dolandırdı" dedi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği ekip
leri, külçe altın 
görünümlü sahte 
çakmakları "altın" 
diye 90 bin liraya 
satan 
dolandırıcıların 
yakalanması için 
soruşturma 
başlattı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

sol ön sinyali önde 
giden aracın sağ 
arka sinyaline 
temas etti. Ben 
kendimi toparladım 
ancak önde giden 
araç kendisini 
toparlayamayarak 
bankete çarptı ve 
takla attı" dedi. 
Duruşmaya müşte
ki olarak katılan 
Can çiftinin 
çocukları 
Mustafa Can (24) 
ve Fatma Yıldırım 
(33), sanıktan 
şikayetçi olduk
larını söyledi. 
Sanığın tutukluluk 
halinin devamına 
karar verilirken, 
dava eksikliklerin 
giderilmesi için 
ertelendi.

sürücü ve 2 
arkadaşı olayın 
şokunu uzun 
süre üzerlerinden 
atamadı.
Kazayla alakalı 
tahkikat 
sürüyor.

Kapalıçarşı arapsaçı!
“İyi tasarlanmış yaşanabilir mekanlar, ver

imliliği artırır, insanlara kimlik verir ve 
onları mutlu kılar. Yaşanan sağlıksız ve 
hukuk dışı kentleşme sürecinden ülkemiz 
mimarlığının da etkilendiği yadsınamaz. 
Yapılaşma büyük ölçüde mimarlık katkısı 
olmadan gerçekleşmiş, mimarlık hizmeti 
bürokratik bir formaliteye indirgenmiş, nite
lik kaybetmiş ve nitelikli mimarlık örnek
lerinin birçoğu da bu ortamda yitip git
miştir. Oysa bugün mimarlık yapıtlarının da 
geleceğin mirasını oluşturacağı açıktır."* * *

Eski Sovyetler Birliği ve Avrupa şehirlerini 
gözünüzün önüne getirin şimdi. 
Moskova’yı, Prag’ı, Budapeşte’yi, Viyana’yı, 
Paris’i, Berlin’i..

Ve şimdi de İstanbul’u, Bursa’yı..
Mimari zenginlik açısından İstanbul ve 

Bursa’nın saydığımız Kuzey Avrupa 
şehirleri kadar zengin olduğunu söyleye
bilir miyiz?

Elbette.. OsmanlI’nın mimari mirasıyla ne 
kadar övünsek az..

Kentlerimizin, bugünkü durumunu, 
Mimarlar Odas’ı Bursa Şubesi’nin “Mimarlık 
Haftası" kapsamında dile getirdiği görüş 
doğrultusunda ele aldığımızda da, yarına 
miras olarak bırakacağımız beton 
çöplüğünden başka bir şey olmayacak!

Hakkını teslim edelim ki, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin tarihi mirasa karşı duyarlılığı 
oldukça yüksek. Çabası sayesinde yıkıl
maya yüz tutmuş pek çok tarihi eser ayağa 
kaldırıldı, günlük yaşama kazandırıldı.

Biraz abartıldı, “gıcır gıcır tarihi eserler 
yaratıldı" ama olsun..

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, 14 
Eylül 2010 tarihinde Mimarlar ve Şehir 
Plancıları odaları ile protokol imzalayarak, 
tarihi Reyhan Mahallesi ile Hanlar 
Bölgesi’ni özgün yapısını ortaya çıkaracak 
çalışmaların adımı atıldı.

İki yıl önceki protokol imza törenindey
dim. Geçenlerde Mimarlar Qdasi Bursa 
Şubesi Başkanı Nizamettin Kaya ile bir 
araya gelince protokolün gereğinin yerine 
getirilip getirilmediğini sordum. Protokolün 
işlevsiz olduğunu, toplantılara da çağrıl
madıklarını aktardı.

Belediyeye sordum; Dediler ki, “protokol 
işlevsel..”
“Odalarla bir dizi toplantı düzenlenmiş, 

alanda yürütülmekte olan güncel projeler 
tartışılmış, fikir alışverişinde bulunulmuş 
olup; o süreçte mimar Massimiliano 
Fuksas’a fikir amaçlı hazırlatılan konsept 
proje meslek odalarına sunulan ve üstünde 
konuşulan projelerden biridir."

Ayrıca Hanlar Bölgesi’nin bir parçası olan 
Orhangazi Meydanı ve yakın çevresinin 
yeniden ele alınmasına yönelik olarak 
belediye tarafından kentsel tasarım proje 
yarışması düzenlenmiş, gerek Mimarlar 
Odası gerekse de Şehir Plancıları 
Odası’ndan yetkililer yarışma jürisinde 
görev almış..

İki yıl geçmiş protokolün üzerinden.. 
Gözle görünen bir şey var mı derseniz, bu 
yazı olmadığını anlatıyor zaten.. Reyhan, 
Hanlar Bölgesi, Kapalıçarşı arapsaçı!

—DÖRT DÖRTLÜK— 
Eskidendi evler cumbalı 
Çalışmalı başkan hummalı 
Müteahhitlere iş verirken 
Götürmeye izin vermemeli malı

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

Zeytinde coğrafi işaret 
uygulaması başlıyor 

Son yıllarda dünyaca ünlü Gemlik zeytininin rekabet alanı 
daralmaya başladı.

Bunun nedeni hükümetin uyguladığı yanlış tanm poli
tikasıdır. 2012 yılı FAO verilerine göre, zeytin üreten ülkeler 
arasında 6.014.000 tonluk üretimi ile Ispanya birinci sırayı 
almakta.

Bu ülkeyi, İtalya, Yunanistan ve Türkiye takip etmekte.
Türkiye 4. sıradadır.
Türkiye’nin 2010 verileri 1.415.000 tondur.
Hükümet Türkiyenin son sıradan, üstlere çıkması için 

zeytin fidanı ekimine teşvik verdi. AB için önemli.
Burada yeşil, domat, yağlık, sofralık gibi ayırt edici bir 

yöntem kullanılmadı. Böyle olunca, pamuğu, tütünü, şeker 
pancarı para etmeyen üretici, bu ürünler yerine zeytin fidanı 
dikmeye başladı.

Devletten dönüm başına teşvik aldı.
Para eden Gemlik tipi zeytin fidanı böylece Türkiye’nin her 

yerine bizim bölgemizden ihraç edildi.
Bu zeytin fidanları GAP bölgesinden, Akdeniz’in her yöre

sine, Mersin, Mut, Aydın, Akhisar, Çanakkale vb. büyük bir 
alana dikildi.

Şimdi bu bölgelerdeki üretici ürün almaya başladı.
Geride yetişmekte olan milyonlarca fidan var.
Bunlarda kısa zaman sonra ürün verecek.
Gemlik bölgesinin zeytini dışındaki zeytin maliyeti, bizim 

maliyetimizden çok düşük.
Kalitesi bizim zeytinimiz kadar kaliteli değil.
Böyle olunca, piyasaya bizden çok ucuz fiyatla girebiliyor

lar.
İşte Gemlik zeytini bu, zeytinlerle rekabet etmek zorunda.
İşin ilginç yönü, Gemlik tipi fidanlardan elde edilen ürün

ler, piyasada Gemlik zeytini diye satılıyor.
Sorun burada başlıyor.
Türkiye’de zeytin tüketimi artmıyor. Üretimi artıyor.
Gemlik zeytini yetişen yörelerde tersine bir durum var.
Bu bölgelerde üretim yükselmiyor, diğer bölgeler de bizim 

bölgemizden çok fazla üretim elde ediliyor.
Bizim bölgemizin tüccarı da bu bölgelerin zeytinini getirip 

Gemlik’te satıyor.
Aslında bu işi, 1970’li yıllarda biz başlattık.
Aydın zeytini getirip havuzlara attık. Gemlik zeytini diye 

sattık. Giderek o yöre üreticisi ve tüccarı da havuzlar ' 
yaparak yeşil, çizik, domat ve yağlık zeytinleri, sofralık 
olarak piyasaya arz etmeye başladı.

Bu gün üretim miktarı ve fiyatı bizden ucuz olan bu 
zeytinle mücadele ediyoruz.

Bizim üreticimizin zeytini de bu nedenle para etmiyor, 
tüketicinin önüne aynı tip ucuz zeytin sunuluyor.

Böyle giderse zeytinliklere bakım azalacak.
Üretici köylü durumu idare etmek için bankalara borçlan

maya başladı. Bu yıl zeytin olmayınca ‘borcumu nasıl 
ödeyeceğim’ diye kara kara düşünüyor.

Konuşmacıların dediği gibi Akhisar üzerimize geliyor. 
Akhisar TB, ‘Gemlik Tipi Akhisar zeytini’ adıyla TSE’ye 

tescil başvurusu yapmış.
Gemlik zeytininin korunması ya Allah’a kaldı, ya da alınan 

coğrafi işaretin uygulanmasına.
Bu uygulama için dün Borsa Başkanı İlhan Acar, start 

verdi. Uygularlar mı, uygulamazlar mı bunu göreceğiz.
Ama uygulatmamak için Borsa’ya çok baskı olduğunu 

dün duyduk.
Uygulanmadığında en çok zaran üretici görecek.

Tüccarda görecek ama, onun bir çıkar yolu var, istedikleri 
yerden zeytin alıp satabiliyor.

Yabancı zeytini, Gemlik adıyla satanlarla mücadele 
edilmedikçe, sonuç zor alınır.

Marmarabirlik’in 
2012-2013 sezonu 
da ortakların verme
si gerekli olan 
Zeytin Rekolte 
Beyannamesi verme 
süresi, 30 Ekim 2012 
günü son eriyor.
S.S. 72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Bahattin 
Malap, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
kooperatif ortak
larının mağdur 
olmaması için 30 
Ekim 2012 tarihine 
kadar rekolte beyan
namesi vermelerinin 
zorunlu olduğunu 
hatırlattı.
Malap, açıklamasın

da şunları söyledi: 
‘‘Rekolte Beyanna 
mesi verilmesi 
zorunluğu bir tüzük 
gereğidir.
Beyanname ver

meyen ortaklarımız 
kooperatiflere zeytin 
veremez. Zor durum 
da kalmamaları için 
son uyarıları yapı 
yoruz.

Bugüne kadar 3 bin 
500 ortağımızın 
2 bin 650’i rekolte 
beyannamesini 
verdi. 
Bu beyanlarda, 
kooperatife 2 milyon 
722 bin 156 kilo 
zeytin verileceği 
bZ/d/nZ/n/şt/r.” dedi.

REKOLTE DÜŞÜK 
Geçtiğimiz yıl 72 
Nolu Marmarabirlik 
Tarım Satış 
Kooperatifi’nin 
ortaklarından 4 mil 
yon kilo zeytin aldığı 
belirtilirken, bu yıl 
üretimde düşüklük 
nedeniyle bu 
rekoltenin yarısının 
alınabileceğinin tah
min edildiği 
belirtildi.

MI İBMİ iilliHBli MİB Mm
Engürücuk 
Mahallesi’nde bulu
nan Full Akaryakıt 
İstasyonu’nda dün 
yeniden hizmete 
açılış nedeniyle, 
akaryakıt fiyatların
da yüzde 25 indirim 
uygulanınca, büyük 
izdiham yaşandı. 
Geçtiğimiz yıl 
Engürücük BP 
Akaryakıt İstas 
yonunun işleti
cisinin tesisi Full’e 
satması üzerine, BP 
firması sözleşme 
sona ermediği 
gerekçesiyle dava 
açarak yürütmeyi 
durdurmuş ve cebri 
icra yoluyla çalış
makta olan Full’un 
tabelalarını sökerek 
tesisi kapattırmıştı. 
BP tabelaları takılı , 
olan Engürücük 
Akaryakıt İstasyonu 
sözleşme sona 
erince boşaltılarak 
yeniden Full adıyla 
hizmete açıldı.

KUYRUKLAR 
OLUŞTU 
Full’un Türkiye de 
54 akaryakıt istas 
yonu olduğunu 
söyleyen Full Bursa 
Bölge Müdürü Murat 
Tufan gazetemize

yaptığı açıklamada, 
Bursa da firmalarını 
8. istasyonunun 
Gemlik’te bulün- 
duğunu belirterek, 
şunları söyledi: 
“Bugün yeniden 
hizmete açılışımız 
nedeniyle akaryakıt

fiyatlarında yüzde 25 
indirim yaptık.
Full olarak bayi sis
temi ile çalışmıyo 
ruz. Bu nedenle 
normal günlerde de 
piyasa değerlerinin 
altında satış yapıyo 
ruz. Tercih nedeni

miz budur.
Bugün indirim 
nedeniyle sabahtan 
beri istasyonumuz
da kuyruklar oluştu. 
Amacımız müşteri
lerimize kaliteli 
hizmet sunmak ve 
akaryakıt satmaktır."

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kaymakam Cahit Işık *ın 
Ticaret Borsası ’nda Gemlik zeytini 

konusunda yaptığı konuşma...
Farklı yönleri ile öne çıkan Anadolu'da 

birçok şehir vardır. Bunların bazıları tabii 
güzellik, bazıları sanayi, bazıları da turizm, 
tarih ve tarım gibi yönleriyle isimlerini 
duyurmuşlardır. Hepsini aynı anda taşıyan 
belde ya da şehir bulmak oldukça zordur. 
Ancak, ismiyle anılan f.örfez’in incisi Gem 
lik, bu özelliklerin hemen hepsini bünye 
sinde barındırmaktadır.

Tabii güzelliği şairleri coşturmuş, şiir
lere konu olmuştur. Tarım ve Turizm'de 
kendinden söz ettirmekte, ulaşımdaki 
avantajları sayesinde sanayide ciddi yer
lere gelmiş, liman ve serbest bölge işlet
meciliğinde Türkiye genelinde ön sıralar
da yer almaktadır. Geçmişten alınan bu 
büyük mirasın gelecek nesillere aktarıla
bilmesi için hepimize düşen bir takım 
görev ve sorumlulukların olması tabiidir.

Gemlik isminin tarihte kullanılan ve 
gemilerin yanaştığı ve gemi imal edilen 
yer anlamındaki "Gemilik" kelimesinden 
geldiği bilinmektedir. Ancak, bugün daha 
çok sofralık zeytinin adıyla bilinmekte ve 
anılmaktadır. Başka bir ifadeyle, Gemlik 
ismi zeytinle özdeşlemiş ve artık marka 
taşmıştır. Bu noktaya kolay gelinmemiştir. 
Bazen yeşil altın olarak da isimlendirilen 
Gemlik zeytini emektar insanımızın yıllar 
süren çabasıyla, uğraşmasıyla, piyasada 
hak ettiği yere gelebilmiştir.

Hal böyle iken, son yıllarda bu emeğe 
saygı gösterilmemesi, yılların birikimi bu 
marka değere sahip çıkılmaması ve böyle
likle bindiği dalı keser gibi bir duruma 
düşülmesi söz konusudur.

Bu konuda isim ya da grup belirtmek 
yakışmaz ama herkesin kendi durumunu 
sorgulaması gerektiğini düşünüyorum.

Bu noktada Gemlik Ticaret Borsamızın 
aldığı "Coğrafi İşaret" tescili büyük önem 
taşımaktadır. Böylelikle "Gemlik Zeytini" 
marka olarak korunacak ve üreticinin 
hakkı zayi olmayacaktır.

Ancak, işi burada bırakmayıp, daha 
fazla zaman kaybetmeden, piyasada 
denetlenmesine kadar bir takım yapıları ve 
düzenlemeleri ortaya koymak gerekir.

Bugün zeytin fiyatları maliyetleri 
karşılamaktan çok uzaktır. Zeytin üreticisi 
tarlasının bakımını yapamamakta ve ürün 
kayıpları yaşanmaktadır. Bu sürecin mut
laka tersine döndürülmesi gerekmektedir 
ki, bu da ancak, Gemlik Zeytininin başka 
lan ile karıştırılmasının engellenmesi ve 
hak ettiği değere ulaşması ile mümkün 
olacaktır.

Bu gün, ilçemizin turizmdeki hedef leri 
nin devam ettirilmesi için Körfez’in sahip 
olduğu güzelliğin ayrılmaz parçası olan 
gümüşi yeşilin bir zenginlik kaynağı 
olarak korunması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması gerekmektedir.

Bu konuda az veya çok kimin katkısı 
olursa, kadirşinas insanımız onu asla 
unutmayacaktır.

Her şey gönlünüzce olsun.

Sayfa 5

BAŞSAĞLIĞI
GeilMtywflarindan 

Nazif ve Levent Girgin’in babaları, 
Merhuıu^İujgan Girgin ’in eşi, 

Nevin - Nesrin - Engül - Bingül ve 
merhum Nejdet Girgin’in ağabeyi, 

Münevver Girgin ’in eşi, 
Gemlik tüccarlarından

Necati Girgin
vefat etmiştir.

Cenazesi, bugün Cuma namazına 
müteakip Merkez Çarşı Camii’nden 

kaldırılacaktır.
Dost ve akrabalarına duyurulur.

AİLESİ
KAŞ€D€ B€Kl€M€K YOK

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR
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inliliııııtlcMıllMtiilcılıııııı
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi, 
21 Ekim Pazar günü 
saat 13.00'te Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat 
Ergün'ün katılımıyla 
gerçekleşecek 
törenle hizmete 
açılıyor.
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKMj'nde 
2 bin 500 metrekare
lik alanda hizmete 
girecek olan ve 
Türkiye'mi» en kap
samlı bilim merkezi 
olma özelliğini 
taşıyan Bursa Bilim 
ve Teknoloji 
Merkezi'nin, 'Bilimin 
Serüvene 
Dönüştüğü Yer' slo
ganıyla Türkiye  ̂e 
model olması 
hedefleniyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden Bursa 
Kültür AŞ tarafindan 
yürütücülüğü üstle
nilen Bursa Bilim ve 
Teknoloji

ıı v

2013-2014 eğitim 
öğretim yılında 
ilköğretim öğrenci
lerine hukuk dersi 
verilecek.
Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin, 
Habertürk'te 
Perspektif pro
gramında Suna 
Vidinli'nin sorularını 
yanıtladı.
Ergin, 2013-2014 
eğitim öğretim yılın
da ilköğretim öğren
cilerine hukuk 
dersi verileceğini 
açıkladı
Yargının bir tarafın
da hakim ve savcılar 
diğer tarafında 
kamuoyu ve halk 
var. Bu konuda 
AB'yle birlikte proje 
yapıyoruz. Hakim ve 
savcılarımız yurtdışı 
çalışmalarına

Merkezi'nin hazırlık
ları devam ediyor. 
Hazırlık aşamaların
da Bilim ve 
Teknoloji Merkezleri 
Birliği (ASTC), 
ECSITE ve NAMES 
gibi uluslararası 
bilim merkezleri bir
liklerine üye olundu 
ve yıllık-toplantıları- 
na katilini sağlandı. 
14 yabancı ve 15 
yerli bilim merkezi 
ziyaret edildi ve 
analizler sonucu 
çalışmalar tamam
landı. Özel tasarım 

gidiyor. Hakimler 
uluslararası kuru
luşlarla işbirliği 
yapıyor. Ayrıca 
AİHM başta olmak 
üzere yurtdışında 
birçok konuda çalış
ma ziyaretleri 
yapılıyor. Bütün 
bunlar uygu

galerileri, 150'ye 
yakın deney 
düzeneği, beyin 
mühendisliği, 
robotik, elektrik- 
elektronik atölyeleri, 
haftasonu Mucitler 
Akademisi kampı, 
bilim kulüpleri, bil
imsel söyleşiler ve 
gösterilerle Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi, geleceğin 
bilim adamlarının 
merak ettiği soru
ların cevabını bula
bilecekleri mekan 
olarak hazırlandı.

layıcıların hakim ve 
savcılarımızın 
değişim ve 
dönüşüme adapte 
olması için yapılan 
çalışmalar. Bir de 
kamuoyu var. Milli 
Eğitim Bakanhğı'nda 
çok önemli çalışma 
yaptık. 2013-2014 

Bursa Bilim ve 
Teknoloji 
Merkezi'nin açılışı 
için hazırlıklar sür
erken, bir yandan 
merkezin tanıtımına 
devam ediliyor. 
Merkezi temsilen bir 
heyet, dünyanın en 
büyük bilim merkez
leri çatı organizasy
onu olan ASTC'nin, 
ABD'nin Ohio 
eyaletinde düzenle
nen yıllık toplantısı
na katıldı. BTM Proje 
Danışmanı ve Bursa 
Teknik Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, toplantıda, 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
projesi hakkında bir 
sunum yaptı. 
Türkiye'deki 
TÜBİTAK aracılığıyla 
yürütülen bilim 
merkezi projeleri 
konusunda da bilgi 
veren Ulcay'ın 
sunumu, yabancı 
katılımcıların büyük 
ilgisini topladı 

yılında ilköğretim 
müfredatın 
içerisinde Temel 
Hukuk Bilgileri dersi 
konulacak. Ayrıca 
ortaöğretimde de 
bunu seçmeli ders 
olarak alabilecek. 
Önümüzdeki yıl 
başlıyoruz

Ehliyet ve 
Acıköğretim 

Ortaokulu Sınavları 
Cumartesi ve 

Pazar Yapılacak

Motorlu taşıt 
sürücü adayları 
sınavı ve açıköğre- 
tim ortaokulu sınavı 
Bursa'da Cumartesi 
- Pazar günleri 
yapılacak.
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açık- 
ı’amaya göre; 
motorlu taşıt 
sürücü adayları 
sınavı 20 Ekim 2012 
Cumartesi günü 
saat 11.00'de 
Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer, 
Gemlik, İnegöl ve 
Mustafakemalpaşa 

EN ÖZEL ve GUZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN... 

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

I GUNDS DflVfTİVe BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

39 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ilçelerinde toplam 
44 okulda yapıla
cak.
Ayrıca, açık öğretim 
ortaokulu sınavının 
ise 21 Ekim 2012 
Pazar günü, 10.00 
ile 14.00 saatlerinde 
iki oturum şeklinde 
Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer, 
Gemlik, İnegöl, 
Mustafakemalpaşa, 
Gürsu, Kestel, 
Mudanya, 
Orhangazi ve 
Karacabey 
ilçelerinde, toplam 
31 okulda yapıla
cağı kaydedildi.

Gemlik Körfez
Tl Pil HT ' J H i IIII1 ıı 111 ıı | HI

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesl.com

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax■:(0.224)5133595
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AYRINTI
Erhan İZGİ

DEMOKRASİ ANLAYIŞIMIZ
Nedendir bilinmez 

bu sözcük yıllardır 
dilimizden düşmez. 
Gerçek anlamını bir 
kenara bırakıp 
herkes demokrasi
den kendine göre 
ne anlıyorsa onu 
dillendiriyor. 
Demokrasi 
Yunanca bir bileşik 
kelimedir. Halk ve 
iktidar anlamına 
gelmektedir kısaca 
bir yönetim 
biçimidir. İçeriğini 
biraz karıştırınca 
bir ulusu meydana 
getiren vatan
daşların devlet 
politikasını şekil
lendirmede eşit 
hakka sahip 
olmasıdır. Daha 
açık bir deyişle 
ülke yönetiminde 
toplumu oluşturan 
tüm katmanların 

söz sahibi 
olmasıdır.
Türkiye’de nüfusu 

oluşturan köylüleri, 
işçileri, işverenleri, 
esnafı, memurları 
ve emeklileri bir 
düşünün. Ülkem
izde milyonlarca 
köylü yaşamını 
sürdürmektedir. 
Acaba parlamento
da köylülerin hak
larını ve çıkarlarını 
savunan kaç mil
letvekili vardır? 
Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu’dan 
toprak ağaları hâlâ 
mecliste köylüleri 
temsil etmektedir 
demokrasi adına.

Sanayileşen 
topfumlarda mily
onlarca işçi var
lığını sürdürmekte
dir. İşçileri temsil 

eden kaç milletvek
ili vardır? Birkaç 
sendika ağası işçi
lerin duygularını 
sömürerek düzen
den yana siyasi 
partilerden mil
letvekili olma 
başarısı göster
miştir.

Ya esnafı, 
memurları ve 
emeklilerin çıkar
larını dile getiren 
kaç temsilci vardır 
mecliste? Hiç yok 
denecek kadar 
azdır. Toplumu 
meydana getiren 
bu gruplar ülke 
yönetiminde nasıl 
söz sahibi olacak
lar ve seslerini 
nasıl duyuracaklar 
demokrasi adına?. 
Mecliste görev alan 
milletvekillerinin 
92’si hukukçu,

82’si işadamı, 78’i 
öğretim üyesi, 4O’ı 
ekonomist, 27’si 
doktordur. Diğerleri 
de mimar, 
mühendis, mali 
müşavir, diplomat 
gibi mesleklere 
mensup kişilerden 
oluşuyor. Şimdi siz 
halkın düşüncesi 
parlamentoya 
sağlıklı bir şekilde 
yansıyor diyebilir 
misiniz?

Ülkemizde seçim
lerde istikrar adına 
% 10 gibi bir baraj 
uygulanmaktadır. 
Ne iktidar ne 
muhalefet bu 
gülünç durumu 
çıkarlarına 
uymadığı için 
değiştirme gereği 
duymuyor. Halkın 
düşüncesi parla
mentoya nasıl yan
sıyacak? 
Milyonlarca seç
menin oyu % 10 
barajını geçmediği 
için çöpe atılacak, 
toplumun ben
imsemediği 
düşüncelere şahip 
yoz, bilgisiz, 
birikimsiz kişiler 
parlamentoya gire
cek. Böylelikle 

azınlık çoğunluk 
üzerinde tahakküm 
kuracaktır. Bütün 
bunlar demokrasi 
adına yapılacaktır.

Ülkemizde her ne 
kadar seçme ve 
seçilme hakkı var 
dense de bir aldat
macadan öte git
mez.

Sözüm ona 
seçme hakkınız 
vardır; ama bu 
sizin beğendiğiniz 
kişi için değil bin
lerinin belirlediği 
kişiyi seçmedir. Siz 
istediğiniz kişiyi 
seçemezsiniz. 
Seçilmeye gelince 
o imkânsız. Bir 
siyasi parti 
başkanının iki 
dudağı arasından 
çıkan isimlerden 
biri olmalısınız. 
Yoksa bu hayali 
boşuna kurmayın, 
demokrasinin 
gereği bu. Bir 
ülkede gerçek 
demokrasi yoksa 
gelir dağılımında 
adalet de yoktur. 
Çünkü parlamento
da çıkan yasalar 
hep binlerinin 
yararınadır. Siz 
halkın yararına bir 

yasa çıkarıldığını 
duydunuz mu? 
Muhteremler, 
halkın yararına 
olduğunu söylerler, 
oysa gerçek hiç de 
öyle değildir.

Ülkenin geleceği
ni ilgilendiren 
konularda halka 
sorup danışılmaz 
mı? Örneğin 
Kürecik’te ABD 
tarafından kurulan 
füze rampalarının 
iznini hükümet 
kime danışarak 
verdi?

Siz böyle bir 
uygulamaya 
demokrasinin 
gereği nasıl diye
bilirsiniz?

Ben yaptım oldu, 
anlayışı bizim gibi 
geri kalmış ülkelere 
özgü bir 
davranıştır.

Bilinç düzeyi 
gelişmemiş, 
düşünme yetisini 
yitirmiş ve sorgula
maktan uzak 
toplumlarda 
demokrasi asla 
yerleşmez ve 
gelişmez. Bu ülke 
lerde demokrasi 
sadece bir aldat
macadan ibarettir.

Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek Okulu’ndan aldığım öğrenci 

kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.
EMİNE KARA

Gemlik Karfez
• EMLİK'İN İLK «ÖNLÜK Sİ YAS) «SZETESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

İstiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı 
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TÜRKİYE’NİN GN UYGUN VG KAUTGLI 
DAVGTİYGLGRİ GN UYGUN FİYATLARLA. 
DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...

FATURA DAVCTIYC
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Mm insanları to M tott
Bursa'da kurulan ve 
doğal afet durum
larında Türkiye'nin 
her yerine giden 
NAK Arama 
Kurtarma Ekibi, 
Almanya’da düzen
lenen arama kurtar
ma testinden 
başarıyla geçti. 
Uluslar arası 
düzeyde başarı bel
gesi alan NAK'a bir 
de Labrador cinsi 
köpek bağışlandı. 
Depremde enkaz 
altına kalan yada 
dağda kaybolan 
vatandaşlar bu 
köpek sayesinde 
bulunacak. 
Bursa'dan 
Almanya'nın 
Stuttgart kentine 
giden ve burada 
yapılan Uluslararası 
Arama Köpekleri 
Denklik Sınavına 
giren NAK Arama 
Kurtarma Ekibi 
sınavı başarıyla 
geçerek uluslar 
arası düzeyde 
başarı belgesinin 
sahibi oldu.

Bütçeden Aslan Payı Maliye'nin Oldu
2013 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçesinde 
en yüksek payı 99 
milyar 166 milyon 
766 bin 250 lira ile 
Maliye Bakanlığı 
aldı. 2013 yılı Merke 
zi Yönetim Bütçesin 
de en yüksek payı 
99 milyar 166 mil 
yon 766 bin 250 lira 
ile Maliye Bakanlığı 
aldı. Maliye Bakanlı 
ğı’nı, 71 milyar 821 
mil yon 737 bin lira 
ile Hazine Müsteşar 
lığı, 47 milyar 496 
mil yon 378 bin 650 
lira ile de Milli 
Eğitim Bakanlığı 
takip etti. Bütçede; 
genel bütçeli idarel
er arasında yer alan 
Cumhurbaşkanhğı'n 
a 157 milyon 560 bin 
lira, Tbmm'ye 773 
milyon 60 bin lira, 
Başbakanhk'a 769 
milyon 789 bin lira, 
Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarlı 
ğı'na 995 milyon 569 
bin lira, Milli 
Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterli

Türkiye'de sadece 3 
ekip bu belgenin 
sahibi olurken 
Bursa'da bu belge 
yalnızca NAK Arama 
Kurtarma Ekibi'nde 
olacak.
Deprem sırasında 
enkaz altına kalan 
ya da dağda gezin
tiye çıkarken kay
bolan insanları 
kokusundan tanı
yarak yerini tespit 
edecek olan arama 
köpeği de, 
başarılarından 
dolayı NAK Arama 
Kurtarma'ya hediye 
edildi. 12 gün 
Almanya'da kalarak 
sınava hazırlandık
larını söyleyen NAK 
Arama Kurtarma 

ği'ne 19 milyon 25 
bin 500 lira, Basın- 
Yayın ve Enformas 
yon Genel Müdürlü 
ğü'ne 154 milyon 
117 bin 500 lira kay
nak ayrıldı. 
Önümüzdeki yıl, 
Adalet Bakanlığı 6 
milyar 835 milyon 
383 bin lira, Milli 
Savunma Bakanlığı 
20 milyar 359 mily
on 914 bin lira, İçiş
leri Bakanlığı 2 mil
yar 888 milyon 763 
bin lira, Dışişleri 
Bakanlığı 1 milyar 
614 milyon 984 bin 
lira, Sağlık Bakanlığı 
2 milyar 490 milyon 
208 bin 650 lira, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
32 milyar 113 milyon 
411 bin 650 lira, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
600 milyon 290 bin 
650 lira pay alacak. 
Öte yandan, Kültür 
ve Turizm 
Bakanlığı'na 1 mil
yar 851 milyon 734 
bin lira, Aile ve

Ekibi Kurucu Üyesi 
Fatih Işık, 
"Vatandaşlarımızın 
canı bizim için çok 
önemli. NAK olarak 
deprem, afet, sel, 
heyelan, yangın gibi 
afetlerde hemen 
olay yerine gidi 
yoruz. Hiçbir karşılık 
beklemeden, hiçbir 
ücret almadan 
vatandaşların 
yardımına koşuy
oruz. Amacımız 
insanların zarar 
görmemesi" dedi.

VAN DEPREMİNDE 
ENKAZDA 
ARAMA 
YAPMIŞLARDI 
Geçtiğimiz yılın 
ekim ayında Van'ın

Sosyal Politikalar 
Bakanlığı'na 14 mil
yar 732 milyon 738 
bin 500 lira, Avrupa 
Birliği Bakanlığı'na 
213 milyon 573 bin 
650 lira, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'na 2 mil
yar 469 milyon 524 
bin 550 lira, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı'na 1 mil
yar 880 milyon 909 
bin 650 lira, 
Ekonomi Bakanlı 
ğı'na 1 milyar 371 
milyon 590 bin lira, 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı'na 5 mil
yar 393 milyon 728 
bin lira, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığı'na 13 mil
yar 116 milyon 229 
bin 650 lira, Gümrük 
ve Ticaret Bakan 
hğı'na 503 milyon 
438 bin 650 lira, 
Kalkınma 
Bakanlığı'na 1 mil
yar 198 milyon 247 
bin 650 lira, Orman 
ve Su İşleri 
Bakanlığı'na 10 mil

Erciş ilçesinde mey
dana gelen 7.3'lük 
depremin hemen 
ardından Bursa'dan 
yola çıkan bin 700 
kilometrelik yolu 1 
günde giden NAK 
Arama Kurtarma 
Ekibi, enkaz altında 
kalan birçok kişinin 
sağ olarak çıkması
na yardım etmişti. 
Van'ın Erciş ilçesine 
giden diğer sivil 
toplum örgütleriyle 
beraber çalışan 
NAK Arama 
Kurtarma Ekibi, 1 ay 
Erciş'te kalarak 
depremzede vatan
daşlara yardım elini 
uzatmıştı.
Deprem, doğal afet 
ya da kaybolan 
vatandaşların NAK 
Arama Kurtarma 
Ekibi'ne bildirilmesi 
için 0224 242 31 30 
nolu telefonu araya
bileceklerini 
söyleyen Işık, 
www.nak.org.tr 
adresinden de 
kendilerine ulaşıla
bileceğini belirtti.

yar 492 milyon 139 
bin lira, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haber 
leşme Bakanlığı'na 
da 10 milyar 690 
milyon 599 bin lira 
bütçe öngörüldü. 
Jandarma Genel 
Komutanlığı'na 5 
milyar 843 milyon 
453 bin lira, Emniyet 
Genel Müdürlüğü'ne 
14,milyar 777 mil 
yon 121 bin lira, 
Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’na 432 
milyon 35 bin lira, 
Anayasa Mahkeme 
si'ne 37 milyon 599 
bin lira, Yargıtay'a 
143 milyon 286 bin 
lira, Danıştay'a 89 
milyon 540 bin lira, 
Sayıştay'a 164 mily
on 587 bin 200 lira 
pay ayrıldı. Ayrıca 
Başbakan lık'a 769 
milyon 789 bin lira, 
Diyanet İşleri Baş 
kanlığı'na 4 milyar 
604 milyon 649 bin 
lira, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi 
Başkanlığı'na 927 
milyon 19 bin lira

Kadına Şiddete 
Karşı Hazırlanan 
Panik Butonları 

Dağıtıldı

Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı ile İçişleri 
Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
işbirliğiyle hazır
lanan 'Panik 
Butonu' projesi 
hayata geçti. Aile 
ve Sosyal 
Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, 
Bursa’da düzenle
nen törenle ciha
zları dağıttı. Şahin, 
"Sevgi butonuna, 
vicdan butonuna, 
merhamet buto
nuna, hoşgörü 
butonuha 
basacağız. Ona 
basanların zaten bu 
butona ihtiyacı 
olmayacak." dedi. 
Bakan Fatma 
Şahin, Crowne 
Plaza Otel'de 
düzenlenen toplan
tıda uygulamayı 
başlattı. Projenin 
tanıtımını yapan 
Şahin, yola 
çıkarken hiçbir 
şeyin eskisi gibi 
olmayacağını 
söylediklerini hatır
lattı. İnsana hizmet 
etmenin en büyük 

K8Ş€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

emanet olduğunu, 
önce insan anlayışı 
ile çalıştıklarını 
anlatan Bakan 
Şahin, bakanlığının 
yeniden yapı
landırılması sırasın
da yaşam standart
larını yükseltmeyi 
amaç edindiklerini 
dile getirdi.
Bugün gelinen nok
tanın 10 yıllık 
geçmişi olduğunu 
ifade eden Şahin, 
şöyle konuştu: 
"İktidar olduktan 
sonra 98 yılında 
çıkmış Ailenin 
Korunması Kanunu 
vardı, fakat aile 
mahkemeleri kurul
madığı için kağıt 
üzerinde kalmıştı. 
2003 yılında aile 
mahkemelerinin 
kurulmasıyla, 
bakanlıkların 
kurumsal altyapısı 
yükseldikçe, ülke 
mizdeki demokrasi 
yükseldikçe, 
çocuğun, 
bireyin, engellinin 
hakkı yükseldikçe 
bunlar daha 
görünür olmaya 
başladı."

http://www.nak.org.tr
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ftni ^ılıla çalışana kütu haher
Kamuda çalışan 
işçilere yeni yılda 
fazla mesai öden
meyecek. 
Akaryakıt, elektrik, 
doğalgaz ile alkollü 
içeceklerden alınan 
vergilerde yapılan 
yüksek artışlar 
vatandaşın tepkisini 
çekerken, hükümet 
şimdi de harca
maları kısma kararı 
aldı. Kamuda çalı 
şan işçilere yeni 
yılda fazla mesai 
ödenmeyecek. Taşıt 
alım izni yine Bakan 
lar Kurulu kararına 
bağlanırken, Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
için tanınan taşıt 
alım istisnası da 
kaldırılacak.
Kamu kurumlan, 
Maliye’nin izni 
olmadan uluslar 
arası kuruluşlara 
üye olamayacak, 
katılım payı ve üye
lik aidatı ödeyeme 
yecek. Kamu kreş
leri, misafirhaneleri, 
spor tesislerine hiç 
bir şekilde yeni per
sonel alınmayacak. 
Akşam saatlerinde 
TBMM’ye sunulan 
2013 yılı Bütçe 
Kanun Tasarısı’nda, 
harcamaları azalt
maya yönelik adım
lar dikkat çekti. ‘Mali 
kontrole ilişkin 
hükümler’ başlıklı 8. 
maddede hangi har
camalarda sınırla
malar olacağı düzen 
lendi.
İŞÇİYİ FAZLA 
ÇALIŞTIRMA!
Yeni bütçenin en 
önemli düzenleme 
lerinden birini de 
kamu işçilerine 
yönelik ‘fazla mesai’ 
konusu oluşturdu.

Hem kalıcı hem de 
geçici işçilere yap
tırılacak fazla mesai 
ile personel giderle 
rinin aşılması engel
lenecek. Bunun için 
bütçenin başka ter
tiplerinden işçi 
ücreti ve fazla süreli 
çalışma ve/veya 
fazla çalışma ücreti’ 
için hiçbir şekilde 
ödenek aktarması 
yapılmayacağı hük 
me bağlandı. İlgili 
kamu yöneticilerine, 
‘böyle bir taleple 
bize gelmeyin mesa 
jı verilmiş oldu. 
TAŞIT ALIMI 
İHALEYE TABİ 
Geçen yıl olduğu 
gibi kamuya taşıt 
alımı ancak çok acil 
ve zorunlu hallerde 
ilgili bakanlığın tek
lifi üzerine Bakanlar 
Kurulu kararı ile 
alınabilecek.
Türk Silahlı Kuvvet 
lerine (Jandarma 
Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı dâhil) 
ait taşıtlardan, 10 
yaşını doldurmuş 
olanlar, Milli Savun 
ma veya İçişleri 
Bakanlığının kararıy 
la mübadele yoluyla 
değiştirilebiiiyordu. 
Aradaki fiyat farkı 
da bütçeden karşıla 
nıyordu. Ancak yeni 
yıl için bu istisna da 
kaldırılacak ve bu 
tür talepler de 
Bakanlar Kurulu 
iznine bağlı olacak. 
Bütçe tasarısında 
kamu taşıt alımları 
mn tüm istisnaları 
kaldırılarak, sadece 
Bakanlar Kurulu 
iznine tabi tutulması 
dikkat çekti. Öyle ki 
gerek TSK’nin gerek 

se Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün taşıt 
alımlarının Kamu 
İhale Kanununa tabi 
olmaksızın alınabile
ceğine ilişkin ‘istis
na’ hükmü de yeni 
bütçe tasarısında 
yer almadı. 
Bu durum, yeni 
yılda kurumların 
Kamu ihale Kanunu 
hükümlerine göre 
taşıt almak zorunda 
kalacakları, şeklinde 
yorumlandı.

KREŞLERE 
MİSAFİRHANELERE 
BÜTÇEDEN PARA 
YOK!
Bütçede ilk kez 
kamunun işlettiği 
eğitim ve dinlenme 
tesisleri, misafir 
hane, çocuk bakım 
evi, kreş, spor tesisi 
ve benzeri sosyal 
tesislerin giderleri 
nin tamamının bu 
tesislerin işletilme 
sinden elde edilecek 
gelirden karşılana 
cağı hüküm altına 
alındı. Buralarda 
yeni personel de 
görevlendirilemeye- 
cek.
Bütçe tasarısı ile 
kanun, kararname 
ve uluslar arası 
anlaşmalar gereği 
olanlar hariç, ulus
lar arası kuruluşlara 
üyelik Maliye 
Bakanhğı’nun 
iznine olmasa da 

‘uygun görüşüne’ 
bağlandı.
Maliye’den uygun 
görüş alınmadan, 
bu tür kuruluşlara 
üye olunamayacağı, 
katılım payı ve üye
lik aidatı ödene
meyeceği 
düzenlendi.

Yabancı yatırımcı 
Türkiye'nin de için 
de olduğu gelişmek
te olan ülkelerin 
enflasyon rakamları 
yakından takip edi 
yor. En çok tavsiye 
edilen ise enflas 
yona endeksli 
tahviller.
Dünyanın genelinde 
gözlenen büyüme 
korkularının kur
tarıcı olacağı 
düşünülen gelişmek 
te olan ülke piyasa 
larına da sirayet 
etmesi, merkezlerin 
enflasyonu tolere 
ederek ekonomiler
ine destek verme
sine neden oldu. 
15 gelişmekte olan 
ekonominin yedi 
aylık enflasyonların
da tepe nokta 
Eylül’de yüzde 4.3 
olurken tüketici fiy
atlarına endeksli 
Brezilya’nın 10 yıllık 
gösterge faizi ile 
bonoları arasında 
56 baz puan ile 
aralığın büyüdüğü 
gözlendi. Gelinen 
noktada 2010’dan 
sonra en yüksek 
seviye görülmüş 
oldu. Türkiye’de ise 
açık 108 baz puana 
yani yüzde 1.08’de 
yüzde 6.09 kadar 
çıkarken, Güney 
Afrika’da ise yüzde 
5.52 oldu.
Genişleyen uçurum 
enflasyon beklenti
lerinin göstergesi 
olurken, IMF’nin 
büyümede alarm 
uyarına istinaden, 
yatırımcı da politika

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

yapıcılardan faizleri 
düşük tutmasını 
bekliyor.
Tayland Merkez 
Bankası’nın bugün 
beklenmedik şekilde 
gösterge faizi 
indirirken Brezilya 
tarafında bir hafta 
önce borçlanma 
maliyetlerinin yüzde 
7.2 ile rekor 
seviyelere gelmesi 
karşısında faizleri 
düşük tutacağını 
açıklaması 
gelişmekte olan 
ülkelerin tercihi 
ortaya koydu. 
Gelişmekte olan 
ülkeler son 5 yıldır 
büyüme ve enflasy
on arasında tercih
lerini büyüme 
tarafında gösteriyor. 
12 milyar dolarlık 
denizaşırı fonu 
yöneten HSBC 
gelişmekte olan 
ülkeler yöneticisi 
Guillermo Osses, 
enflasyonu yakın 
takipte olduklarını 
kaydederken özel
likle Türkiye ve 
Brezilya gibi ülkel
erde son iki yıldır 
enflasyona endeksli 
tahvillere yatırım 
yaptıklarını dile

getirdi. 
Gelişmekte olan 
ülkelerin enflasyona 
dayalı tahvillerin 
faizi tüketici fiyatları 
yükselirken üçüncü 
çeyrekte yüzde 5 
seviyesine geldi. 
Gelinen seviye 
Bank of America’nın 
verilerine göre son 
iki yılın en yüksek 
getirisini sağladı. 
2012 boyunca 
yüzde 15 artış 
yaşanırken, 
ABD tarafında 
enflasyona endeksli 
tahvillerin kazancı 
yüzde 6.5’da kaldı. 
Sabit faizli 
tahvillerde ise 
kazanç aynı donem 
itibariyle yüzde 
8.9’da kaldı.
ABD tarafında 10 
yıllık tahvil faiz
lerinde 17 ayın 
zirvesi FED’in 14 
Eylül’de 40 milyar 
dolarlık mortgage 
tahvillerini alacağını 
açıklaması ile yüzde 
2.64 ile görüldü. 
Son dönem yatırım
cıların en çok 
önerdiği ülkeler için 
de Brezilya Güney 
Afrika ve Türkiye 
öne çıkartıyorlar
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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.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 613 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
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 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 Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

»1» 10MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 43
Beyza Petrol 5*13 O1 03B

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4402 

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 
MEZARINA

TÜKÜRECEĞİM: 
11:45-14:00- 
16:30-20:15

SEVİMLİ KEDİ İŞ 
BAŞINDA:12:00- 
14:15-16:15-20:00 

REZERVASYON5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Maltııılrtııcıtilıli

Tahkim Kurulu'ndan 
PFDK’nın verdiği 2 
maçlık seyircisiz 
oynama cezasının 
kalktığına dair açık
lamasının ârdındfân 
Bursaspor
Yönetim Kurulu 
Fenerbahçe maçı 

Gemlik Korfer ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

bilet fiyatlarıyla ilgili 
duyuruyu yaptı 
Yeşil Beyazlı yöne
tim fiyatları 
Gaziantepspor 
mâçiyı'â ayni tünü. 
Satışa çıkan bilet
lerin fiyatı şöyle: 
Açık kale arkası 10

TL, kapalı kale 
arkası 20 TL, 
Maraton tribün 
30 TL, kapalı tribün 
75 TL, VIP 
4 O7C Tl n cı. bira zrorL, z-u. 
sıra 150 TL, 
misafir tribün bilet
leri ise 10 TL.

Ziraat Türkiye Kupa 
sı'nda 3. tur eşleşme 
leri belli oldu. İstan
bul Olimpiyatevi'n 
deki kura çekimine 
54 takım katıldı. 
Bir önceki turda 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor'u ele 
yerek tarihi başarıya 
imza atan Orhangazi 
spor, bu turda PTT 
Birinci Lig takım
larından Şanlıurfa 
spor ile eşleşti. 
Tek maçlı eleminas 
yon sistemine göre 
oynanacak karşılaş
ma Şanhurfaspor'un 
sahasında 
oynanacak.
Şanhurfaspor'un 
geçen hafta evinde 
oynadığı 1461 
Trabzonspor maçın
daki olaylar 
nedeniyle ceza 
alması da gün
demde.
Kupada ayrıca 
Beşiktaş, Ofspor ile 
eşleşti.
Bu sezon Avrupa 
kupalarına katılan 
Bursaspor, 
Eskişehirspor, 
Fenerbahçe, 
Galatasaary ve 
Trabzonspor ise 
kupaya 4. turdan 
dahil olacak.

Ziraat Türkiye 
Kupası'nda 3. Tur 
müsabakaları 30-31 
Ekim ve 1 Kasım; 4. 
Tur Müsabakaları 27- 
28-29 Kasım; 5. Tur 
Müsabakaları 11-12- 
13 Aralık'ta 
oynanacak.
Gruplarda ise, 1. 
maçlar 18-19-20 
Aralık; 2. maçlar 12- 
13-14 Ocak 2013; 3. 
maçlar 15-16-17 
Ocak; 4. maçlar 22- 
23-24 Ocak; 5. 
maçlar 29-30-31 
Ocak ve son maçlar 
26-27-28 Şubat tarih
leri arasından belir
lenecek günlerde 
oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE 
KUPASI 3. TUR 
EŞLEŞMELERİ 
Beşiktaş-Ofspor 
Karabükspor-Yeni 
Malatyaspor 
Arsinspor- 
Gaziantepspor 
Taşvanh Linyit-Siyas 
4 Eylül Belediyespor 
Güngörenspor- 
Sivasspor 
Antalyaspor- 
Eyüpspor 
Denizli Belediye- 
Bozüyükspor 
Erciyes-Sarıyer 
Kızılcahamamspor- 
1461 Trabzon

Balıkesirspor- 
Turgutluspor 
Diyarbakır Bld- 
Polatlı Bugsaşspor 
Torku Konyaspor- 
Nazilli Bid 
Tokatspor-Akhisar 
Bid 
Ankaragücü-Çorum 
Bid
Pendikspor- 
Elazığspor 
Orduspor- 
Sancaktepe Bid 
Altay-Fethiyespor 
Kasımpaşa- 
Kocaelispor 
Tepecikspor- 
Gençlerbirliği 
Şanlıurfaspor- 
Orhangazispor 
Batman Petrolspor- 
Adanaspor 
Giresunspor-Mersin 
İY
Bandırmaspor- 
Yimpaş Yozgatspor 
Dardanelspor-.
Manisaspor 
Göztepe- 
Sakaryaspor 
Bayrampaşa- 
Kartalspor 
Gaziantep BŞB- 
Darıca Gençlerbirliği 
3. TUR: 3. Tur müs
abakaları, 2. Tur'dan 
gelen 54 takım 
arasında ve seri başı 
sistemine göre 
oynanacak.

Menıliler meclis okul baştanını seçil
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri, okul meclis 
başkanını seçtiler. 
Öğrencilere 
demokrasi bilincini 
kazandırmak amacıy
la 1 Ekim 2012’de 
başlayan seçim süre
ci 17 Ekim 2012 
Çarşamba günü okul 
salonunda öğrenci 
meclisi başkanı seçi
mi yapılarak son 
buldu.
Okulda yapılan ant 
içme töreninden 
sonra öğrenciler, 
önlerine konulan 
sandıklarda başkan 
adaylarına oylarını 
vermeye başladılar. 
Oylar, her öğrenci
den bir oy olmak 
üzere gizli oylarla 
yapıldı.
Oy verme işlemi

tamamlandıktan 
sonra sandık kurulu 
başkanı, üyeler ve 
rehber öğretmen 
gözetiminde sandık 
açılarak oy sayımı 
gerçekleşti.

Toplam 226 öğren 
cinin katıldığı oylama 
sonucunda, 106 oyla 
Mehmet Celal Sertas 
lan, Okul Meclis 
Başkanı seçildi.
Rehber Öğretmen

Zübeyde Uludağ, 
“Biz çocuklarımızın 
geleceklerini kendi
lerinin belirlemesini 
istiyoruz. Çocuk
larımızın bizim gibi 
yaralanmış demok 

rasiyle, kesintiye 
uğramış seçimler ve 
parlamento yaşamıy
la büyümesini 
istemiyoruz.
Yapılan bu gibi 
faaliyetlerle 

demokrasi kültürünü 
almış, seçme 
seçilme bilincini 
pratik yaparak 
öğrenmiş bir nesil 
yetiştirmek 
istiyoruz.” dedi.
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Kamyonunlastiğini 
OnarırkenTIRCamlı

Bursa çevre yolunda kamyo 
nunun lastiği patlayan 43 yaşın
daki şoför Osman Yılmaz, 
tamircinin onarım yaptığı sırada 
bir TIR'ın çarpması sonucu 
yaşamını yitirdi. Sayfa 3’de

MM lıa ftıi lifti a
Deprem profesörü Ahmet Ercan, İstanbul 
merkez üssü Büyükçekmece olan 3.8 
büyüklüğündeki depremden sonra açık
lama yaptı. Prof. Ercan, “Büyük deprem 
2029'dan önce olamaz. Ama Marmara'da 
büyük deprem oluncaya kadar 5,5 ve 
5,7'ye kadar depremler olacaktır.
Gelecek büyük depremin yeri, odak 
derinliği, vuruş gücü ve kırılma noktasını 
belirlemede yararlanıyoruz bunlardan.
Halkımız kaygıya kapılmasın. Kuzey 
Anadolu Fay Zonu hareket ediyor. Küçük 
faylar olabilir, bunlar üzerinde gerçek
leşmiştir" dedi.” Haberi sayfa 5’de

İlçemize bir ilkokul kazandıran firma, şimdi de 
öğrencileri çevre duyarlılığı konusunda eğitecek. 

»■Bıtoâı 
witiiisMaiiisiihMii

İlçemizin vergi rekortmeni kuruluşların
dan Karataş Demir Çelik Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi, çalışanlarına meslek içi 
eğitim seminerleri başlattı. Sayfa 2’de

Giıe Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mil! 
Yenicesıırile

2B’ler ve avans yatırılması..
2B yasası olarak adlandırılan yasa, 

hâzineye ait arazileri kullananlara bu arazi
lerin satılmasını öngören bir yasadır.

Yasanın en önemli maddesi, belirlenen 
ve duyuruları yapılan hak sahiplerinin 30 
Ekim 2012 tarihine kadar 2 bin lira avansla 
birlikte bir dilekçe ile Mal Müdürlüğü’ne 
başvurmaları gerekiyor.

2 bin lira avans istenmesi başından beri 
tartışma konusu...

Satılacak olan 2B arazisine kaç lira değer 
biçildiği belli olmadan, 2 bin lira istenme
sine vatandaş tepkili.

Bu konuda çeşitli söylentiler çıkıyor.
Devamı sayfa 4’de

Süper Amatör 
Liginde mücadele 
edecek olan 
Gemlikspor’un ilk 
karşılaşması 21 
Ekim 2012 Pazar 
günü İnegöl tem
silcisi Yenicespor 
ile olacak. Gemlik 
spor Kulübü 
Başkanı Orhan 
Koç, saat 15.oo’te 
Gemlik İlçe 
Stadında yapıla
cak olan karşılaş
maya tüm Gemlik 
halkını davet etti

2B hasuurularınıla 2 hin 
lira almaya devanı ediliyor

Hâzineye ait 2/B 
olarak adlandırılan 
arazileri kullanan
ların tapu alabilme 
leri için 30 Ekim 
2012 tarihine kadar 
yapmaları gereken 
başvurularda 2 bin 
lira avans yatırma 
larının halen zorun
lu olduğu olduğu 
bildirildi.
Gemlik Mal Müdür 
lüğü’nden yapılan 
açıklamada, basın
da çıkan açıklama 
ların kesinleşmedi 
ğini, bu konuda

Bakanlıktan kendi
lerine hiçbir bilgi 
nin gelmediği 
bildirildi. Vatandaş 
lardan başvuru 
dilekçeleri alınır 
ken, parası olma 
yanlardan 30 Ekim 
tarihine kadar 2 bin 
lirayı ödeyecekleri 
ne dair taahhüt 
alındığı belirtildi. 
Ay sonuna kadar 
değişiklik yapıldığı 
takdirde, durumun 
hak sahiplerine 
bildirileceği açık
landı.

MMI8I8 
1915'tfeniis 

Sineması'nıla 
gösterinle
B

Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesi’nin 
arka sokağında 
bulunan Venüs 
Sineması’nda 
‘Çanakkale 1915’ 
filminin gösterime 
girdiği bildirildi. 
Haberi sayfa 8’de

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


20 Ekim 2012 Cumartesi Gemlik KMrfez Sayfa 2

İlçemize bir ilkokul kazandıran firma, şimdi de öğrencileri çevre duyarlılığı konuşunda eğitecek.

Karaias Demir Çelik, çalışanlarına 
çevre ve is kazaları enitimi haşlattı
İlçemizin vergi 
rekortmeni kuru
luşlarından Karataş 
Demir Çelik Sanayi 
Ticaret Limited 
Şirketi, çalışanlarına 
meslek içi eğitim 
seminerleri başlattı. 
Geçtiğimiz yıl 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’nde yeni 
bir ilkokul yaptıran 
Karataş Demir Çelik 
Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi 
sahipleri, 
bir süre önce kay
bettikleri babaları 
Ziver Karataş ve 
anneleri Ayşe 
Karataş adına yap
tırdıkları okulun 
toplantı salonunda 
işyeri personeline 
“İş kazaları oluşu 
mu ve sınıflandırıl 
ması”, 
“Çevre Duyarlılığı” 
konularında, MYS 
Çevre Denetimi ve 
Atık Yönetimi Ltd.

uzmanları tarafından 
seminer verildi.
Firma sahiplerinin 
de katıldığı eğitim 
çalışmalarında, 
çalışanlara çevre 
duyarlığı ve kalite 
konuları anlatılırken, 
iş kazalarından 
korunma yöntemleri 
ve işyeri kazaları 
hakkında dâ bilgiler 
verildi.
Karataş Demir Çelik 
Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi İnsan 
Kaynakları Müdürü

Orhan Bakkal, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, demir 
çelik iş kollarında 
Gemlik’te bir ilkin 
yaşandığını söyledi. 
Orhan Bakkal, 
Karataş Demir Çelik 
Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi’nin, 
ISO 9001 ve İSO 
nnno ı^_.ı:4_ zuuo Kdiııc ueıyeıcı 1 
aldığını belirterek 
şunları söyledi: 
“Karataş firması 5-6 
firmanın sahip oldu 
ğu atıkların geri

kazanımı konusunda 
çevre izni ve lisansı
na sahiptir.
2012 yılı başından 
bu yana bu kapsam
da çalışanların bilinç 
düzeyini arttırmak 
çevre bilinci, ve 
sorunlarına karşı 
duyarlılığı arttırmak 
amacıyla eğitim 
çalışmaları başlattı. 
Bu çalışmalar 

artarak devam ede
cek. Çevre 
duyarlılığı konusun
da bölgemizdeki 
okullardaki öğrenci
lerin çevre duyarlığı 
ve bilinç düzeyi 
konusunda çalış
malar başlatacağız." 
dedi.
Konuyla ilgili 
Kaymakamlığa 
başvurularak gerekli 

izinlerin alınması 
ardından öğrenci
lerin çevre duyarlığı 
eğitimlerinin başla 
yacağı belirtildi.
Karataş çalışanlarına 
eğitimler MYS 
Eğitmenleri Hakan 
Akbaba, Özgür Biat 
ve Gözde Güler 
Sönmez tarafından 
verildi.

Bulgar Tl Rı trafiği alt üst etli
Önceki akşam, 
İstanbul yönünden 
Bursa yönüne git
mekte olan yüklü 
Bulgar plakalı bir 
TIR’ın Gemlik 
çıkışınca arızalan
ması trafiğin altüst 
olmasına neden 
oldu.
PB 0922 CH Plakalı 
Bulgar TIR’ı motoru 
Dörtyol Kavşağını 
500 metre geçtikten 
sonra, Tersane ram
pasında arızalandı. 
TIR’ın yolun sağında 
durmasına karşın, 
Bursa yolu tek 
şeride düşünce 
trafik tıkandı.
Orhangazi yönün
den gelen araç 
sayısının akşam 
saatlerinde yoğun 
olması nedeniyle, 
sıkışan trafik Çevre 
Yolu Köprüsü’ne

Türkiye'ye 3 Top 
Mermisi Düştü

Hatay'ın Altınözü ile 
Reyhanlı ilçelerinin 
kırsal alanına 3 top 
mermisi düştü. 
Mermilerden bir 
tanesi karakol 
yakınına düşerken, 
olayda can kaybı 
yaşanmadı. 
Suriye'nin Türkiye 
sınırındaki İdlip, 
Harim ve Derkuş 
kentlerinde çatış
malar devam eder 
ken, dün öğle saat
lerinde Suriye 
ordusunun attığı 
ileri sürülen bir top 
mermisi Altınözü 
İlçesi'ne bağlı Ziya 
ret Köyü'nün kırsal 
alanına isabet etti. 
Habere göre, Suri 
ye'den atılan top 
mermilerinden bir 
tanesi Hatay'ın 
Altınözü ilçesine 
bağlı Ziyaret köyün

deki Ziyaret kara 
kolu yakınlarına top 
mermisi düştü.
Top mermisinin 
düştüğü bölgede 
kimsenin olmaması 
nedeniyle ölen ya 
da yaralanan 
olmadı.
Top mermisine 
karşılık Hacıpaşa 
Piyade Hudut 
Karakolu'ndan 
Suriye tarafına 
havan atışı yapıldı 
Patlamayan bir 
merminin imha 
edilmesi için 
güvenlik güçleri 
bölgede tedbir aldı. 
Bu kapsamda 
askeri araçlarla ve 
köy camisinden 
yapılan anonsla 
vatandaşlar bil
gilendirilerek, 
evlerine girmeleri 
istendi.
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Hanfliûmın [asağini onarırken IIB caıpn
Bursa çevre yolun
da kamyonunun 
lastiği patlayan 43 
yaşındaki şoför 
Osman Yılmaz, 
tamircinin onarım 
yaptığı sırada bir 
TIR'ın çarpması 
sonucu yaşamını 
yitirdi.
Kaza, gece saat 
00.30 sıralarında 
Bursa-Ankara çevre 
yolunda meydana 
geldi. Eskişehir'den 
17 HV 395 plakalı 
kamyonu ile

Çanakkale'nin Biga çevre yoluna 
ilçesine mal götüren girdiğinde kam 
Osman Yılmaz, yonun lastiği pat

ladı.
Kesteî'den çağırdığı 
tamircinin lastiği 
onardığı sırada 
aracının yanında 
bekleyen Osman 
Yılmaz’a Şener 
Şahin (44) yöneti
mindeki 34 AN 4747 
plakalı TIR çarptı. 40 
metre sürüklenen 
Yılmaz olay yerinde 
yaşamını yitirdi. TIR 
sürücüsü gözaltına 
alınırken, kazayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, 
arkadaşlarıyla bir
likte alkol aldıktan 
sonra ikinci kattaki 
evine çıkarken mer
divenden düşen 55 
yaşındaki Sedat 
Cihanqir,

kaldırıldığı has
tanede yaşamını' 
yitirdi.
Mudanya 
arkadaşlarıyla 
eğlendikten sonra 
evinin önüne kadar 
araçla bırakılan 
Sedat Cihangir,

ikinci kattaki dai 
reye çıkarken 
iddiaya göre aldığı 
alkolün etkisiyle 
dengesini kaybe 
derek aşağıya 
yuvarlandı.
Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne

kaldırılan Cihangir 
ilk müdahalenin 
ardından Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. Sedat 
Cihangir burada 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
hayatını kaybetti.

[IIHIMIİIİİIMIİIIIİIIIIIHiIM
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, elektrik 
panosunda çıkan 
yangın apartman 
sakinlerini gece 
vakti sokağa döktü. 
Patlamaların 
olduğu yangında 
büyük heyecan 
yaşandı. Orhaniye 
Mahallesi Çardak 
Çıkmazı'nda 
Gençler Apartma 
nı'nın zemin katın
da bulunan elektrik 
panosunda saat 
23.30 sıralarında 
yangın çıktı. 
Patlamaların da

meydana geldiği 
yangında apartman 
içi dumanla kap 
lanırken, apartman 
sakinleri korkuyla 
kendilerine dışarı 
attı. 15 hanenin

beslendiği panoda
ki yangına UEDAŞ 
ve itfaiye ekipleri 
müdahale ederken, 
çıkmazın elektrik
leri kesildi.
Apartman sakinle

rine büyük korku 
yaşayan yangında, 
elektrik panosu 
kullanılamaz hale 
geldi. Apartmana 
dolan dumanlar, 
merdiven camları 
açılarak tahliye 
edilmeye çalışıldı. 
UEDAŞ ve-itfaiye 
ekiplerinin müda
halesinin ardından 
apartman sakinleri 
evlerine girmeye 
korktu. Yangında 
pano ile birlikte 
bina içi elektrik 
tesisatının da zarar 
gördüğü belirtildi

5 Hişi 55 Kilo Esrarla »anili
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü
(KOM), uyuşturucu 
madde ticareti 
yaptığı iddiasıyla 5

kişiyi gözaltına 
aldı.
Zanlılarla birlikte 
55 kilogram esrar 
ele geçirildi.
KOM Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
Bursa-Ankara Yolu 
Bursa giriş

istikametinde 
gerçekleştirdikleri 
operasyonda, 55 
kilo 345 gram 
uyuşturucu esrar 
maddesi ile 
birlikte 5 kişiyi 
yakaladı.
Zanlıların,

'Uyuşturucu 
Madde Ticareti 
Yapmak’ suçundan 
haklarında düzenle 
nen tahkikat 
evrakıyla birlikte 
adli mercilere 
sevk edildiği 
bildirildi

Beldelerin iradesi...
Belde belediyelerinin verimliliği hep 

tartışıldı.
Nüfuslarının azlığı nedeniyle belediye 

yapılanmasının belde halkına sağladığı 
yarar, yapılan masrafla kıyaslandığında hep 
açık çıktı.

İktidarın, bazi büyükşehir belediyelerinin 
sınırlarının genişletilmesi ve 13 ilde daha 
büyükşehir belediyesi kurulmasına yönelik 
yasa tasarısının her ne kadar bu masrafı 
azaltmak ve hizmeti daha rantabl koşullarla 
dağıtmak olduğu söylense de muhalefet 
aksini düşünüyor. Muhalefetin iddiası şu: 
Bu düzenleme tamamen iktidar partisine 
avantaj sağlamak için hazırlandı!

CHP Bursa İl Başkanlığı, geçtiğimiz pazar 
günü belediyelerin kapatılması gündemde 
olan beldelerde referandum yaptı. 
Referandum sonuçlarını CHP İl Başkanı 
Metin Çelik bir basın toplantısıyla açıkladı.

Orhangazi Çakırlı’da halkın yüzde 97.33’ü, 
Orhangazi Yeniköy’de 97.57’sİ, İnegöl 
Kurşunlu’da 97.85’i, Mustafakemalpaşa 
Celtjkçi’de 98.38’i belde belediyesinin kap
atılmasına “hayır” oyu verrniştkuH

Referandum tutanaklarının altında CHP He 
birlikte AKP ve MHP belde temsilcilerinin 
de imzası vardı üstelik..

CHP bu hafta sonu 17 belde de daha 
referandum sandığı koyacak halkın önüne.. 
4 beldede yapılan referandumlara katılım 
oranının yüzde 65 olması çarpıcı.. Halk 
iradesini yansıtan bir oran..

Bu durumda CHP Bursa İl Başkanı Metin 
Çelik’in “Her fırsatta miHi iradenin tecel- 
lisinden söz eden iktidar, tasarı ile halkın 
iradesini yok saymaktadır. Halkın iradesini 
hesaba katmadan alınan kararlar, 
demokrasi ile bağdaşmaz. Bu, diktacı 
anlayışın bir ürünüdür. Bu, yerelleşme 
söylemiyle otoriter merkeziyetçiliğin kurgu- 
lanmasıdır” sözleri daha bir anlam kazanı 
yor.

Bu düzenlemeyle AKP iktidarı sadece 
tasarruf mü sağlayacak, siyasi rânt elde 
edecek mi bilmiyoruz ancak vatandaşın ne 
kaybedeceği gayet açık.

Bugün belde dediğimiz yerlerin çoğunda 
hala çiftçilikle, hayvancılıkla geçinen vatan 
daşlar yaşıyor. Hadi onlar belediyeden 
ötürü emlak ve temizlik vergisine alıştı. 
Peki, bir gecede büyükşehrin bir mahalle
sine dönüşecek köylerde yaşayanları bu 
vergileri ödemeye mahkum etmek nasıl t 
mümkün olur? Biliyoruz ki çiftçinin 
ekonomik durumu hiç de parlak değil..

Fazla söze gerek yok. Demokrasiden, 
hatta ileri demokrasiden söz ediliyorsa bu 
ülkede, halkın ne istediğine bakmak gerek

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Nine Bakış Ozmenflrtılı bıcafc kemiğe Javanılı"
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com 

2B’ler ve avans yatırılması..
Gemlik’te 2 bin 700 kişi 2B arazisi kap

samında, kullandığı hazine arazisini dev 
letten satın alacak.

Bu arazileri kullananlar, devletin koy
duğu değerler bilinmediği için, araziyi 
alıp alamayacağı belli olmadığından, 2 
bin lirayı yatırmak istemiyorlar.

Ancak, yasa 2 bin lira avansı yatırma 
yanların haklarını kaybedeceği şeklinde 
çıkmış.

Değişik zamanlarda 2 bin lira alınma 
yacak şeklinde duyumlar ve söylentiler 
dolaştı ortalıkta.

Bu konuda değişiklik olmadığını Mal 
Müdürlüğü açıkladı.

Ancak, birkaç gün önce, Küçük Kumla 
ve Yeniköy’e gelen Milli Emlak Genel Mü 
dür Yardımcısı Mehmet Akif Umkay’ın Kü 
çük Kumla’da yaptığı konuşmada, 2 bin 
liraların alınmayacağını söylemesi, 
bunun da Belediye Basın Bürosu tarafın
dan haber yapılıp gazetelere gönderilme
si, kargaşaya neden oldu.

Gemlik Körfez’de bu haberi manşetten 
kullandı.

“2B başvurularında 2 bin lira avans 
alınmayacak" dedi.

Haberi okuyanlar Mal Müdürlüğü’ne 
para almadan gitmişler.

Görevliler, haberin yanlış olduğunu 
söylemişler.

Gelenlerden dilekçelerini almışlar ama, 
arkalarına da "30 Ekim 2012 tarihine ka

Saadet Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve Yönetim 
kurulu üyeleri 
mahalle ziyaretlerine 
aralıksız devam 
ediyor.
SP’liler, Bahkpazarı 
kahvelerini ziyaret 
etti.
SP İlçe Başkanı 
Özmen, ziyaret ile 
ilgili yaptığı açıkla
mada, "Son zamlar
dan, dış politikadaki 
bağımlılıktan, artan 
terör olayları nedeni 
ile arayış içine gir
miş ve milletimiz 
narkozun etkisinden 
çıkmaya başlamıştır. 
Aslında ülkemizin 
gidişatı baştan beri 
yanlış ve tehlikeli 
idi. Uygulanan 
ekonomik 
politikalar iç ve dış 
borcumuzu 580 mil
yar dolarlar sevi 
yesine getirirken

bütçe ta rihinin en 
büyük açığını 
veriyor.
Buna rağmen resmi 
rakamlar işsizlik 
azalıyor yalanına 
sarılmaya çalışıyor. 
Bir insan hiç ekono
miden anlamasa bile 
ekonomi batarken 
işsizliğin azalamaya- 
cağını çok iyi bilir. ” 
dedi
Özmen, "Artık bıçak 
kemiğe dayanmıştır. 
Hangi konuyu ele 

alırsanız alın eliniz 
de kalıyor.” diyerek 
İktidarın hizmet 
anlamında ortaya 
koyduğu ve mil
letimizin daha ne 
olsun dediği konu
ların hepsi milleti 
rahatlatan fakat 
kalkındırmayan 
etkenler olduğuna 
dikkat çekti.
‘Milletimize şunu 
sormak isterim’ 
diyen Özmen, 
"Biz hiç yol yaparak 

hapishane ve has
tane açarak kalkınan 
bir ülke gördünüz 
mü? Nerede Ağır 
sanayi hamlesi 
nerede teknoji 
hamlesi. Bizim 
ürettiğimiz bir tek 
cep telefonu 
markamız bize ait 
bir otomobil 
markamız hala 
neden yok.” dedi. 
Özmen sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Belediyelerde de 
yapılan hizmetler 
maalesef hep borçla 
yapılmakta ve gele
ceğimiz ipotek altına 
alınmaktadır.
İktidar partisi ülke 
kaynaklarının 
sadece bugününü 
değil yarınımda 
çarçur etmiş ve 
bu milletin evlatları
na çok büyük bir 
borç yükü bırak
mıştır. ”

Mecali Girgin lorta «erildi
dar avans bedeli 2 bin lirayı yatıracağım” 
diye taahhüt yazısı almışlar.

Sizin anlayacağınız biz yalancı çıktık. 
Aslında, ‘yalancının yalancısı’ olduk.
Haberi kendimiz yazmadığımız için ka 

muoyunu yanıltmış olduk.
lyiehmet Akif Umay’ın ve Belediye Baş 

kanveki’linin haberdeki açıklamasında 2 
bin liranın alınmayacağı net bir şekilde 
belirtiliyor.

Mal Müdürümüzde bu toplantıdaymış!
Ancak, bu paranın alınmaması için ya 

sal bir dayanağın olmadığı gerçeği 
bulunduğundan, başvurularda bir 
değişiklik olmadığı takdirde 2 bin lira 
avans ahırıma devam edilecek.

Başvuruların son gününe şunun şura 
sında 10 gün kaldı.

Bana göre bu süre uzatılır.
Çünkü, araya bayram giriyor.
Gerçek şu ki, vatandaş 2 bin lirayı te 

min etmede zorlanıyor..
Bu bilinirken, bir de 2B arazilerinin bi 

linmeyen değerlerinin yüksek açıklan
ması halinde, kimse bu arazileri devletten 
alamaz.

Küçük Kumla Belediye iken, Eşref Gü 
re, imarlı alanlarda m2 si 350 lira değer 
göstermişi Yasaya göre, komisyon 
belediye de ğerlerinin altında fiyat 
belirleyemeyeceği için Kumla’da imarlı 
alanlarda en düşük fiyat 350 lira olursa, 
vatandaş yandı.

3 dönüm orman vasfını yitirmiş alanı 
zeytinliğe çeviren kişinin, devlete 1 mil 
yon 50 lira ödemesi gerekir. Peşin ödeme 
de yüzde 30 indirim bile olsa.

Var mı böyle yiğit üretici bu bölgede. 
Bu işin sıkıntı yaratacağı belliydi... 
Gürültü asıl bundan sonra kopacak.

Gemlikin eski 
işadamlarından 
Girgin Turşu ve 
Zeytinleri 
işletmesinin kuru
cusu Necati 
Girgin(80) dün 
toprağa verildi. 
Şeker ve tansiyon 
rahatsızlığı 
nedeniyle bir 
süredir tedavi 
gören Necati Girgin, 
önceki gün 
yaşamını kaybet
mişti.
Gemlik’in ilk turşu 
ve yeşil zeytin 
imalathanelerinin 
kurucularından olan 
Necati Girgin’in 
cenazesi dün, Cuma 
namazından sonra 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinde kılınan 
cenaze namazı 
ardından sevenleri 
tarafından ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli 
11160400EX072333 24/10/2011 tarihli beyannamemiz 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
İnnomar Dış Tic. Ltd. Şti

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Prof. Ahmet Eıcan, depremin tarihini açıkladı
İstanbul'da merkez 
üssü Büyükçekmece 
olan 3.8 büyük
lüğünde bir deprem 
oldu. Deprem pro
fesörü Ahmet Ercan, 
İstanbul sallandıktan 
sonra açıklama 
yaptı.

"BÜYÜK DEPREM 
2029'DAN ÖNCE 
OLAMAZ"
Ercan, şunları söyle
di: "İstanbul'da 
büyük deprem için 
çok erken daha. Şu 
anda İstanbul'da

büyük deprem 2029'dan önce ola-
olması çok şaşırtıcı maz. Ama
olur. Büyük deprem Marmara'da büyük

deprem oluncaya 
kadar 5,5 ve 5,7'ye 
kadar depremler ola
caktır. Gelecek bü 
yük depremin yeri, 
odak derinliği, vuruş 
gücü ve kırılma nok
tasını belirlemede 
yararlanıyoruz bun
lardan. Halkımız 
kaygıya kapılmasın.

"ŞU ANDA BİR 
GERGİNLİK YOK" 
Büyükçekmece- 
Çatalca kırığımız var. 
Kuzey Anadolu ile 
kesim yeri etkindir.

Burada olabilecek en 
büyük deprem 
4,5'tür. Bundan 
sonra daha büyük 
bir deprem gelmesi 
beklenmez. 3.8 bü 
yük deprem k a te go 
risine girmez. Halkı 
mız paniğe kapıl
masın. " 
"DEPREM ÖNCÜ 
DEĞİL" 
Büyükçekmece'de 
meydana gelen 
depremle ilgili vatan
daşların içini rahatla
tan bir açıklama 
yapan AFAD Deprem

Dairesi başkanı 
Murat Nurlu, "Öncü 
ve artçısı olmayan 
bir deprem. Normal 
bir deprem.
Vatandaşların sakin 
olması gerekir. 
Zemini kötü olan 
yerler için diğer 
ilçelerden de 
hissedilmesi 
mümkündür. Orada 
Kuzey Anadolu Fay 
Zonu hareket ediyor. 
Küçük faylar olabilir, 
bunlar üzerinde 
gerçekleşmiştir" 
dedi

Hursa’nın 15 ilçesi birinci derece deprem hüllesi
Bursa Kent Konseyi 
Kadın Meclisi, birinci 
derece deprem böl
gesinde yer alan 
Bursa’da tüm vatan
daşları doğal afetler 
hakkında bilinçlendir 
mek amacıyla ‘Afetle 
Mücadele’ konulu bir 
eğitim semineri 
düzenledi.
Bursa Kent Konseyi 
Koza Salonu’nda 
yapılan programa 
sivil toplum kuru
luşlarının temsilci
leri, kadın muhtarlar 
ve Bursa Kent Kon 
şeyi gönüllüleri 
katıldı. Kadın Meclisi 
Başkanı Kadriye 
Sarıbıyık, Bursa’da 
yaşayan kadınların 
bilinçlendirilmesi, 
kadın bakış açısıyla 
politikalar oluşturul
ması, şehre karşı 
aidiyet duygusunun 
geliştirmesi amacıy
la çalışmalar yaptık
larını belirtti. ‘Afetle 
Mücadele’ konulu 

seminerle, kadınların 
doğal afetlerle daha 
bilinçli bir şekilde 
mücadele edebilme 
sini amaçladıklarını 
kaydeden Sarıbıyık, 
"Doğal afetler, inşa 
na maddi ve manevi 
boyutlarda zarar 
veren olaylardır. 
Bunların farkında 
olmak ve yaşanan
larla planlı bir şek
ilde mücadele etmek 
gerekir. Gündelik 
yaşamda sıradışı acil 
durumlara da hazır
lıklı olmalıyız. Bu 
toplantıyla eksikler
imizi görüp, alınacak 
tedbirleri öğreni 
yoruz” dedi.
“Gönüllülerimizin 
sayısını artırmalıyız’’ 
‘Afetle Mücadele’ 
konulu eğitim semi
nerine konuşmacı 
olarak katılan Bursa 
İl Afet ve Acil Durum 
Müdürü İbrahim Tan, 
1999 depreminin 
ardından Van

depreminin de tehli 
kenin ne kadar yakın 
olduğunu hatırlat
tığını söyledi. Tan, 
zamanı bilinmediği 
için doğal afetlerin 
en tehlikelisi ve en 
yakını olan depreme 
karşı neler yapılması 
gerektiğini her yerde 
anlattıklarını belirtti. 
Bursa’nın en fazla 
1855 yılındaki 9 ve 
10 büyüklüğündeki 
iki depremden etki 
lendiğini kaydeden 
Tan, Bursa’nın 15 
ilçesinin birinci dep 
rem bölgesinde, 
doğudaki 2 ilçenin 
de ikinci deprem 
bölgesinde olduğu 
nu hatırlattı.

Bursa’nın, İstanbul’
dan daha büyük 
afet tehlikesiyle 
karşı kar şıya 
olduğunu dile 
getiren Tan, “İstan
bul’da şehrin içerisin 
de bir fay yok. İstan
bul’da yıkıma sebep 
olabilecek fay, 
Marmara Denizi’nde 
Adalar’ın güneyinde 
ve 15 kilometre 
derinliktedir. Bu fay 
kırıldığında Bursa’yı 
da etkiler. Ayrıca 
Bursa’da şehrin 
içerisinden geçen 
diri faylar var. O yüz
den bizim biraz daha 
fazla hazırlanmamız 
gerekiyor. Gönüllüle 
rimizin sayısını artır

malıyız. Eğitimler 
konusunda 
Türkiye’nin en 
donanımlı ekibi bu 
şehirdedir” diye 
konuştu.
“Bursa’da 
depreme hazırız” 
Uzmanları çağıracak 
her kişi ve kuruma 
da istedikleri yerde 
ve zamanda eğitim 
vermeye hazır olduk
larını anlatan Tan, 
“Alo Afet 122’yi 
arayan herkese 
yardımcı oluyoruz. 
Öte yandan 
Bursa’nın afet 
planını hazırladık. 
Çadır kent alanlarını, 
yardım malzemeleri 
için ana depoları, 
afetten sonraki 
dönüştürülecek 
malzemelerin nerede 
toplanacağını plan
ladık ve belirledik.
Depremden korkalım 
ama biz Bursa 
olarak olası bir afete 
bir miktar hazırız” 

dedi. Bursa’da 
depremin dışında 
heyelan, su baskını, 
lodos, kaya düşmesi 
ve çığ tehlikelerinin 
de yaşandığını anla
tan Tan, heyelanlı 
alanların en çok 
İnegöl’de bulun
duğunu, Türkiye 
bazında en çok 
heyelan yaşanan 
bölgeler arasında da 
3. olduğunu söyledi. 
Bursa’nın, çok iyi 
Arama Kurtarma 
Birlik Müdürlüğü’ne 
sahip olduğunu 
ifade eden Tan, eki 
bin sadece afetlere 
müdahale etmediği
ni, trafik kazalarına, 
dağda, ovada ve 
suda kaybolanlara, 
derin bir yere düşen
lere yardımcı 
olduğunu dile getir
di. Kaza, yangın, 
kanama, ilaç yutma 
gibi acil durumlarda 
neler yapılması 
gerektiği anlatıldı.

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK-- ORGANİZASYON VE TANITIM

İstiklal Cad. Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı 
No : 5/ B Tel : (0.224) 515 96 85 GEMLİK
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Büyükşehir 
Belediyesi, tarih 
başkenti Bursa’da, 
OsmanlI’nın köklü 
mirasının gün 
yüzüne çıkarıldığı 
yatırım ve pro
jeleriyle, Antalya’da 
gerçekleştirilen 
‘YAPEX-Restoras 
yon Renovasyon ve 
Kültür Mirasını 
Koruma Fuarı na 
damgasını vurdu. 
ÇEKÜL Vakfı tarafın
dan düzenlenen 
‘YAPEX-Restoras 
yon Renovasyon ve 
Kültür Mirasını 
Koruma Fuarı nda 
Bursa’daki tarihi 
mirası öne çıkaran 
hizmetlerinden 
bahseden Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, tarihi ve 
kültürel değerlerin 
Bursa'yı çok zengin 
ve çeşitli bir sosyal 
yaşam merkezi 
haline getirdiğini 
söyledi.
Fuar kapsamında 
düzenlenen Tarihi 
Kentler Birliği 2011

Özendirme 
Yarışması Metin 
Sözen Koruma 
Büyük Ödülü ve 
Süreklilik Ödülü 
Sahipleri Anlatıyor' 
konulu açık oturum, 
Antalya’daki EXPO 
Center'de gerçek
leştirildi. Moderator 
lüğünü ÇEKÜL Vakfı 
Danışma Kurulu 
Üyesi Mithat 
Kırayoğlu'nun yap
tığı oturumda Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Muğla 
Belediye Başkanı 
Osman Gürün, Aksa 
ray Belediye Başka 
nı Nevzat Palta, 
Birgi Belediye Baş 
kanı Cumhur Şener, 
Kula Belediye Baş 

kanı Selim Aşkın ve 
Burdur Belediye Baş 
kanı Sebahattin Ak 
kaya konuşmacı 
olarak yer aldı.
“Tarihi yapıların 
restorasyonu halkın 
desteğini topladı” 
Bursa'da son 10 
yılda yapılan çalış
malar hakkında 
katılımcıları bilgilen 
diren Bursa Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Recep Altepe, 
tarihi ve kültürel 
miras çalışmaları 
başlangıcında çok 
ciddi bir yapılan
maya gittiklerini, 
halkı da sürece dahil 
ederek başarıya 
ulaştıklarını söyledi. 
Bursa'da gerçek
leştirilen restoras 

yon çalışmalarıyla 
ilgili olarak göreve 
gelir gelmez beledi 
ye bünyesinde 
sıfırdan yapılandık
larını, tarihi ve 
kültürel miras çalış
malarıyla ilgili yeni 
birimler kurduklarını 
ve Bursa Araştırma 
lan Merkezi ni 
faaliyete geçirdik
lerini anlatan Baş 
kan Altepe, atılan bu 
adımlarla dünyaya 
örnek olan çalış
maların ortaya çık
tığını ifade etti.
Başkan Altepe, çalış 
malarından örnekler 
de vererek, “Göreve 
gelir gelmez, tarihi 
ve kültürel miras 
çalışmalarının 
yürütülmesi konu 
sunda halkımızın 
görüşüne başvur
duk. Yaptırdığımız 
anketin sonuçları, 
bizim de şaşırdığı 
mız şekilde, yüzde 
98 oranında destek 
verir nitelikte oldu. 
Yüzde 60 bekliyor
duk fakat yüzde 98 
oldu.” dedi.

"400 Vergi 
Müfettişi alınacak"

Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek, Vergi 
Denetim Kurulu 
Başkanlığı bünye
sine 400 yeni vergi 
müfettiş yardımcısı 
alınacağını açıkladı. 
Bakan Şimşek, 
kayıtdışı ekonomi 
ile etkin mücadele 
de vergi denetim 
elemanlarının çok 
önemli rol oynadık
larını söyledi.
Şimşek, 10 Temmuz 
2011 tarihinde kuru
lan Vergi Denetim 
Kurulu 
Başkanlığı’nın 
Maliye Bakanlığı 
bünyesinde en üst 
düzeyde yapı
landırıldığını ve 
Başkanlığın, men
suplarının sayısı ile 
de Türkiye'nin en 
büyük denetim bir
imlerinden biri 
olduğunu ifade etti. 
Vergi Denetim 
Kurulu Başkan 
hğı'nın kurulmasın
daki amaçlardan 
birinin; yıllardır 
farklı unvan ve bi 

rimler tarafından 
yürütülen başta 
vergi incelemesi 
olmak üzere, teftiş, 
soruşturma ve 
araştırma gibi 
görevlerini tek 
elden ve koordineli 
bir şekilde yürüt
mek olduğunu 
kaydeden Şimşek, 
bu şekilde bir yan
dan kayıtdışı 
ekonomi ile 
mücadelede etkin
liğin, diğer yandan 
da vergi denetim
lerinde kalite ve 
verimliliğin artırıl
masının hedef 
lendiğini dile getir
di. Kayıtdışı ekono
mi ile mücadelede 
vergi müfettişlerinin 
daha verimli olarak 
hizmet vermelerinin 
yanında, denetim 
gücünün sayısal 
olarak artırılmasının 
da önemli olduğunu 
belirten Şimşek, bu 
nedenle vergi mü 
fettişlerinin sayısını 
artırmayı hedefle 
diklerini vurguladı.

GEMLİK NAKLİYECİLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN 
1 KONGRE İLANI

Gemlik Nakliyeciler Derneği’nin olağanüstü genel kurul toplantısı 3 Kasım 2012 
Cumartesi günü saat 11.oo de GEMSİAD Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlartmadığı takdirde ikinci toplantı 10 Kasım 2012 Cumartesi günü aynı 
yer ve saatte tekrarlanacaktır.

İlan olunur.
YÖNETİM KURULU 

GÜNDEM :
1 - Açılış
2 - İstiklal Marşı’nın okunması
3 - Saygı duruşu
4 - Divan heyetinin seçimi
5 - Gelir gider bütçesinin görüşülüp onaylanması
6 - Yönetim ve Denetim Kurulu çalışmalarının okunarak ibra edilmesi
7 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
8 - Yeni Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
9 - Yeni üye ahmf
10 - Dilek ve temenniler
11 - Kapanış.
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MiıMiaılMi
Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi 
Kanunu Tasarısı, 
TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul 
edilerek yasalaştı, 
önemli düzenlemel
er getiren yasaya 
göre işkolu barajı 
yüzde 10'dan 
yüzde 3'e 
düşürülüyor. 
Sendika, iş kolunda 
çalışan işçilerin en 
az yüzde 3'ünün 
üyesi bulunması 
şartıyla, iş yerinde 
çalışan işçilerin 
yarıdan fazlasının, 
işletmede ise yüzde 
40'ının kendi üyesi 
olması halinde 
toplu iş sözleşmesi 
yapabilecek. 
İşletmede birden 
çok sendikanın 
yüzde 40 veya 
fazla üyesi varsa, 
başvuru tarihinde 
en çok üyeye sahip 
sendika, toplu iş 
sözleşmesi 
yapacak.

YETKİ TESPİTİ 
İSTENECEK 
Yasaya göre toplu iş 
sözleşmesi yapmak 
isteyen işçi 
sendikası, bakanlığa 
başvurarak yetkili 
olduğunun tespitini

isteyecek. İşveren 
sendikası veya 
sendika üyesi 
olmayan işveren de 
bakanlığa başvu
rarak yetkili işçi 
sendikasının tespiti
ni talep edebilecek. 
Bakanlık, kayıtlarına 
göre başvuru tarihi 
itibarıyla bir işçi 
sendikasının yetkili 
olduğunu tespit 
ettiğinde, başvu
ruyu, iş yeri veya 
işletmedeki işçi ve 
üye sayısını, o 
işkolunda kurulu 
işçi sendikaları ile 
taraf olacak işveren 
sendikası veya 
sendika üyesi 

olmayan işverene 6 
iş günü içinde 
bildirecek.
Kurulu bulunduğu 
işkolunda çalışan 
işçilerin yüzde 
3'ünden daha az 
üyesi bulunan işçi 
sendikası, yetki iti
razında bulunamay
acak. Grev kararı, 
uyuşmazlık 
tutanağının 
tebliği tarihinden 
itibaren 60 gün 
içinde alınabilecek 
ve bu süre içinde 6 
iş günü önceden 
karşı tarafa 
bildirilecek tarihte 
uygulamaya konula
bilecek.

İreli feMlm Büfe
Türkiye’de eylül ayı 
sonu itibariyle dört 
haftalık ortalamalara 
göre ticari krediler 
hariç taşıt, konut ve 
ihtiyaç kredilerinde 
kredi faizleri 2012 
yılının en düşük 
seviyesine geriledi. 
Merkez Bankası 
verilerinden der
lenen bilgilere göre, 
eylül ayının son haf
tasında dört haftalık 
ortalamalara göre 
ticari krediler hariç 
tüm kredilerde kredi 
faizleri 2012 yılının 
en düşük 
seviyesinde 
bulunuyor.
Eylül sonu itibariyle 
dört haftalık ortala
malara göre konut 
kredisi faizleri 
yüzde 12,05 ile 
ihtiyaç kredisi faiz
leri de yüzde 16,55 
ile 2011 Temmuz ayı 
başından beri 
gördüğü en düşük 
seviyeyi gördü. 
Ticari kredi faiz 
oranları ise eylül ayı 
sonu itibariyle haf
talık ortalamalara 
göre yüzde 14,03’e 
yükseldi. Ticari 
kredi faiz oranları 
ağustos ayında

yüzde 13,92 
seviyesinde 
bulunurken Kasım 
2011’den beri en 
düşük seviyesinde 
bulunuyordu. 
Taşıt kredileri ise 
son iki ayın en 
düşük seviyesi olan 
yüzde yüzde 13 
seviyesine geriledi. 
Analistler Merkez 
Bankası’nın dün 
ekim ayı Para 
Politikası Kurulu 
toplantısında faiz 
koridorunun üst 
sınırında 50 baz 
puan indirime 
gitmesiyle öncelikle 
bankaların mevduat 
faizlerinde bir 
düşüş olacağını 

ardından bu 
düşüşün kredi faiz
lerine de yansıya
cağını kaydediyor. 
Kredi faizlerinin 
düşmesinin iç talebi 
destekleyeceğini 
belirten analistler, 
bu durumun son 
çeyrekte büyümeye 
pozitif yönde 
katkı yapacağını 
ancak MB’nin 
piyasada 
beklenilenin 
aksine faiz koridoru
nun üst sınırında 
100 baz puan yerine 
50 baz puan 
indirime gitmesinin 
iç talebe sınırlı 
katkısının olacağını 
kaydediyor.

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAAcıuK - YAYINCILIK ■ reklamcilik Tel i (0.224) 513 96 83 Fax! (0.224) 513 35 95

Adıma bastırmış olduğum - 
Seri A 11651 - 11700 sıra numaralı 

1 cilt faturamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
ADEM AKBALIK 19063312500
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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 -|86
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

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

VAPUR - FERİDOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
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 OTOBÜS

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

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

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

İT 
B 
E
R 
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HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 2X24
Manastır Taksi 517 33 94

Akcan Petrol s13 ,0 79
MAR-PET 5,3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4403 

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)

IHMMİI
VENÜS SİNEMASI 
ÇANAKKALE 
1915:11:30- 
12:45-14:00- 
15:15-16:30- 
17:45-19:00- 
20:15-21:30 
REZERVASYON 

5133321
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Canakltale 1915'Venüs Sineması'ntla flüsıerime airıli
Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesi’nin 
arka sokağında 
bulunan Venüs 
Sineması’nda 
‘Çanakkale 1915’ 
filminin gösterime 
girdiği bildirildi. 
Filmin Venüs 
Sineması’ndaki 
seansları ise şöyle : 
Saat 11.30-12.45- 
14.00-15.15-16.30- 
17.45.-.19.00.-.20.15- 
21.30.
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı'na az bir 
süre kala Çanakkale 
Savaşı zaferini anla
tan filmi
Turgut Özakman'ın 
kitabından Yeşim 
Sezgin tarafından 
senaryolaştırılan ve 
yönetilen filmin 
kadrosunda Şevket 
Çoruh, Barış Çak
mak, İlker Kızmaz, 
Bülent Alkış, Serkan 
Ercan gibi isimler 
yer alıyor.
Çekimleri savaşın 
geçtiği gerçek 

mekanlarda gerçek
leştirilen ve görsel 
efektleri Hollywood 
filmlerinde de çalı 
şan Serkan Zelzele 
tarafından yapılan 
filmde ayrıca 2 bine 
takın figüran rol aldı. 
Ülkemizin düşmana 
karşı verdiği özgür
lük mücadelesinin 
en kanlı savaşların
dan birine sahne 
olan Çanakkale Sava 
şı'nın panoramasını 
sunan film, Mustafa 
Kemal Atatürk ve 
Mehmetçik'in insan 
üstü mücadelesini 
perdeye taşıyıp 
unutulmaması 
gereken bu inanç ve 
cesaret öyküsünü 
tekrar hatırlatıyor. 
Filmin konusu şöyle: 
Rus Harbi, Balkan 
Savaşları, elden 
çıkan topraklar ve 
verilen ağır yenil
gilerle 20. yüzyılın 
başları Osmanh 
Devleti için çok 
büyük maddi ve

manevi kayıplarla 
gelir. Rumeli toprak
ları kaybedilmiş, 
eziyet gören 
Osmanlı tebaası 
Anadolu'ya göç et 
meye başlamış, 
Osmanh orduda 

büyük kayıplar 
yaşamıştır. 1914'te 
1.Dünya Savaşı'nın 
patlak vermesi ve 
OsmanlI'nın İttifak 
Devletleri ile yeniden 
savaşa girmesi 
sonucu Anadolu’da 

eli silah tutan tüm 
genç erkekler için 
seferberlik emri 
çıkar.
Şimdiye kadar ağır 
yenilgiler alan 
Osmanh vatan 
bellediği toprakları 
korumak için var 
gücüyle yeniden bir
lik olur. Osmanhmn 
eğitim, görmüş genç 
ve yetenekli beyin
leri de gönüllü 
olarak askere yazılır. 
İşte gencecik Veli ve 
Mehmet Ali de bu 
askerler arasındadır. 
Kısa süre içerisinde 
Maydos (Eceabat)'a 
tayin edilirler ve 
Cönk Bayırı’nda 
İngiliz kuvvetlerine 
karşı tarihin daha 
önce yazmadığı bir 
inanç ve cesaretle 
savaşırlar. Mustafa 
Kemal’in komu- 
tanısına atandığı 
yeni kurulan 19. 
Tümen’e katılırlar. 
Öte yandan 
Çanakkale

Boğazı’nın savun
masından sorumlu 
Cevat Paşa da bir 
yandan destek bek
lemekte diğer yan
dan mayın hatları 
için hesap yapmak
tadır. İngilizler ve 
Fransızlar 18 Mart 
1915 günü müthiş 
bir askeri kuvvetle 
boğaza giriş 
yaparlar; fakat vatan 
toprağı olan 
Çanakkale Boğazı’nı 
geçmek sandıkları 
kadar kolay olmaya
caktır. Defalarca 
denizden ve karadan 
saldırırlar ama 
karşılarında üstün 
cesaretleriyle Veli’yi, 
Mehmet Ali’yi, Bigah 
Mehmet Çavuş’u, 
Nusrat Mayın 
Gemisi’ini, Seyit 
Onbaşı’yı, Hilmi 
Şanhtop’u, Hüseyin 
Avni Bey’i, Boyabatlı 
Mustafa’yı,Yüzbaşı 
Faik’i, Şefik Bey’i ve 
Mustafa Kemal 
Paşa’yı bulurlar...

TEŞEKKÜR
Ailemizin büyüğü, 

Gemlik’in eski esnaflarından 
Değerli Babamız

Necati Girgin’i
kaybettik. Üzüntümüz derindir.

Cenazemize katılarak bizlerin acılarını paylaşan 
kurum ve kuruluş temsilcilerine, dost, arkadaş, akraba ve 

tanıdıklarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

AİLESİ
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Su Kamyonu Kaza Yaptı, 
Yola Saçılan Damacanaları 

vaiandaslartopladı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 
bir su kamyonu kaza yapar 
ken, yola saçılan damaca 
naları polisler ve vatandaşlar 
topladı. Haberi sayfa 3’de

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 700 zeytin üreticisinin kredi borçlarının ertelenmesi için başvurduğunu söyledi

CHP Hasar Tespit Komisyonu
raporuna itiraz edecek

CHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan, zeytin üreticilerinin bankalara 
olan kredi borçlarının ertelenmesi için 
yaptırılanbaşvuru sayısının 700’e yük
seldiğini söyledi. Sertaslan, "Mayıs ayın
da meteorolojiden bölgeye düşen yağışın 
normalin 3 kat üzerinde olduğunu tesbit 
ettik. Bu ay çiçeğin açtığı ve döllenmenin 
olduğu dö nemdir. Biz, Hasar Tespit 
Komisyonu gibi düşünmüyoruz. Rapora 
itiraz yapılıp yapılmayacağını hukukçu
larımız araştırıyor." dedi. Haberi syf 5’de

Gemlik Paşa Otel 
inşaatı start aldı

Hisartepe Mahallesi Taşköprü Mevkiinde inşaatına 
başlanan 3 yıldızlı otel 210 yataklı olacak. Otelde 3 
toplantı salonu, yemek ve alakart salonları, türk 
hamamı, sauna, ve masaj odaları bulunacak. 2'de

Glint Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güzel günler göreceğiz...
Yanıbaşımızda ateş çemberi varken, bom 

balar, kurşunlar, füzeler kan akıtırken, can 
alırken, bizi bu ateşe çekmek istiyorlar...

Dünyanın dört bir köşesinde huzursuz 
luk, açlık, yoksulluk, savaş ve gözyaşı ile 
milyonlarca insan güzel günleri hasretle 
bekliyor.

İçinde yaşadıkları acılardan kurtulup 
güzel günleri bekliyor insanlar...

Bu pazar, Nazım Hikmet’in "Güzel Günler 
Göreceğiz” şiirini sizlere paylaşmak istiyo 
rum.

Nazım şöyle başlar dizelerine:
"Güzel günler göreceğiz
Güzel günler göreceğiz çocuklar... 4’de

Mi 
Mm'* 
üj 
illift

Veli baba Kıraat 
hanesi ve müş
terileri tarafından 
desteklenen 
"Her ay bir engel 
kalkıyor” projesi 
vatandaşların 
desteğiyle çığ 
gibi büyümeye 
devam edi yor. 
17. tekerlekli san 
dalye ihtiyaç 
sahibine teslim 
edildi. Syf 2’de

Marketten aldığı laınıi 1 kilo
49lgrameksikeıkınca

Imkukmücadelesihaslam
Kumla’da tanın
mış bir market
ten piliç alan 
Adnan Güvenç 
adlı Emlakçı, 
aldığı piliçin 
ağırlığından 
şüphelenince 
tarttırdığında 1 
kilo 491 gram 
eksik geldiğini 
görünce soluğu 
Savcılıkta aldı. 
Haberi syf 5’de

200 Bin 
Kadına 

Gift Haas 
Müjdesi

Hükümet, eşi 
vefat eden ve 
sosyal güvencesi 
olmayan kadın
lara yönelik maaş 
uygulamasında 
200 bin kadına 
500 lira Kurban 
Bayramı harçlığı 
verdi. Dul kadınlar 
için ayrılan kay
nak da 450 mil 
yon liraya çıktı. 
Haberi syf 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Paşa Otel inşaatı start aldı
Hisartepe Mahallesi Taşköprü 
Mevkiinde inşaatına başlanan 

3 yıldızlı otel 210 yataklı olacak. 
Otelde 3 toplantı salonu, 

yemek ve alakart salonları, 
türk hamamı, sauna, ve masaj 

odaları bulunacak.
Paşa Otelcilik Ltd. 
Şti. tarafından 
Hisartepe Mahalle 
si’nde inşaatına 
başlanan 210 yataklı 
SPA Otel 
hızla yol alıyor. 
Gemlik girişi 
UEDAŞ tesisleri 
arkasında 6 bin 195 
metrekare arsa 
üzerinde 1100 
metrekare taban 
alanında yapımına 
başlanan 3 katlı otel 
inşaatının 2013 yılı 
tamamlanması bek
leniyor.
Paşa Otelcilik Ltd. 
Şti. sahibi Paşa 
Ağdemir, istiklal 
Caddesi’ndeki Paşa 
Otel’den sonra 
Gemlik’e yakışır, 
yeni bir otel inşaatı
na başlamaktan 
mutluluk 
duyduğunu 
belirterek, 
şunları söyledi: 
“Gemlik’in içinde 
toplantı salonları 

olan, müşterilerinin 
konaklama ve din
lenme olanağı bula
cağı modern bir 
otele olan ihtiyacı 
nedeniyle böyle bir 
yatırıma projesini 
başlattık.
Bir cephesi Yalova 
yoluna bakan, 3 
yıldızlı Gemlik 
Paşa Otel inşaatının 
1100 metrekarelik 
zeminin iyileştirilme- 
sı için 45ü ton beton 
döktük. Yeraltına 
120 adet kazık 
çakıldı.
Zemin üzerini ise 
adeta demir ağlarla 
örüyoruz.
Depremsellikle 
ilgili her türlü önlemi 
aldık. Zemin 
katı otopark olarak 
planlandı. Üç katlı 
binada 4 adet 4 
yataklı suit oda, 
92 adet 2 yataklı, 
1 adet bedensel 
engelli odası ile 
toplam 99 oda

3 yıldızlı 210 yataklı SPA Otel inşaatı hızla ilerliyor. Otel, 2013 yılında tamamlanacak

bulunmaktadır. 
Otelde 2. sınıf 100 
kişilik 120 kişilik 
lokanta, 50 kişilik 
alakart yemek sa 
lonu, 120 kişilik 
açık alan, 
100 kişilik top lantı 
salonu, 200 ve 400 
kişilik 2 adet çok 
amaçlı salon yer 
almaktadır.
Ayrıca, türk hamamı, 
sauna, buhar odası 
ve 4 adet masaj 
odası vardır.

Velibaba Kıraathanesinden
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GUZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN...

17. nci tekerlekli sandahıe
Velibaba 
Kıraathanesi’nin 
başlattığı 
“Her ay bir engel 
kalkıyor” projesi 
kapsamında 
17. tekerlekli san
dalye sahibini 
buldu.
Velibaba 
Kıraathanesi ve 
müşterileri 
tarafından 
desteklenen 
“Her ay bir engel 
kalkıyor” projesi 
vatandaşların 
desteğiyle 
çığ gibi

büyümeye devam 
ediyor.
Kampanya kap
samında bir 
sandalyenin 
Faruk Terzi tarafın
dan kendilerine 
teslim edildiğini 
söyleyen Veli 
Baba Kıraathanesi 
işletmecileri, 
“17. sandalyeyi 
doğuştan bacağı 
olmayan 5 yaşında
ki bir kardeşimize 
verilmek üzere 
yakını Süleyman 
Oruç’a teslim ettik” 
dedi.

I GÜND€ DAV€TİV€ BASIUR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Su Kamyonu Kaza Yaptı, Yola Saçılan
Oamacanaları vatandaşlar topladı

İhsanca

Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde bir su 
kamyonu kaza 
yaparken, yola 
saçdan 
damacanaları 
polisler ve vatan
daşlar topladı.
Kaza, bugün saat 
11: 00 sıralarında 
Orhangazi-Bursa 
kara yolunun 
Yeniköy kavşağında 
meydana geldi. 
İzmit'teki bir su 
dolum tesisinden 
yüklediği damacana 
sulan 
Orhangazi'deki 
bayie getirmek

ItenneSmiSııMlıilHlftsiilailtıcılıftnMı
Orhangazi'de, 
üzerine sıcak 
su dökülen 1 
yaşındaki çocuk 
yaratandı. 
Arapzade Mahallesi 
Siteler bölgesinde 
oturan Erkan ve 
Sultan Şahin çif

Yılanın Mm Kişi Hasianeye Kaldırıldı
İnegöl'de, yılanın 
ısırdığı kişi hasta 
neye kaldırıldı. 
Sinanbey Mahallesi 
Murat Caddesi'nde 
park halinde bulu
nan 16 KBZ 71 
plakalı otomobilin

laihrm iıırsa'da 860 !iı litre iıianald He Oecirti
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığınca, 
2011 yılında düzen
lenen operasyon
larda 960 bin litre 
akaryakıt ele geçir
ildi. 2012 yılında da 
akaryakıt kaçakçılı 
ğı ile mücadeleye 
aralıksız devam 
eden jandarma 
ekipleri, bugüne 
kadar 595 bin litre 
kaçak akaryakıt ele 
geçirdi.
Osman gazi 
ilçesinde yapılan

üzere yola çıkan 
16 V 8966 plakalı 
kamyon, Yeniköy 
kavşağına geldiğin 
de sürücüsünün 
direksiyon 

tinin kızı Melike 
Şahin'in (1) 
üzerine, kahvaltı 
masasının 
örtüsünü çekince 
çaydanlıkta bulu
nan sıcak su 
döküldü.
Vücudunda yanık

teker kısmına yılan 
girdi. Otomobilin 
sahibi Selahattin 
Güven, yakalamak 
istediği yaklaşık 1,5 
metre uzunluğunda 
olduğu bildirilen 
yılan tarafından 

kontrolde, oluştu
rulan bir düzenek 
ile araçlara madeni 
yağ boşaltımı 
yapıldığı tespit 
edildi. Cumuriyet 
savcısının tali
matıyla yapılan ara
mada toplam 4 bin 
725 litre madeni 
yağ ele geçirildi. 
Ayrıca, Orhangazi 
ilçesinde alınan bir 
duyum üzerine 
park halindeki bir 
akaryakıt tankerin 
de arama yapan

hakimiyetini kay
betmesi üzerine 
kamyon orta refüje 
çıktı. Bir süre sürük
lenen kamyonun 
kasasında bulunan 

lar oluşan Şahin, 
ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Şahin, yapılan 
müdahalenin 
ardından ambulans 
helikopterle, 

elinden ısırıldı. 
Güven, İnegöl 
Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
İnegöl Belediyesi 

jandarma ekipleri, 
yaptıkları kontrolde 
belgelendirileme 
yen 35 bin litre 
madeni yağ olduğu 
tespit edilen 
kimyasal madde 
ele geçirildi. Başka 
bir tankerde de 
şüphe üzerine 
yapılan kontrolde 
17 bin 800 litre, 
Karacabey 
ilçesinde de 25 bin 
litre ulusal marker 
testi geçersiz olan 
kaçak akaryakıt ele 

damacana sular ise 
yola saçıldı. 
Kamyonun şoförü 
aracı bırakarak 
ortadan kaybolur 
ken, damacanaların 
yola saçılmasından 
dolayı trafik durdu. 
Polis ekipleri ve 
vatandaşlar 
damacanaları topla
yarak yolu tekrar 
trafiğe açtı. Daha 
sonra su firmasın
dan gelen görevi 
ilerce sular orta 
refüjden alındı. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.
Şahin'in, yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavi altına 
alındığı bildirildi.

itfaiye ekipleri, 
yılanı çıkarmak için 
aracın etrafına 
kükürt tozu 
döktü. Yapılan 
çalışmalara 
rağmen yılan 
bulunamadı 

geçirildi. Cumhu 
riyet savcısının tali
matı ile ele geçir
ilen akaryakıtlar ile 
madeni yağlar 
yetkili birime teslim 
edilmek üzere 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
lerince muhafaza 
altına alındı. Olayla 
ilgili şüpheliler 
hakkında, Petrol 
Piyasası Kanu 
nu'na muhalefet 
suçundan tahkikat 
başlatıldı

Otoyol davasında 
Başbakanlığın itirazına ret 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 
“İzmit Körfez Geçişi-Orhangazi-İzmir 
Otoyolu Projesi”ne Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) muafiyeti sağlayan 
Başbakanlık Genelgesi’nin ilgili maddesinin 
yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili 14. 
dairenin kararına yapılan itirazı reddetti. 

İstanbul İzmir arasını 3.5 saate düşürecek 
otoyol projesini, ÇED sürecinden ayrı tutan 
genelgenin yürütmesinin durdurulması ve 
iptali istemiyle, TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası ile Ege Çevre ve Kültür Platformu 
Derneği (EGEÇEP) tarafından dava açılmış, 
Danıştay 14. Dairesi de yürütmenin durdu
rulmasına karar vermişti.

Ancak idare, yürütmenin durdurulmasına 
ilişkin kararı dikkate almamış ve otoyol 
inşaatına devam kararlılığı göstermişti. Bir 
yandan inşaat sürerken Başbakanlık karara 
itiraz etti. İtirazı, Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu değerlendirdi. Hüküm 
öncesi görüş bildiren Danıştay Tetkik 
Hakimi Bülent Küfüdür, davaya konu olan 
genelgenin 9. maddesinde hukuka aykırılık 
bulunmadığını, dolayısıyla yürütmenin dur
durulmasının yasal koşullarının oluş
madığını savundu. Danıştay Savcısı Abidin 
Çelik ise başbakanlığın itiraz dilekçesinde 
ileri sürülen nedenlerin yürütmenin durdu
rulması kararını ortadan kaldıracak nitelikte 
olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Bu görüşlerden sonra Danıştay’ın daire 
başkan ve üyelerinden oluşan 31 kişilik 
kurul, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 
ilgili maddesi gereğince yürütmenin durdu
rulması için koşulların oluştuğuna, 
dolayısıyla idarenin yaptığı itirazın reddine 
karar verdi.

Kurul kararını esasta oybirliği, gerekçede 
oyçokluğu ile aldı.

Gerekçede karşı oy kullanan 7 üye, “dava 
konusu düzenlemenin iptal davasına konu 
olabileceği tartışmasız olmakla beraber, 
dava konusM düzenleme yönünden 
başbakanlığın yetkisinin bulunup bulun
madığı hustisunun açıklığa kavuşturulması 
gerekmektedir” dedi. Aynı üyeler, “yasayla 
münhasıra^ bir bakanlığa verilen görevle 
ilgili düzenteme yapma konusunda 
başbakanın yetkisi bulunmamaktadır” 
ifadesini kuttandı.

Üyeler ayrıca, idare hukukuna göre üst 
makamın, astın yerine geçerek karar ala
mayacağın? bildirdi ve şöyle dedi: 

“Başbakanlıkça düzenleme yapılarak 
Gebze-Orhşhgazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin 
ve bu projenin gerçekleştirilmesi için 
gerekli tün|diğer tesislerin çevre etki 
değerlendirmesi sürecinden muaf olduğu 
yönünde talimat içeren dava konusu düzen 
lemede yetki yönünden hukuka uyarlık 
bulunmadıği sonucuna varılmaktadır.”

Başka birkarşı oyda da 7 farklı üye, ÇED 
konusundâ^muafiyet tanınacak “diğer 
tesisler”in neler olduğu konusundaki belir
sizliğe dikkat çekerek, bu yönden de dava 
konusu düzenlemede hukuka aykırılık 
bulunduğunu savundu.

—DÖRT DÖRTLÜK— 
Veriyorsa kararlarını yargı 
Ve saplıyorlarsa hukuka kargı 
Siz çıkarın bundan bir vargı 
Sarın artık bu yaraya bir sargı

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

Güzel günler göreceğiz...
GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ...
Güzel günler göreceğiz çocuklar 
Motorları maviliklere süreceğiz 
Çocuklar inanın inanın çocuklar
Güzel günler göreceğiz güneşli günler

Hani şimdi bize
Cumaları, pazarları çiçekli bahçeler 

vardır,
Yalnız cumaları, yalnız pazarları

Hani şimdi biz
Bir peri masalı dinler gibi seyrederiz
Işıklı caddelerde mağazaları, 
Hani bunlar
77 katlı yekpare camdan mağazalardır.

Hani şimdi biz haykırırız
Cevap:
Açılır kara kaplı kitap: Zindan

Mı» m iiiw ailesi Mı
Ekonomist Dergisi, Türkiye’nin en zengin 100 ailesini belirledi. 
Birinci sırada Koç Holding Şirketi ile liderliğini korurken, Asım 
Kocabıyık Ailesi Borusan Holding ile yirminci sırada yer aldı.

SÜTAŞ AİLESİ 
SÜTE AŞIK 

BBtOBO ' 
ARIYOR

MM

Kayış kapar kolumuzu 
Kırılan kemik, kan

Hani şimdi bizim soframıza
Haftada bir et gelir
Ve
Çocuklarımız işten eve
Sapsarı iskelet gelir

Hani şimdi biz
İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar
Güneşli günler göreceğiz
Motorları maviliklere süreceğiz 
çocuklar
Işıklı maviliklere süreceğiz

Nazım Hikmet Ran

İnsanların özlemleri vardır, beklentileri 
vardır...

Yaşam, bu özlem ve beklentilerin 
gerçekleşmesi için mücadele ile geçer...

Bir ömür tüketirsin özlemine kavuşmak, 
mavilikleri yelken açmak için... \\ 

Erişirsen eğer güneşli günlere yak- 
laşırsın.

Ama öylesi berbat bir dünyada yaşıyo 
ruz ki, güneşli günleri görmek; 'mavilik
lere motorları sürmek, ışıklı maviliklere 
öylesine kolay erişilmiyor.

Engeller, güneşli günleri görmeye perde 
oluyor.

Yılmadan, bıkmadan, arzuyla, âşkla 
hatta hırsla aşılmalı küreklere, güneşli 
maviliklere kavuşmak için...

Ne demiş büyük ozan :
"Güzel günler göreceğiz çocuklar 
Motorlan maviliklere süreceği^ 
Çocuklar inanın inanın çocuklar 
Güzel günler göreceğiz güneşli günler..
İyi haftalar dileklerimle.

Ekonomist 
Dergisi’nin her yıl 
ilgi ile beklenen 
Türkiye’nin en 
zengini araştırması 
sonuçlandı.
Listeye yeni giren
lerin yanında, çıkan
ların da olduğu 
görüldü.
Ekonomist Dergi 
si’nin araştırmasına 
göre, Türkiye’nin en 
zengin ailesi Koç 
Ailesi Koç Holding 
birinci sırada yer 
aldı.
Bunu Şahenk Ailesi 
Doğuş Holding ile 
ikinci sırada, Erol 
Sabancı ve Ailesi 
Sabancı Holding ile 
üçüncü sırada, 
Türkan Sabancı ve 
Ailesi S.Sabancı 
Holding ile 
dördüncü sırada, 
Şevket Sabancı ve 
Ailesi beşinci sırada, 
Ülker Ailesi Yıldız 
Holding ile altıncı 
sırada, Şarık Tara 
Ailesi Enka Holding 
ile yedinci sırada, 
Eczacıbaşı Ailesi 
Eczacıbaşı Holding 
ile sekizinci sırada, 
Doğan Ailesi Doğan 
Holding ile dokuzun
cu sırada, Yazıcı 
Ailesi Anadolu 
Gurubu onuncu sıra' 
da, Özilhan Ailesi 
Anadolu Gurubu 
onbirinci sırada, 
Mehmet Başaran 
Habaş Gurubu 

onikinci sırada, 
Hüsnü Özyeğin Fifa 
Holding onüçüncü 
sırada, Çolakoğlu 
Ailesi Çolakoğlu 
Gurubu ondördüncü 
sırada, Zorlu Ailesi 
Zorlu Holding 
onbeşinci sırada, 
M.Emin Karamehmet 
Ailesi Çukur Holding 
onaltıncı sırada, 
Dinçkök Ailesi 
Akkök Gurubu 
onyedinci sırada, 
Boydak Ailesi 
Boydak Gurup 
onsekizinci sırada, 
Konukoğlu Ailesi 
Sanko Holding 
ondokuzuncu sıra
da, Kocabıyık Ailesi 
Borusan Holding 
yirminci sırada, 
Gürçelik Ailesi Enka 
Holding yirmi birinci 
sırada, İpek Ailesi 
İpek Gurup yirmi 
ikinci sırada, Serra 
Sabancı Sabancı 
Holding yirmi üçün 
cü sırada, Ali 
Ağaoğlu Ağaoğlu 
Gurup yirmi 
dördüncü, Necati 
Kumel Saray hali 
yirmi beşinci sırada, 
Kibar Ailesi Kibar 
Holding yirmi altıncı 
sırada, Turgay Cinel 
Cinel Gurup yirmi 
yedinci sırada, Ömer 
Sabancı Densa 
Denizcilik Gurubu 
yirmi sekizinci sıra
da, Demir Sabancı 
Sedes Gurup yirmi

Kocabıyık Ailesi Borusan Holding 
20. sırada yer aldı.

dokuzuncu sırada, 
Demet Sabancı 
Çetin Doğan Demsa 
Gurup otuzuncu 
sırada, Lusien Arkas 
Arkas Holding otuz 
brinci sırada yer 
aldı.

ÖZDİLEK AİLESİ 
78. SIRADA 
BursalI iş adamların
dan Hüseyin Özdilek 
Ailesi Özdilek Gurup 

ile yetmiş sekizinci 
sırada yer alırken, 
Karacabeyli Süt 
Ürünleri üreticisi 
Sütaş sahibi Yılmaz 
Ailesi doksan 
dördüncü sırada, 
Gemlik Gübre, 
Yılfert, Yılport ve 
Gemport firmalarının 
sahibi Yıldırım 
Holding ise doksan 
dokuzuncu sırada 
yer aldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


22 Ekim 2012 Pazartesi Gemlik KMrfez Sayfa 5

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 700 zeytin üreticisinin kredi borçlarının ertelenmesi için başvurduğunu söyledi

CHP Hasar Tespit Komisyonu 
raporuna itiraz edecek

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, zeytin 
üreticilerinin 
bankalara olan kredi 
borçlarının ertelen
mesi için yaptın lan - 
başvuru sayısının 
700’e yükseldiğini 
söyledi.
Bu yıl zeytin ağaç 
lannın çiçek açtığı 
dönemde yağan yağ
murlar nedeniyle, 
döl tutmaması 
sonucu zeytin 
ürününün çok düşük 
olduğunu söyleyen 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
“Bu durum gösteri 
yor ki kaptaki zeytini 
pazar bulamayan, bu 
yıl kabına veya 
kooperatife zeytin 
veremeyen zeytin 
üreticileri, borçlarını 

ödemekte zorlana 
çaktır. CHP olarak 
yaptığımız araştır
malarda, zeytinin 
çiçek döneminde 
yağmurlar sonucu 
ağaçların döl tutma
ması nedeniyle, 
ürün kaybı söz 
konusudur.
Bu durumda, ilçeler 
de kurulacak Hasar 
Tespit Komisyon 
lannın raporianna 
göre, üreticinin kredi 
borçlan ertelene 
bilmektedir.
Durumun böyle 
olmasına karşın, 
Hasar Tespit 
Komisyonu, araziye 
bile gitmeden düzen
lediği raporunda, 
ürün kaybını normal 
kabul etmiştir. 
Bölgemizde bir yıl 
ürün alındığı, bir yıl

ürün kaybı yaşandı 
ğından söz edil 
miştir. Bu durumun 
Afet Yasası kapsamı
na girmediğini 
raporunda belirt
miştir. Bunun yanın
da üreticinin bu yıl 
ki ürünün yüzde 40 
dolaylarında ola

cağından, mağdur 
duruma düştüğün
den söz etmiştir. 
Bu raporla üreticiler 
kredi borçlarını 
erteletemezler.
Buna karşın CHP’nin 
dağıttığı dilekçelerle 
700 üretici borçları 
nın ertelenmesi için 

başvurmuştur. 
Bu başvuruların 500 
tanesi Ziraat 
Bankası’na aittir.
2012 yılının Şubat 
ayında yayınlanan 
kararname, tüm 
afetleri kapsamıştır.” 
dedi.

BORÇLARIN 
ERTELENMESİ 
İÇİN İMZA 
TOPLAYACAKLAR 
Sertaslan, açıkla
masını şöyle sürdür 
dü: “İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nün 2011 
genel seçimlerin en 
önce hükümetçe 
dağıtılan ürün zarar
larıyla ilgili destek 
alanlarla ilgili 
savcılıkça açılan 
soruşturma 
nedeniyle, bu işten 
de ağzım yanmasın 

diye kuşku duy
duğundan, konuyu 
savsaklamaktadır. 
Mayıs ayında meteo
rolojiden bölgeye 
düşen yağışın nor
malin 3 kat üzerinde 
olduğunu tesbit 
ettik. Bu ay çiçeğin 
açtığı ve döllenme 
nin olduğu 
dönemdir.
Biz, Hasar Tespit 
Komisyonu gibi 
düşünmüyoruz. 
Rapora itiraz yapılıp 
yapılmayacağını 
hukukçularımız 
araştırıyor.
Yine de, bu konuda 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı’na iletilmek üzere 
zeytin üreticisinden 
kredi borçlarının 
ertelenmesi için 
imza toplayacağız.”

Marketten aldığı tawuk 1 kilo 491 gram 
eksik çıkınca hukuk mücadelesi başlattı
Kumla’da tanınmış 
bir marketten piliç 
alan Adnan Güvenç 
adlı Emlakçı, aldığı 
piliçin ağırlığından 
şüphelenince tart
tırdığında 1 kilo 491 
gram eksik geldiğini 
görünce soluğu 
Savcılıkta aldı. 
Olay, geçtiğimiz 
aylarda Küçük 
Kumla’da meydana 
geldi.
Marketten aldığı bir 
paket bütün pilice 
15 lira 80 kuruşu 
ödedikten sonra, 
şüphe üzerine, pilici 
tarttıran Güvenç, 
piliçin üzerindeki 
barkod etiketinde 
bulunan 2 kilo 902 
gramdan çok düşük 
olduğunu gördü. 
Paket pilicin 1 kilo 
491 gram geldiğini 
gören Adnan 
Güvenç, Gemlik 3. 
noterine giderek, 
pilicin ağırlığını

tespit ettirdi. 
Daha sonra, 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulun

du. Ancak, Savcılık 
konu ile ilgili takip
sizlik kararı verince, 
Güvenç bu kez 
hukuk mücadelesi

başlattı.
Savcılığın takipsizlik 
kararına Yalova
Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
dava etti.
Güvenç, olayı şöyle 
anlattı: “Bu olay, 
benim gibi belki 
yüzlerce tüketicinin 
aldatılması olayıdır. 
Ben bu işin peşini 
bırakmıyorum. 
Şikayetim üzerine, 
mağaza genel 
müdürlüğü özel 
hediye paketleri 
getirerek, şikayetin 
geri alınmasını iste
di. Tavuk firması da 
yetkililerini gön
derip, size hediye 
paketi yapalım dedi. 
Hiçbirini kabul 
etmedim. Şikayetim 
Yalova’dan da olum
suz gelirse, mağaza 
ve tavuk şirketi 
hakkında Anayasa 
Mahkemesi’ne 
başvuracağım. ”

Zeytinlikte 
çıkan yangın 

korkuttu

Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde bir zeytin
likte çıkan yangın 
korkuttu.
Işıklı köy yolu 
üzerindeki bir 
şahsa ait zeytinlikte 
henüz bilinmeyen 
bir sebeple 
yangın çıktı.
Vatandaşların 
ihbarı üzerine 
yangına zamanında, 
müdahale eden 
Büyükşehir

Belediyesi itfaiyesi 
zeytin ağaçlarının 
dibinde tutuşan 
otlan söndürdü.
Yangının tepelerde 
olması itfaiyenin 
hortumla yangına 
ulaşmasında zor 
anlar yaşanmasına 
rağmen, yangın 
zeytin ağaçlanna 
zarar vermeden 
kontrol altına alındı. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı
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Marmara Belediyeler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Türkiye'de 
belediyeciliğin 
gelişerek bugünlere 
gelmesinde lokomo
tif görevi yapan 
Marmara Belediyeler 
Birliği'nin eğitim 
çalışmalarıyla da 
belediyecilik 
akademisi haline 
geldiğini söyledi. 
Başkanlığını Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'nin yaptığı 
Marmara Belediyeler 
Birliği'nin 2012 yılı 
olağan ikinci toplan
tısı Tekirdağ 
Ramada Otel'de 
yapıldı. Birliğe üye 
belediye başkan- 
larının katıldığı 
toplantıda, birliğin 
faaliyet raporu onay
landı. Meclis toplan
tısı öncesinde birlik 
çalışmaları hakkında 
bilgiler veren 
Marmara Belediyeler 
Birliği Başkanı 
Altepe, eğitim 
konusunda lokomo
tif görevi gördükleri
ni kaydetti. Marmara 
Belediyeler Birliği 
tarafından başlatılan 
ve kurumsallaştırıla 
rak adeta bir 
akademiye

dönüştürülen 
belediyecilik eğitim
lerinin devam ettiği
ni dile getiren 
Altepe, "2012 yılının 
ilk 10 ayında organ
ize ettiğimiz 282 
faaliyete 16 bin 300 
kişi katıldı. Son 4 
yılda yaptığımız 
eğitim faaliyetlerine 
ise yaklaşık 62 bin 
kişi katıldı. Sadece 
bölgemizde değil, 
ülkemizin de birçok 
şehrinde düzen
lediğimiz faaliyetler
le birliğimiz, eğitim 
konusunda üye 
belediyelerimizin en 
önemli muhatabı ve 
çözüm ortağı haline 
gelmiştir. Ülkemizde 
her geçen gün yere! 
yönetimlerin görev 
alanları ve yetkileri 
artmaktadır. Bunun 
sonucu olarak 
bakanlıklar dahi 
kendi görev alanına 
giren konularda 
bile belediyelerle

işbirliği yapma 
zorunluluğu hisset
mektedirler. 
Geldiğimiz nokta 
itibariyle belediyele 
rimiz hareket 
kabiliyetlerinin yük
sek olması, karar 
mekanizmalarının 
hızlı işlemesi 
sayesinde daha 
başarılı sonuçlar 
elde etmektedir" 
diye konuştu.
Marmara Belediyeler 
Birliği olarak kentsel 
dönüşüm ve çevre 
konusunda iki 
önemli sempozyum 
hazırladıklarını kayd
eden Başkan Altepe, 
Kasım ayında Yıldız 
Teknik Üniversitesi 
ile ortaklaşa 
'Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu' ve 
Aralık ayında da 
'Marmara 
Sempozyumu'nu 
düzenleyeceklerini 
vurguladı.
Kentsel Dönüşüm

Sempozyumu'nda, 
kentsel dönüşüm 
faaliyetlerini başarılı 
bir şekilde gerçek
leştirebilmek için 
medyanın öneminin 
anlatılacağını ifade 
eden Başkan 
Altepe, "Özellikle 
kentsel dönüşümde 
kamuoyunda yanlış 
bir algı var.
Vatandaş devlet 
gelecek şehirleri 
yıkıp, yeniden 
yapacak gibi 
düşünüyor. Devlet 
üzerine düşeni 
yapıyor. Kendi 
binalarını, lojman
larını yıkıyor. 
Ama mahallelerin 
dönüşümü vatan
daşlar tarafından 
yapılacak.
Mahallelerin, semt
lerin yenilenmesi 
vatandaşların 
fedakarlığına ve 
bilincine, belediye 
başkanlarımızın aktif 
rol almasına bağlı. 
Halkımız adımlarını 
yerel yönetimlerle 
birlikte atacak.
Vatandaş kendi' 
evini, sitesini 
yenileme yolundaki 
adamları atma 
konusunda istekli 
olacak, bizler de 
belediyeler olarak 
destek vereceğiz" 
dedi.

Idohüs Kıs 
Sezonunu 

1 Ti den açacak
İDOBÜS, önümüz 
deki sonbahar-kış 
sezonunu 1 TL'den 
başlayan fiyatlarla 
açacağını duyurdu. 
Buna göre, 1 
Kasım-28 Şubat ta 
rihlerinde Istanbul- 
Bursa arasında 1 
TL'den karşılıklı 25 
bin koltuk, 6 TL'den 
66 bin koltuk ve 9 
TL'den 66 bin kol 
tuk satışa sunula
cak. Bu seçenek, 
sadece İDOBÜS'ün 
Kabataş-Bursa 
deniz otobüsü 
ayağını kapsaya
cak.
İDO'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
İDOBÜS'ün 
önümüzdeki sonba- 
har-kış döneminde 
İstanbul, Bursa, 
Balıkesir, Manisa ve 
İzmir arasında en 
rahat ulaşım alter
natifi olacağı belir
tildi. Bu kapsamda 
1 Kasım 2012 - 28 
Şubat 2013 tarihleri 
arasında sonbahar- 
kış dönemi için 
İDOBÜS'ün yeni 
tarifesini ve kampa
nyalarını belirlediği 
duyuruldu.
-İDOBÜS'ÜN 
SONBAHAR-KIŞ 
SEZON FİYATLARI-

İDOBÜS'ü kullanan
ların, İstanbul 
Kabataş'tan Deniz 
Otobüsü ile seya
hatlerine başla
yarak, Bursa 
Güzelyah 
(Mudanya) İskelesi' 
ne varış yapmak 
suretiyle, iskele 
dışına çıkmadan 
sefer dahilinde, oto
büsler ile Bahkesir- 
Manisa ve İzmir'e 
kadar gidebildiği, 
dönüş yolculuk
larını da aynı şek
ilde gerçekleştire
bildiği kaydedildi. 
İDOBÜS'ün, bu 
seyahatler için çok 
avantajlı fiyat 
seçenekleri sun
duğu belirtilen açık
lamada, 
"Önümüzdeki 
dönemde 1 Kasım- 
28 Şubat tarih
lerinde, İstanbul- 
Bursa arasında 1 
TL'den karşılıklı 25 
bin koltuk, 6 TL'den 
66 bin koltuk ve 9 
TL'den yine 66 bin 
koltuk İDOBÜS yol
cularını bekliyor. Bu 
seçenek sadece 
İDOBÜS'ün 
Kabataş-Bursa 
deniz otobüsü 
ayağını kapsıyor" 
denildi.

Bursa’ıla 301 Tarihi 
Eser Restore Edilecek

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Bursa'da, 301 tarihi 
eserin restore 
edileceği bildirildi. 
Bursa Valiliği, ilçe 
ve köylerinde 
bulunan başta 
Osmanh olmak 
üzere bütün 
geçmiş dönemlere 
ait bakım ve onan
ma ihtiyaç duyan 
cami, medrese, 
hamam ile müze 
gibi toplam 301 tari
hi eseri restore 
etmek için çalışma 
başlattı.

Valilik kaymakamlık
lara gönderdiği 
yazıyla, ilçe ve 
köylerde toplam 
301 eserin bakım ve 
onanma ihtiyacı 
olduğunu tespit etti. 
Bu kapsamda 
Vali Şahabettin 
Harput, İl özel 
Idaresi'ne bu eser
lerin restoras 
yonunun yapılması 
talimatını verdi. 
Harput konuyla 
ilgili olarak yaptığı 
açıklamada,

Bursa'nın çok köklü 
bir zenginliğe sahip 
olup, asırlar ötesin
den gelen pek çok 
tarihi eseri 
bünyesinde 
barındırdığını 
kaydetti.
Ancak Bursa'ya 
mührünü vuran 
başta Osmanh 
olmak üzere pek çok 
döneme ait tarihi 
eserin zaman 
içerisinde yeterli ilgi 
gösterilmediği ve 
bakımı yapılmadığın

dan, ya yok olmuş 
ya da yok olmaya 
yüz tutmuş bulun
duğunu anlatan 
Harput, "Bu ilin 
yöneticileri 
olarak tarihe 
sahip çıkma sorum
luluğumuzu yerine 
getirerek, ecdat 
yadigarı bu eserleri 
bizden sonraki 
nesillere bütün 
ihtişamıyla ulaştır
mak için çalışı 
yoruz" ifadelerini 
kullandı

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

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

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgazetesi.com

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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Cumhuriyet Bayramı ila We taşınacak
Cumhurbaşkanı'na tebriklerin iletildiği 

tören TBMM yerine umhurbaşkanlığı'nda 
gerçekleştirilecek.

Ulusal ve resmi 
bayramlarda yapıla
cak törenlerle ilgili 
yönetmelik uyarın
ca Cumhurbaşka 
m'na tebriklerin 
iletildiği tören 
TBMM yerine 
Cumhurbaşkanlığı' 
nda gerçekleştirile
cek.

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı tebriklerini 
ilk kez Çankaya 
Köşkü'nde kabul 
edecek. Gül, akşam 
da eşi Hayrünnisa 
Gül ile Cumhuriyet 
Bayramı resepsi

yonuna ev sahipliği 
yapacak.
Eşli davet yapılan 
resepsiyona 
devletin zirvesinin 
yanı sıra iş ve 
sanat dünyasının 
önemli isimleri ve 
başarılı sporcuların 
da katılması bek
leniyor.

TiTİ

Ulutlağ Universitesi’nıleıı 400 Kişiye Basaıne Hizmet Otlülii
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Rektörlüğü, 
bilim ve sanat 
alanında başarılı 
olan akademisyen
lerle, 25 yılın üzerin 
de kuruma hizmet 
eden akademik ve 
idari personeli 
ödüllendirdi.
Uludağ Üniversite
si, bilim, sanat, 
hizmet, teşvik ve 
başarı ödülleri yön
ergesine göre 
belirlenen 400 kişi, 
düzenlenen törende 
ödüllerini aldı.
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi'nde yapılan

törene Rektör Prof. 
Dr. Kamil Dilek ve 
eşi Saniye Dilek, 
Orhangazi Üniver
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Recep İleri, UÜ 
Rektör Yardımcıları 
ve danışmanları, 

öğretim üyeleri, 
personel ve yakın
ları katıldı.
Verilen resepsiyon 
ile başlayan 
törende akademis 
yenler, bilim ve 
sanat, hizmet, grup 

başarı, genç bilim 
ve sanat insanı 
teşvik, yıllık yayın 
ve sanatsal perfor
mans, atıf, proje ve 
patent dallarında 
elde ettikleri 
başarılar nedeniyle 
plaket ve para ödül
leri aldı. Uludağ 
Üniversitesinde 25 
yıldan fazla çalışan 
personel de hizmet
leri nedeniyle ödül
lendirildi. Ödül 
töreninde ayrıca, 
Uludağ Üniversite
sinin hizmet 
kalitesinin artırıl
masında ve kurum

sallaşma çalışma 
larında yoğun eme 
ği geçen personele 
de özel ödüller 
verildi. Rektör Prof. 
Dr. Kamil Dilek, 
törende yaptığı 
konuşmada, ödül 
alan tüm 
akademisyen ve 
personeli kutladı. 
Rektör Dilek, 
aidiyet duygusunu 
oluşturmada önemli 
bir katkısı olan ödül 
törenini organize 
eden Prof. Dr. 
Özgür Akgün 
Karabulut ve Sağlık 
Kültür ve Spor

Daire Başkanı 
Şükran Yılmaz 
Soğukpınar 
başkanlığındaki 
ekibe de teşekkür 
etti. Ödül törenine, 
Devlet Konserva 
tuvarı Oda Müziği 
Orkestrası, Ozan 
Sari ve Çağlar 
Burgazlıoğlu, 
Yrd. Doç. Dr. 
Nevzat Helvacı ile 
Öğr. Gör. Lale 
Necef ve Yaşar 
Kemal Alim yöneti
mindeki halk müz
iği korosu da per
formanslarıyla renk 
kattı

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR,

ajans
istiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı 

No : 5/ B Tel: (0.224) 515 96 85 GEMLİK

MATBAACILIK • REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TAT1FM

TÜRKİYE’NİN GN UYGUN VG KALİTGLİ 
DAVGTİYGLGRİ GN UYGUN FİYATLARLA..

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...

SEVK İRSALİYESİ
TAŞIMA İRSALİYESİ

>Z KARTVİZİT & KAŞE 
HEDİYELİK EŞYA

>Z KATALOG
^Z CİLT İDLERİ

^Z DÜĞÜN & NİŞAN 
^SÜNNET AÇILIŞ

ORGANİZASYON
PLAKET & KUPA 
DERGİ, KİTAP 

«mZ BALON
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MlhMlilililllllMtiltWII
Kurbanlık satışı 
yapan zincir mar
ketler, büyük ve 
küçük baş hayvan
larını memleket
lerinden büyükşe- 
hirlere satmak için 
getiren besicilerin 
en büyük rakibi 
oldu.
Kurbanlık pazarları, 
fiyat noktasında 
daha pazarlığa açık 
geleneksel yapısıyla 
üstünlüğünü korusa 
da, zincir marketler 
de kesim ve son
rasında kurban 
etinin paketler 
halinde teslimi şek
linde sundukları 
hizmetle vatan

daşlarca tercih 
ediliyor.
Küçükbaş hayvan 
satış fiyatı kurban 
pazarlarında ortala
ma 400-600 lira,

büyükbaş hayvanlar 
ise bin 500-8 bin lira 
arasında değişirken, 
zincir marketlerde 
küçükbaş hayvanlar 
kilosuna göre 575

ile 730 lira, büyük
baş hissesi ise 695 
730 lira arasında 
değerle satışa 
sunuluyor

lir ülkeyle daha vizeler kaldı!
Bakanlar Kurulu, 14 
Mayıs 2012 tarihinde 
Ankara'da imza
lanan Türkiye 
Cumhuriyeti 
Hükümeti ile 
Kolombiya 
Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında 
Vizelerin Karşılıklı 
Kaldırılmasına 
ilişkin Anlaşmayı 
onayladı. 
Milletlerarası 
Antlaşma, 
Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül'ün 
onayıyla Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Kolombiya'dan 
Türkiye'ye 
arkeolojik kazı, Ağrı 
Dağı'na tırmanış, 
belgesel, film çeki
mi, çalışma, okuma, 
sirk gösterisi, 
gazetecilik faaliyet
leri için gelecekler 
ise vize rejimine tabi 
olacak

II

Facebook, sözlükler, 
bloglar ve Twettir'i 
takip ederek 2006 
yılından bu yana 
medyada yazılan 
bütün iletileri 
arşivleyen bir 
sosyal medya şir
keti, sistemde 
biriken tweet 
sayısının 1 milyarı 
aşması üzerine 
Türkiye'nin ilk 
sosyal medya arşivi 
"Twitter Bankası"nı 
kurdu.
Konuyla ilgili 
yapılan açıklamada, 
15 Ekim itibariyle 
Türk Twitter kul
lanıcılarının 10 mily
onu aştığı belirtil
erek, 2 milyon

kişinin her gün en 
az bir tweet attığı ve 
5 milyon kul
lanıcının ise ara sıra 
tweet yazarak 
başkalarının yazdığı 
tweet'leri okuduğu 
belirtildi.
Türk kullanıcıların 
önemli bir çoğun
luğunun duygularını 
paylaşmak için

Twitter'i kullandığı 
ifade edilirken, tele
vizyon kanallarının 
'prime time' dili
minde saatte 800 
bine yakın tweet 
atıldığı belirtildi. 
Günlük tweet 
sayısının ise yak
laşık 7 milyon 
olduğu ve bunun 
yarısının saat 20.00

ile 01.00 arasında 
yazıldığı kaydedildi. 
Sosyal medya okur 
yazarlığı eğitimine 
ihtiyaç olduğuna 
vurgu yapılan açık
lama da, "Toplumun 
bir kısmında ön 
yargılı yaklaşım söz 
konusu. Bir kısım 
insanlar sosyal 
medyada sadece 
zararlı içerik bulun
duğunu zannediyor. 
Bir kısmı da propa
ganda amaçlı, 
kurumsal amaçlı 
kullanılması gerek
tiği zannında. İkisi 
de yanlış. Burası 
herkesin özgürce 
ama hızlıca kul
landığı bir yer

TIIS ve PUS 
yerleştirme 
sonuçları 
açıklandı

Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(TUS) ile Diş 
Hekimliğinde 
Uzmanlık Eğitimi 
Giriş Sınavı (DUS) 
sonbahar dönemi 
yerleştirme 
sonuçları 
açıklandı.
Adaylar yerleştirme 
sonuçlarını 
ÖSYM'nin

https://sonuc.osym. 
gov.tr/ internet 
adresinden TC 
kimlik numaraları 
ve şifreleriyle 
öğrenebilecek.
Yerleştirme 
işlemlerine ait ye 

leştirme sonuç 
belgesi basılmaya
cak ve adayların 
adreslerine gönde 
rilmeyecek

İS ARIYORUM
KUMLA VE MANASTIR’DA 

YARIM GÜN VEYA 
TAM GÜN EVDE ÇOCUK 

BAKABİLİRİM

0 554 984 61 53
KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

https://sonuc.osym
gov.tr/
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650 Bin İşçiye Zam!
Meclis’te kabul 
edilen Sendikalar ve 
Toplu Sözleşme 
Yasası, 650 bin 
işçiye zam imkanı 
açtı.
İş dünyası ve 
sendikaların aylardır 
beklediği 
'Sendikalar ve Toplu 
Sözleşme Yasası' 
Meclis’te kabul edil
di. Takvim 
Gazetesi'nden Hazal 
Ateş'in haberine 
göre, toplam 650 bin 
■ŞÇİye toplu 
sözleşme ve zam 
yolunu açan yasay
la, çalışma yaşamın
da devrim 
niteliğinde adımlar 
atıldı.
Sendikalara toplu 
sözleşme yetkisi 
veren 2 bin üye şartı 
kalktı; toplu taşıma, 
hastane ve mezarlık
ta çalışana grev 
yasağı geldi. 
Sendikaya üye yaşı 
16'dan 15'e düştü, iş 
kolu tespit 
davalarında işçi atıl
masının yolu 
kapandı. İş kolu 
sayısı, 28'den 20'ye 
düşürüldü.

ANLAŞMA ZAMANI 
Yasa çıkmadığı için 
toplu sözleşme

K AŞ€D€ fi€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

yapamayan 400 bin 
işçi ve sözleşme 
zamanı gelen yak
laşık 250 bin işçi 
artık zamlarını ala
bilecek.
Sendikanın kurulu 
bulunduğu iş kolun
da çalışan işçilerin 
en az yüzde Tinin 
üyesi bulunması 
koşulu ise yüzde 3 
olarak değiştirildi. 
Böylece işçi 
sendikası, kurulu 
bulunduğu iş kolun
da çalışan işçilerin 
en az yüzde 3'ünün 
üyesi bulunması 
şartıyla, toplu iş 
sözleşmesinin kap
samına girecek. 
İşyerinde çalışan 
işçilerin yarıdan 
fazlasının, işletmede 

ise yüzde 40'ının 
kendi üyesi bulun
ması halinde toplu 
iş sözleşmesi yapa
bilecek.
Toplu sözleşme 
yapabilmek için 
geçerli olan iş kolu 
barajı sınırı, yüzde 
10'dan yüzde 3'e 
düşürüldü. Yüzde 3 
üye şartı, Ekonomik 
ve Sosyal Konsey'e 
üye konfederasyon
lara bağlı işçi 
sendikaları için 
Ocak 2013 istatis
tiğinin yayımı tari
hinden 1 Temmuz 
2016 tarihine kadar 
yüzde 1 uygu
lanacak. 1 Temmuz 
2018 tarihine 
kadar da yüzde 2 
olacak.

mmmh
Hükümet, eşi vefat 
eden ve sosyal 
güvencesi olmayan 
kadınlara yönelik 
maaş uygulamasın
da 200 bin kadına 
500 lira Kurban 
Bayramı harçlığı 
verdi.
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlı 
ğı, Kurban Bayramı 
öncesi iki maaşı 
hesaplara yatırdı. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
16 Ekim 2012 tarihi 
itibariyle muhtaç 
kadınlara 90 milyon 
lira ödeme yaptı. 
Maaş almaya hak 
kazanan kadınlar 
hesaplarına yatırılan 
parayı Ziraat 
Bankası ve PTT 
şubelerinden çeke
bilecek.
Hükümetin, eşi 
vefat eden ve hiçbir 
sosyal güvencesi 
bulunmayan kadın
lar için başlattığı 
maaş uygulamasın
da 7. ay geride 
kaldı.
Nisan ayında 250 
lira olarak başlayan 
ödemeler daha 
sonra iki ayda bir 
500 TL olarak 
yapıldı.
150 bin dul ve 
ihtiyaç sahibi 
kadının yararlan
ması beklenen 
maaş uygulamasın
da talepler 300 bine 
ulaştı.
Ancak yapılan 
incelemeler net

icesinde 200 bin 
kadına maaş bağ
landı.

60 BİN KİŞİYE RET 
CEVABI
Maaş uygulamasın
da Ramazan 
Bayramı öncesinde 
hesaplara 500 lira 
yatıran Aile 
Bakanlığı, dul 
kadınların Kurban 
Bayramı'na da 
mutlu girmesi için 
ödemeleri yaptı. 
Maaşa yeni 
bağlananlara 
Bayram öncesi 250 
lira yatırılırken, 
daha önce dul aylığı 
alanlara 500 lira 
aktarıldı.
Bu arada, bugüne - 
kadar yapılan 
incelemeler sırasın
da sevgilisi bulu
nan, anne babasının 
yanında yaşayan ve 
gerekli şartları taşı
mayan 60 binden 
fazla kadının maaş 
isteği geri çevrildi. 
Yetkililerin verdiği 

bilgiye göre, bu 
maaşa müracaatta 
süre sınırlaması 
bulunmuyor.
Evlenen, maaşlı bir 
iş bulan kadınların 
maaşları ise iptal 
edilecek.
KAYNAK TRAFİK 
CEZALARI 
Kocasını kaybeden 
dul kadınlara 
ödenecek iki ayda 
bir 500 liralık maaş 
için yıllık 360 milyon 
lira ayrıldı.
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Fonu'ndan dul 
kadınlar için ayrılan 
bu kaynağın önemli 
bir bölümünü trafik 
cezaları, gelir ver
gisinden alınan 
yüzde 2.8'lik pay ve 
reklam gelirleri 
oluşturuyor.
Başvurular sonucu 
ödeme yapılan 
fakir ve ihtiyaç 
sahibi dul kadınlar 
için ayrılan kaynak 
da 450 mil yon 
liraya çıktı.

Gemlik KSrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

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

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

OTOBÜS

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 S3 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 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 qq

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. 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

BELEDİYE

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

Akcan Petrol
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz S13 4S
Beyza Petrol S13 ot 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4404 

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)

HttlltM
VENÜS SİNEMASI 
ÇANAKKALE 
1915:11:30- 
12:45-14:00- 
15:15-16:30- 
17:45-19:00- 
20:15-21:30 
REZERVASYON

5133321
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GEMLİKSPOR İlK MACINDA ŞOV YAPTI7-2
Seyfettin SEKERSÖZ
Bu sezon hedefini 
mutlak Bölgesel 
Amatör Lig için 
belirleyen Körfez’in 
incisi Gemlikspor, 
konuk ettiği İnegöl 
temsilcisi 
Yenicespor’u 7-2 
yenerek sahada 
taraftarlarına şov 
yaptı. Kırmızı beyaz 
hlarda Şiyar 2 gol 
atarken, ikinci yarıda 
oyuna giren 
Arif attığı 3 golle 
hat-trick yaptı. 
Gemlik ilçe sahasın
da taraftarlarının 
önünde dualarla 
kesilen kurbanın 
ardından, Kulüp 
Başkanı Orhan Koç, 
kurban kanını futbol
cularının alnına sü 
rerek, sezonun hayır 
h geçmesini dilerken 
maçın hakemleri ile 
rakip takım kaptanı
na çiçek verdi.
Maça taraftarlarının 
yaktıkları meşaleler 
eşliğinde hızlı 
başlayan Gemlik 
spor, henüz 2. daki 
kada köşe atışından 
gelişen atakta 
Şiyar’la tehlikeli

oldu. 6. dakikada ise 
soldan yapılan 
ortaya Semih vura
mayınca Yenice 
golden oldu. 
Galibiyet golü için 
ataklarını yoğunlaş 
tiran kırmızı beyaz 
hlar beklediği gole 
17. dakikada ulaştı. 
Abuzer’in kullandığı 
köşe atışında 
Berkan kafayla topu 
ağlara göndererek 
Gemlikspor’u 1-0 
öne geçirdi. Golün 
bir dakika sonrasın
da ise 18. dakikada 
Şiyar ceza sahası 
içinde kaleciyi ikinci 
kez avlayarak, skoru 
2-0 yaptı. 44’te 
Mehmefih kutlandığı 
serbest yûruşta 
defansı geçen top 
yan direğe vurarak 
ağlara gidince ilk 
yarı Gemlikspor’un 
2-1 üstünlüğüyle 
sona erdi.
İkinci yarıya golcü 
Arifin de oyuna 
girmesiyle hücum 
üstünlüğü kazanan 
Gemlikspor, 51. 
dakikada köşe 
vuruşundan gelen 
topa Bülent altı pas

içinde çok sert 
vurdu ve skoru 3-1 
yaptı. 65. dakikada 
rakibiyle girdiği 
mücadelede topu 
kazanan Arif, ceza 
alanına girerek 
kalecinin yanından 

takımını 4-1 öne 
geçiren golü attı. 62. 
dakikada yine bir 
duran topta Semih 
topu ağlara göndere 
rek skoru 4-2 yaptı. 
76. da Osman’ın altı 
pasa kestiği topu

Arif kafayla boş 
kaleye göndererek 
skoru 5-2 yaparak 
Gemlikspor’u iyice 
rahatlattı.
Dalga dalga rakip 
kaleye gelen 
Gemlikspor, 80.

dakikada Şiyar’la 
skoru 6-2 yaparken, 
90’da yine sahneye 
çıkan Arif, ken
disinin üçüncü 
takımının 7’inci 
golünü atarak maça 
damgasını vurdu. 
SAHA : Gemlik 
HAKEMLER : 
Mustafa Murat Oğuz 
8, Cengiz korucu 8, 
Emrah Egemen 8, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 5, Yusuf 7, 
Abuzer 7, Samet 7, 
Bülent 7, Osman 8, 
Şiyar 7, (Oğuz 2) 
Selahattin 7, 
Muhammet 4, (Arif 8) 
Dinçer 6, (Semih 5) 
Berkan 7, 
YENİCESPOR : 
Süleyman 4, Melih 4, 
Serkan Hasanlar 4, 
Bali 5, Selçuk 5, 
Levent 5, Sercan 4, 
(Abdullah 2) Emrah 
4, (Fırat 2) Semih 5, 
Mehmet 5, Gökhan 
4, (Kenan 2) 
GOLLER : Dk. 17. 
Berkan, Dk. 18-80 
Şiyar, Dk. 51. Bülent, 
Dk. 65-76-90 Arif, 
(Gemlikspor) Dk. 44. 
Mehmet, Dk. 62. 
Semih, (Yenicespor)
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Arabayla 
10 metre 

aşanı uçtu 
Bursa'da otomobiliyle yeni ya 
pılan köprü inşaatına giren sü 
rücü yaklaşık 10 metrelik yük
seklikten aşağı üçtü. Syf 3’de

Zeylin üreticisi ini 
arayışı için iiiiriivecek 

Gemlik Zeytin Üreticileri Komisyonu tarafından organize edilen 
yürüyüşü 28 Ekim 2012 Pazar günü saat 14.oo’de Yerleşke 
önünden başlayacak, İskele Meydanı’nda son bulacak.
Zeytin üreticileri, geleceğine sahip çıkmak için yürüyüş düzenledi. 
28 Ekim 2012 Pazar günü saat 14.oo’de Gemlik Girişi Yer'eşke 
önünde toplanacak olan üreticiler, buradan İskele Meyde ’na 
kadar yürüyecekler. Zeytin Üreticileri Komisyonu’nca dağıt 
bildiriler de, zeytin üreticileri yürüyüşe çağrıldı. Sayfa 2’de

Nakliyeciler bîr çatı
Gemlikli Nakliyeciler, Gemlik 
Nakliyeciler Derneği çatısı 
altında Alaattin Akcan’ın 
başkanlığında yeniden birara 
ya geliyorlar. Dernek, 3 Kasım 
2012 Cumartesi günü GEM Sİ 
AD toplantı salonunda genel 
kurul yapacak. Akcan, “Amacı 
mız sektöre çeki düzen ver
mek ve birlikte hareket etmek. 
Birlikten kuvvet doğar, sek
törü biraraya getiriyoruz” 
dedi. Haberi sayfa 4’de

Gine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yürüyüşler...
Kurban Bayramı bitiminden sonra 

Cumhuriyet Bayram ı’nın 89. yıldönümü 
kutlanacak.

Ancak, AK Parti Hükümeti’nin milli 
bayramların kutlanmasıyla ilgili yaptığı 
yönetmelik değişikliği ile 23 Nisan, 19 
Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı ile Kurtuluş Günleri’ni halkın 
kutlaması adeta yasaklandı.

Ulusal bayram günleri, Atatürk Anıtı’na, 
siyasi partiler, kurumlar ve sivil toplum 
kuruluşları çiçek ve çelenk koyamıyorlar, 
saygı duruşunda bulunamıyorlar...

Pazartesi günü Cumhuriyet Bayramını 
yine kutlayamayacağız.

Cumhuriyet için yürüyeceğiz.. Dev. 4’de

M 
Mimli 

Orhangazi 
Gençler 

Biriiğisnorî
Birinci grupta tüm 
maçlarını kaza
narak, 9 maçta 
27 puan toplayan 
Gemlik Belediye 
spor hedefe emin 
adımlarla yürüyor. 
Hafta sonu Gem 
lik sahasında oy 
nanan maçta, Be 
ledlyesporlular, 
konuk Orhangazi 
Gençler Birliği 
spor’a fark attı.
Haberi syf 10’da

W müracaat
amiinırzatıMı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında 6 saat toplanan Bakanlar 

Kurulu’nda 2B arazilerinin başvuru 
sürelerinin 3 ay uzatıldığı açıklandı.

30 Ekim 2012 günü 
sona erecek olan 
Orman Vasfını kay
betmiş araziler (2B) 
de başvuru süresi 
Bakanlar 
Kurulu’nda uzatıldı. 
Dün, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan başkan
lığında toplanan 
Bakanlar Kurulu, 6 

saat süren 
toplantıdan sonra 
dağıldı.
Toplantı ardından 
basın karşısına 
çıkan Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, 2B arazi
leri ile ilgili 
başvuru sürelerinin 
3 ay uzatıldığını 
açıkladı.

M)
■un

2013 bütçesinde 
KDV tahsilatının 
yüzde 18; QTV 
tahsilatının yüzde 
17 artması plan
lanıyor.
2013 yılına ilişkin 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu 
Tasarısı, TBMM 
gündemine geldi. 
Haberi sayfa 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Zeytin üreticisi hak 
arasısı İçle yürüyecek 
Gemlik Zeytin Üreticileri Komisyonu tarafından organize edilen 

yürüyüşü 28 Ekim 2012 Pazar günü saat 14.oo’de Yerleşke 
önünden başlayacak, İskele Meydanı’nda son bulacak.

Zeytin üreticileri, 
geleceğine sahip 
çıkmak için yürüyüş 
düzenledi.
28 Ekim 2012 Pazar 
günü saat 14.oo’de 
Gemlik Girişi 
Yerleşke önünde 
toplanacak olan 
üreticiler, buradan 
İskele Meydanı’na 
kadar yürüyecekler. 
Zeytin Üreticileri 
Komisyonu’nca 
dağıtılan bildiriler 
de, zeytin üreticileri 
yürüyüşe çağrılır 
ken, yapılan açıkla
mada, “Tarımı yok 
eden politikalara ve 
üretimden koparıl
maya hayır! Binbir 
emek vererek üret
tiğimiz zeytin 
üzerinde uygulanan 
politikalar yoksul
luğumuzu büyütü 
yor. Devletin dünya 
tarım tekelleri ve 
IMF politikalarını 
hayata geçirmesin
den kaynaklı tarım 
yok ediliyor.
Üretici üretimden 
kopartılıp kentlere 
göç edilmeye zor
lanıyor.

IMF ve Dünya Tarım 
ve Gıda tekelleriyle 
işbirliğine son!
Yoksulluğa, gele
ceksiz bırakılmaya 
karşı yürüyoruz. ” 
denildi.
TABAN 
FİYATLAR 
ÜRETİCİYLE 
BELİRLENSİN
Yazılı açıklamada, 
Marmarabirlik’in 
taban fiyatını tüccar
la değil, üreticilerle 
belirlemesi, kota 
uygulamasının 
kaldırılması, üretilen 
ürünün maliyetinin 
düşmesi, tarımsal 
hastalık ve yeterli 
sulama ve gübre 
leme yapılmadığın
dan kaynaklı ürün 
kaybı yaşandığı 
belirtilerek, şöyle 
denildi:
“Bu da bankalara ve 
tarım kredi koope 
ratiflerine borcu 
olanları haciz ve 
hapsine tehdidi ile 
karşı karşıya bırak
mıştır.
Bölgemizde borcu 
olmayan ve haciz 
memurlarının uğra

madığı ev neredey 
se kalmamıştır. 
Evleri, ağaçları 
banka borçlarını 
ödeyememekten 
kaynaklı bankaların 
eline geçmiştir. ” 
BORÇLAR 
ERTELENSİN 
HACİZLER
KALKSIN
Borçların ertelen
mesi ve hacizlerin 
kaldırılmasının 
istendiği 
açıklamada tarım 
alanlarına fabrika, 
taş ocağı maden 
ocağı yapılmasının 
yaşam alanlarını 
tehdit ettiği 
bildirilirken, “2B 
Yasasına Hayır 
demek için yürüye
ceğiz” denilen 
açıkı'amada, orman 
arazilerinin halka ait 
olduğu devredile
meyeceği ve satıla
mayacağı belirtildi. 
Zeytin Üreticileri 
Komisyonu tüm 
üreticileri Pazar 
günü yapılacak 
yürüyüşe davet 
otti.

flDD'deıı Hatan ve 
Cumhuriyei" yü rüyiisii

Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarının yasaklanması üzerine 28 Ekim Pazar günü 
Kayıkhane Mevkiinden Atatürk Anıtı’na kadar yürüyüş düzenledi

Atatürkçü Düşünce 
Derneği, AK Parti 
hükümetinin 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarını da 
yasaklaması 
nedeniyle, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği “Vatan ve 
Cumhuriyet için 
Halk” yürüyüşü 
düzenlendi.
CHP, İP ve Türkiye 
Gençlik Birliği’nin 
desteklediği 
yürüyüş, 28 Ekim 
2012 Pazar günü 
saat 12.00 de 
başlayacak.
Yürüyüş nedeniyle, 
ADD’den yapılan 
açıklamada, 
yürüyüşün 
Kayıkhane semtin
den başlayacağı ve 
Atatürk Anıtı 
önünde sona ere
ceği bildirildi.
28 Ekim 2012 Pazar 
günü Gemlik halkını 
Cumhuriyet ve 
vatan için yürüyüşe 
çağıran ADD 
Gemlik Şube 
Başkanlığı yayın

ladığı açıklamada, 
Mustafa Kemal 
önderliğinde 
kazanılan Ulusal 
Kurtuluş Savaşı 
sonunda işgalcilerin 
ülkeden kovul
masından sonra, 
vatanı ve milletin 
bölünmez bütün
lüğünü esas alan, 
ulus iradesine da 
yalı, demokratik, 
laik ve çağdaş Türki 
ye Cumhuriyetinin 
kurulduğu bildirildi. 
Açıklamada, şu 
görüşlere yer veril
di: “Atamızın bu 
yüce eseri tahrip 
edilmektedir.
O’nun en büyük 
devrimlerinden biri 
olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti 
bölünüp parçalan
maya, Bölücü 
anayasa girişimiyle 
din, mezhep ve 
etnik köken farkı 
gözetmeden “Türk 
milletinin Türkiye 
Cumhuriyetini 
kuran Türkiye 
halkı olduğu inancı” 

ortadan kaldırılmaya 
çalıştırmaktadır.
O’nun Cumhuriyetin 
en temel 
dayanaklarından biri 
yaptığı laiklik 
ortadan kaldırılmaya 
çalışılmakta, Türkiye 
otoriter bir din 
devletine dönüştü 
rülmeye kalkışılmak- 
tadır. Çözümün 
ise gerçekten 
ulusta olduğu, 
her alanda tam 
bağımsızlık 
ilkesiyle, akıl ve 
bilimin 
öncülüğünde, 
emperyalist talepler 
yerine halkın çıkar
larını ön plana 
çıkaran Ulusal 
Yönetim anlayışın
dadır.
Bu anlayışla, tüm 
halkımızı, 
demokratik ki tier 
örgütlerini ve 
siyasal partileri bir
likte mücadele etme 
ye, vatan ve 
Cumhuriyet için bir
likteliğe çağın 
yoruz!”

Gemlik Belediyesi 
Cumhuriyet Bayramı’nda 

Sıra Gecesi düzenledi
29 Ekim 2012 
Pazartesi günü kut
lanacak olan 
Cumhuriyet Bayramı 
törenleri ve kutla
malarının kaldırıl
masından sonra, 
değişik etkinliklerin 
düzenlenmesine 
Gemlik Belediyesi 
de Sıra Gecesi ile 
katıldı.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
basına gönderilen 
davetiyede 
“Cumhuriyetimizin 
89. yıldönümü

kutlamaları kap
samında düzen
lediğimiz “Sıra 
Gecesi” programında 
sizleri de aramızda 
görmekten onur 
duyacağız” 
denildi.
İskele Meydanı’nda 
29 Ekim 2012 
Pazartesi günü 
saat 20.oo de 
düzenlenecek olan 
Sıra Gecesi 
havanın yağışlı 
olması halinde 
Manastır Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
yapılacak.

»
EN ÖZEL ve GUZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN... 
TÜRKİYE’NİN

EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

iGüNovımm
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Pazara Göaflerılitıi tsi Kalıplara Kanştı İhsanca
Bursa'da bir kişi 
pazara gönderdiği 
eşinden bir daha 
haber alamadı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Sırameşeler

11 ili ISIM İIAI mil I İlil III i II İli |l I
Bursa'da alkollü 
Recep Ü. yöneti
mindeki otomobil, 
karşı yönden gelen 
otomobille çarptı. 
Sıkıştığı araçtan 
yarım saatlik çalış
ma sonucu 
çıkarılarak hastan
eye kaldırılan 
Recep Ü.'nün 3.87 
promil alkollü 
olduğu belirlendi. 
Kaza, dün gece 
Bursa-Orhaneli 
karayolunun 5'inci 
kilometresinde 
meydana geldi. 
Recep Ü. yöneti
mindeki

Aratanla 10 metre aşağı uçlu
Bursa'da otomo
biliyle yeni yapılan 
köprü inşaatına 
giren sürücü yak
laşık 10 metrelik 
yükseklikten aşağı 
uçtu. Sürücüsünün 
kendi çabasıyla 
içerisinden çıktığı 
otomobil bir süre 
sonra alev aldı. 
Otomobil sürücüsü 
hastaneye kaldırılır 
ken yangın, itfaiye 
ekipleri tarafından 
söndürüldü.
Kaza 04: 00'da 
Gürsu ilçesinden 
merkeze geliş 
Et Balık Kurumu 
karşısında 
yapımı devam eden

auhsatsız Silahla Kaçmak İslerken Polis Aracına Çarptı
Bursa'da, beline 
silah taktığı görülen 
şüpheli, otomobille 
kaçmak isterken 
polis otosuna çarptı. 
Kaza sonrası kaç
mayı süddüren 
zanlı, polis ekipler
ince yakalanarak 
gözaltına alındı.

Mahallesi'nde otu
ran Ramazan
B. Eşi Sevda B.'yi 
mahallede kurulan 
pazara gönderdi. 
Ancak Sevda B.'den 

10 YR 046 plakalı 
otomobil, Bursa 
yönüne gelen 65 
yaşındaki Ahmet 
Yılmaz'ın otomo

bilinin sol tarafın
dan çarptı. Çarpış
manın şiddetiyle 
şarampole yuvar
lanan aracında

köprü inşaatında 
meydana geldi. 
Alkollü olduğu 
iddia edilen 
Hüseyin Özgür (23) 
kullandığı 16 UE 
600 plakalı lüks

Yıldırım ilçesi 
Anadolu Mahallesi 
Karlıdağ 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekip
lerinin yaptıkları 
kontrollerde, beline 
metal bir cisim koy

2 gündür haber 
alamayan Ramazan 
B. karakola giderek 
durumu polise 
bildirdi.
Polis, 

otomobiliyle 
Gürsu'dan Bursa 
istikametine seyir 
halindeyken yol 
yapım tabelalarını 
görmeyip devam 
etmekte olan köprü 

duğu görülen bir 
kişi, olay yerinden 
16 ACP 74 plakalı 
araç ile kaçmaya 
başladı. Bu esnada 
araç, polis otomobi
line çarptı. 
Otomobille kaçmayı 
sürdüren Eser I. 
(25), yaşanan

Sevda B.'nin 
eşkal bilgisini 
alarak kayıp olan 
kadını bulmak 
için çalışma 
başlattı 

sıkışan Rpcep Ü., 
itfaiye ve 1İ2 Acil 
Servis ekiplerinin 
yaklaşık 30 dakika 
süren çalışması 
sonucu otomo
bilden çıkartılıp 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilen 
sürücünün 3.87 
promil alkollü 
olduğu belirlendi. 
Kazayla ilgili soruş
turmaya Bursa 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca baş
landı.

inşaatına girdi. 
Yaklaşık 10 metre
lik yükseklikten 
aracıyla aşağı 
tçan Özgür, oto

mobilden kendi 
çaba sıyla çıktı. 
Otomo bil bir süre 
sonra alev aldı. 
Alev alev yanan 
otomobil itfaiye 
ekiplerinin çalış
maları sonucu 
söndürüldü.
Otomobil sürücüsü 
Özgür ise olay 
yerine çağırılan 
ambulansla hasta 
neye kaldırıldı. 
Özgür'ün sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi 

İhsan BÖLÜK 
posta@ihsanboluk.com.tr

UÜ, özel sınavla Balkanlar’dan
500 öğrenci alacak

Balkan Savaşları’nın 100. yıldönümü.. 
Fakat “savaş” kelimesinin telaffuzu bile, 
Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle ekonomik, 
kültürel ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi 
için yürütülen çalışmalara sekte vuracak 
önemde.. Bu nedenle bahsettiğimiz 
coğrafyanın en can yakıcı olayının 100. 
yıldönümü etkinlikleri düzenlenirken 
“Büyük Balkan Göçü deniyor.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birljği’nin 
dağılmasından sonra Türk varlığının yoğun 
olarak bulunduğu ülkelerde yeterli etkinliği 
gösteremeyen Türkiye, oynaması gereken 
rolü yeni yeni sahiplenmeye başladı. 
Balkan ülkeleriyle ticaretin artmasının yanı 
sıra Türkiye, “Evladı Fatihan” olarak 
adlandırılan Müslüman toplulukları dini açı
dan besliyor, yıkık dökük Osmanlı eserlerini 
yeniden ayağa kaldırarak Türk varlığını 
yaşatmaya çalışıyor.

Hakkını teslim etmek gerekir ki, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin, Osmangazi Belediye Başkanlığı 
döneminde Balkanlar’a uzatmaya başladığı 
el, karşı tarafta büyük bir coşkuyla 
karşılanıyor. Hem Altepe’nin, hem de şimdi
ki Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar’ın sürdürdüğü Balkan ülkelerine 
yönelik faaliyetlerin, orada yaşayan 
Müslümanlara büyük moral verdiği kesin..

Balkan ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi 
karşılıklı ticaretle olduğu kadar, eğitimle de 
mümkün.. Ancak ne yazık ki Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, bu alanı kontrolsüz ya 
da kontrolü başka ülkelerde olan güçlere 
kaptırmış durumda..

kovalamaca sonucu 
yakalandı.Polis ekip
lerinin araçta yaptık
ları aramalarda, 2 
adet MKE yapımı 9 
milimetre çaplı 
mermi ile otomobilin 
ön koltuk üzerinde 1 
adet tabanca ele 
geçirildi.

Geçenlerde Uludağ Üniversitesi ile ilgili 
kaleme aldığımız yazı üzerine, Rektör Prof. 
Dr. Kamil Dilek ile sohbet olanağı bulduk 
bir davet sırasında..

Bursa’da açılan Teknik Üniversite ye vakıf 
üniversitesinden başladık, Uludağ Üniver- 
sitesi’nin stratejik planından söz ettik.

Rektör Dilek, stratejik plan dahilinde 
Büyük Balkan Göçü olgusuna işaret 
ederek, Uludağ Üniversitesi’nin Balkan 
ülkelerinden öğrenci alacağını söyledi. 
Alınacak öğrencilerin sınavlarını bizzat 
Uludağ Üniversitesi yapacakmış.

50 bin öğrencisi bulunan Uludağ Üniver
sitesi’nin Balkan ülkelerinden almayı plan
ladığı öğrenci sayısı 500.. Rektör Prof. Dr. 
Kamil Dilek, Balkan ülkeleriyle ikili anlaş
malar yaparak, özel burs olanakları 
yaratarak Uludağ Üniversitesi’nin cazibesi
ni artıracaklarını söylüyor.

Şimdiye kadar başka ülkelerden öğrenci
leri oldu Uludağ Üniversitesi’nin ancak bu 
boyutta bir atak hiç olmamıştı. Başarılırsa 
ki, başarılmayacak bir olay değil, hem 
Uludağ Üniversitesi, hem Bursa, hem 
Türkiye, hem de öğrencilerin geleceği 
ülkelere büyük yarar sağlayacak.

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Yürüyeceğiz...
Ulusal Bayramların kaldırılmasına yöne

lik hükümet uygulamaları bence bir 
planın parçalarıdır.

İster kabul edin, ister etmeyin, Kurtuluş 
Savaşı sonrası Mustafa Kemal ve arka 
daşlarına ters düşen İslamcılar, devlette 
yeterince temsil edilemenin yıllarca ezik
liğini yaşadılar.

Şimdi Cumhuriyet ile dahası Cumhu 
riyetin kuruluş felsefesi ile mücadele 
ediyorlar.

Cumhuriyet onları yaşattı.
Ama, onlar Cumhuriyete düşman yaşadı 

lar.
Hep “Birgün, bu devleti biz yöneteceğiz, 

bunun hesabını onlara ödeteceğiz" dedi 
ler.

Bugün o gündür.
Yüzde 47 ile iktidara gelmelerinden son 

ra yavaş yavaş Cumhuriyetin kurucu 
felsefesini yıkmaya çalışıyorlar.

Bunun için her türlü aracı kullanıyorlar.
Bunda da, bugün için başarılılar.
Ulusalcı subayların tasfiyesi, yargıda 

yapılan düzenlemeler, devletin yapısını 
yerelden değil, bir merkezden yönetme 
için yapılan değişiklikler, hep nendi 
siyasi felsefelerini devlete egemen kıl
mak için dir.

28 Ekim günü ADD’nin yürüyüşü bu 
nedenle önemlidir.

Bu devletin kuruluş felsefesine inanan
lar, tüm Atatürkçüler, AKP’nin bu uygula
malarını içine sindiremeyenler bu 
yürüyüşleri desteklemelidir.

Gemlik, 100 bini aşan nüfusu ile yapılan 
her türlü etkinliği önemsemeyen bir ilçe.

Benim gözlemim bu.
Ne sanatsal faaliyetlerde, ne spor faali 

yellerinde, ne de bu tür yürüyüşlerde yet- 
terince duyarlı olamıyor.

Bu duyarsızlık nereye kadar sürer bilmi 
yorum.

Teslimiyetçi olmak gerekir.
Eğer bugün bunlara tavır koyamazsak, 

bunlar yarın, ‘bizi çoğunluğuz, iste
diğimizi yaparız’ diyerek, diktatörlük bile 
ilan ederler.

28 Ekim günü, Zeytin Üreticileri Komis 
yonu da köylü ile buluşmak istiyor.

Bildirilerini okudum.
Üreticiler, bugün yaşamlarının en sıkın

tılı günlerini yaşıyor.
Gelecekleri bugünden daha iyi olmaya

cak.
Çünkü tarımda da çok uluslu tekeller 

devri başladı.
Bugün, toprak sahibi olan köylü, yarın 

büyük işletmelerde işçi olacaktır.
Bu gidişi iyi görmek gerek. İktidarın 

tarım politikası bu. Tekelci kapitalizm...
Bugün davasına sahip çıkmayan yarın 

boşa ağlar.

Gemlikli Nakliyeciler, Gemlik Nakliyeciler Derneği çatısı 
altında Alaattin Akcan’ın başkanlığında yeniden biraraya 
geliyorlar. Dernek, 3 Kasım 2012 Cumartesi günü GEMSİAD 
toplantı salonunda genel kurul yapacak. Akcan, “Amacımız 
sektöre çeki düzen vermek ve birlikte hareket etmek. 
Birlikten kuvvet doğar, sektörü biraraya getiriyoruz” dedi
Büyük nakliye 
firmaları karşısında 
sıkıntıya düşen 
Gemlikli nakliyeci 
ler, “Gemlik 
Nakliyeciler 
Derneği” çatısı altın
da toplanıyorlar. 
Son yıllarda, hızla 
artan sanayileşme 
ve limancılıkla birlik
te, lojistik sektörün
deki gelişmeler 
nedeniyle, nakliyeci 
firmalar bir yandan 
filolarını 
büyütürken, bir yan
dan da bölgemize 
gelen yabancı 
büyük firmalarla 
başa çıkmaya çalışı 
vorlar.
Kendi aralarında da 
iş alabilmek için 
fiyat kırarak, sıfıra 
yakın karlarla yük 
taşıyan nakliyeciler, 
sorunlarını çözmek 
için biraraya geliyor
lar.
Daha önce kurulan 
ancak, işlevsizlik 
nedeniyle bir hizmet 
yapamayan Gemlik 
Nakliyeciler Derneği

Zamlara Tencere. Tana ne Mimli Protesto
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu Genel 
Başkanı Sıtkı Yıl 
maz, yapılan zamları 
tencere ve tavalarla 
protesto etti. Şehrin 
göbeğinde toplanan 
dernek üyeleri, 
vatandaşların şaşkın 
bakışları arasında 
elektrik zammını 
mum yakarak, 
akaryakıt zammını 
ise araçlara silah 
kurdele takarak 
protesto etti. 
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu (Tü 
def) Genel Başkanı 
Sıtkı Yılmaz, yapılan 
zamları şehrin 
göbeğinde İnönü

çatısı altında 
yeniden toplanma 
kararı alan ilçemiz 
deki tüm nakliye fir
maları ve kooperatif 
ler, derneği canlan 
dırmak için 3 Kasım 
2012 günü 
GEMSİAD toplantı 
salonunda genel 
kurul yapacaklar. 
Genel kurulda, 
Akcan Nakliyat

Caddesi'nde ilginç 
bir yöntemle protes 
to etti. Ellerine 
tencere ve tavalarını 
alan Tüdef üyeleri, 
elektrik zammına 
mum yakarak tepki 
gösterdi. Akaryakıt 
zammını ise araçlara 
siyah kurdele bağla

sahibi Alaattin 
Akcan’ın başkanlık 
için tek aday olacağı 
öğrenildi.
GENÇLERLE 
BİRLİKTE
Alaattin Akcan, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, şunları 
söyledi: 
“Gemlik’te nakliye 
sektörü her gün 
büyüyor. Ancak, 

yarak protesto eden 
Genel Başkan 
Yılmaz, "Bu yapılan 
zam değil zulümdür. 
Peş peşe zamlar 
açıklanıyor. Ancak 
bunun faturası 
henüz tüketiciye 
ulaşmadı. Bugünkü 
tepkimiz bir

kazançlar düşüyor. 
İlçemizde 40-50 
nakliye firması var. 
Bunların 700’e yakın 
araç kapasitesi 
bulunuyor.
Bu sektöre önüne 
gelen atladı. Usule 
aykırı davranışlar 
var. Bunları düzelt
mek, sektöre çeki 
düzen vermek ve 
birlikte hareket 
etmek istiyoruz. 
Geriye dönük 
faaliyetlere son 
verilmesini isti 
yoruz. Belirli ilkeler 
altında çalışalım. Bu 
işten herkes ekmek 
yesin. Bunun için 
Yaptığımız ön 
görüşmelerde 
benim başkanlığım
da dernekte biraraya 
gelinmesi karar
laştırıldı.
Sektöre faydalı 
olmaya çalışacağım. 
Bu işler çocuk 
oyuncağı değil. 
Birlikten kuvvet 
doğar.
Sektörü biraraya 
getiriyoruz" dedi.

başlangıçtır. Kış 
faturaları gelmeye 
başladığı zaman 
tüketicinin tepkisi 
artarak devam ede
cektir. Tüdef bu 
zamlar sebebiyle 
tencere ve tavalarla 
meydanlardadır. Bu 
yüzden araçlara 
siyah kurdele 
bağlıyor, elektrik 
zammı için mum 
yakıyoruz" dedi. 
Bu arada polis, kır
mızı ışıkta bekleyen 
araçlara silah kur
dele bağlayan 
Başkan Yılmaz'ı can 
güvenliği için uyar 
ması dikkatlerden 
kaçmadı.
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KAYMAKAM CAHİT IŞIK, İŞKUR GEMLİK ŞUBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Işık, Iskut’a utalı pıoje önerdi
Gemlik Kaymakamı Işık’a bilgi verdi.
Cahit İşık, Gemlik 
İŞKUR’u ziyaret 
ederek, kurum 
faaliyetleri ile ilgili 
bilgi âldı. . 
Işkür’un yeni 
hizmet binası 
gezen Kaymakam 
İşık, kurum içinde 
bulunan servisler 
hakkında bilgi 
aldı.
Gemlik Hizmet 
Merkezi Müdürü • 
Lütfi Güleç,
2012 Ocak ayından 
Ekim ayına kadar 
olan hizmetleri 
hakkında 
Kaymakam Cahit

Güleç, Ekim ayına 
kadar 142 kurs 
açtıklarını, devam 
eden 27 kurs 
bulunduğunu ve 
bu kurslardan 1179 
kursiyer faydalan 
dığını, yıl sonuna 
kadar 2 kurs daha 
açmayı planladık
larını söyledi. 
Güleç, açıklama 
sini şöyle sürdür 
dü: “Ekim ayı 
itibariyle, 1661 
işsizlik sigortası 
başvurusu ■ 
yapıldı. Bu 
başvurulardan 700 
kişiye işsizlik.

ödeneği hak 
kazandığını, işe 
giriş nedeniyle 588 
kişinin işsizlik 
ödeneği kesildi: 
Ortalama işsizlere 
her ay 350 ile 700 
lira arasında 
ödeme yapıyoruz!."' 
dedi.
Güleç, 2012 yılı 
içinde 1154 kişiyi, 
işe yerleştirdikleri
ni, bunun yıl 
sonuna kadar 1600 
kşiye çıkarmayı 
hedeflediklerini 
söyledi.

ORTAK PROJE 
ÖNERİSİ

Gemlik 
.'Kaymakamı

Cahit Işık, İşkur • 
faaliyetlerinin ? 
beğenerek, 
önümüzdeki 
dönemde .. 
Kaymakamlık 
olarak her türlü 
projeyi destek
lediklerini ortak 
projelere sıcak 
baktığınıifade 
etti.
Gemlik İşkur 
Şube Müdürü Lütfi 
Güleç, Kaymakam 
Işık’a ziyaretini 
anısına İznik çinisi 
bir tabak armağan 
etti.

Engelliler Ciltliğine Kaymakam ziyareti
Kaymakam Cahit Işık ve İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kerdige, Gemlik İşkur Şube Müdürü 
Lütfü Güleç, Engelliler Çiftliğini ziyaret ederek, İşKur ile birlikte yaptıkları “Yiyecek İçecek 
Hizmetleri, Pasta, Börek ve Tatlı Yapım Projesi hakkında bilgi aldılar.

Wil

Gemlik Kaymakamı, 
Cahit Işık ve İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kendige, 
Gemlik İşkur Şube 
Müdürü Lütfü Güleç, 
Engelliler Çiftliğini 
ziyaret ettiler.
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Gemlik Şubesi ve 
İşkur Şube 
Müdürlüğü ile ortak- laşa yapılan 'Yiyecek İçecek Hizmetleri, Pasta, Börek ve Tatlı

Yapımı, projesini” 
yerinde görmek için 
Kaymakam Cahit 
Işık, İlçe Emniyet 
Müdürü kenan 
Kendige ve İş Kur 
Gemlik Şube 
Müdürü Lütfü Güleç 
Engelliler Çiftliği’nin 
ziyaretlerinde pro
jeyle beraber çiftlikte 
engellilerlere verilen 
eğitimi yerinde 
görerek incelediler.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ButsaW !Won Dolarlı! Myn
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Bursa Uluâbat Gölü 
kıyısına, özellikle 
yaşlıların kalacağı 
şekilde planlanan 3 
milyar dolarlık Fin 
köyünün kurul
masının gündemde 
olduğunu söyledi. 
FinlandiyalI Geriatri 
Vakfı yetkilileri ile bu 
konuda görüşmeler 
yaptıklarını anlatan 
Vali Harput, 
konunun, kesin
leştiğinde tam 
olarak kamuoyu ile 
paylaşılacağını 
aktardı. Bursa'da 
'Eğitime Yüzde 100 
Destek Kampanyası' 
kapsamında, Bursa 
Merkez Yıldırım 
ilçesinde, hayırsever 
Mustafa Özer 
tarafından karkas 
inşaatı yaptırılacak 
olan 4 katlı 24 ders
likli ortaokul binası 
mn protokolü imza
landı.Heykel Valilik 
Binası'nda gerçek
leştirilen törende, 
basın mensuplarının 
sorularını cevap
layan Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Bursa'ya kurulması 
gündemde olan Fin 
köyü ile ilgili değer
lendirmelerde bulun
du.

Yola çıkacaklara uyarı
Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Fede 
rasyonu Başkan 
Vekili ve Bursa 
Şoförler Odası Baş 
kanı Hasan Topçu, 
yaklaşan Kurban 
Bayramı tatili önce
si, yola çıkacak 
sürücüleri trafik 
kurallarına uymaları 
konusunda uyardı. 
Hasan Topçu, yap
tığı açıklamada, 
Bayram tatillerinde, 
trafik yoğunluğunun 
arttığına ve kazalar 
yüzünden yolların 
adeta kan gölüne 
dönüştüğüne dikkat 
çekti. Topçu, 
"Bayramlar; hüzün
leri, acıları, matem
leri değil, mutluluk

ULUABAT'A FİNLİ 
KÖYÜ MÜ 
KURULUYOR 
Vali Şahabettin. 
Harput, protokol 
töreninin ardından, 
kendisine basın 
mensupları tarafın
dan, bugün bir yerel 
gazetede 'Uluabat'a 
Fin köyü' başlığı ile 
manşetten duyuru
lan haberle ilgili 
soruya ise konunun 
bepüz netlik kezan- 
madiğim belirterek, 
"Hepsi belli değil, 
geriatri merkezi ile 
ilgili çok ciddi pro
jeler var. Cuma günü 
toplandık bununla 
alakalı. Yaklaşık 3 
milyar dolarlık bir 
proje. Bunun da 

ve sevinçleri pay
laştığımız günlerdir. 
Bayramda trafik 
kazaları yüzünden 
yasa bürünüp, 
matemleri değil sev
inçleri yaşamalıyız. 
Lütfen, sürücülerim
iz kurallara uysun, 
aşırı sürat yaparak 
trafik canavarı 
olmasın. Canınız, 
canlarımız yan
masın." dedi. 
Geçen yıllarda 
yaşanan uzun süreli 
Kurban Bayramı 
tatillerinde, ülkenin 
çeşitli yerlerinde 
meydana gelen 
trafik kazalarında 
yüzlerce vatandaşın 
hayatını kaybettiğini 
vurgulayan Topçu, 

hemen pat diye 
şuraya konulması 
elbette ciddi bir 
araştırma yapmadan 
mümkün değil. Şu 
anda görüşmeler 
devam ediyor. 
Bunun bir ayağı 
Mustafa Kemalpaşa 
olarak, bir ayağını 
Keramet bölgesi 
olarak İznik bölgesi 
olarak değişik ayak
lar üzerinde olmak 
üzere görüşmeler 
devam ediyor, kesin
leşince sizinle pay
laşırız." şeklinde 
cevapladı. 
Flr: KÖYÜ 
FinlandiyalI Geriatri 
Vakfı yetkililerinin 
Bursa Valiliği ile bu 
konuda prensip

"İstatistikler, 
Bayram tatillerinin 
uzadığı dönemlerde 
trafik kazalarında 
artışın olduğunu 
ortaya koyuyor. 
Trafik yoğunluğunun 
yanı sıra dikkatsiz
lik, hoşgörüsüzlük, 
acelecilik, kurallara 
uyulmaması, yorgun 
araç kullanılması da 
kazaların artmasında 
önemli etkendir. 
Kazaların üçte ikisi 
nin, yerleşim birim
leri içerisinde ve 
sürücü kusurları 
nedeniyle yaşanmış 
olması da kurallara 
ne kadar uyduğu
muzun gösterge
sidir." diye ifade etti 
Trafik kazalarının 

anlaşmasına vardığı 
belirtilerek, ilk aşa
mada 5 bin yaşlı 
Finli için Bursa'ya 
yaşam merkezi 
kurulacağı belir
tilmekte. 60 yaş 
üzeri FinlandiyalI 
ların bakımını, iklimi 
daha uygun bir 
yerde yapmak için 
yer arayan vakfın 
temsilcilerinin geçen 
Cuma günü Vali 
Şahabettin Harput 
öncülüğündeki 
heyetle Bursa'da bir 
araya gelerek, 
Uluabat çevresinde 
22 bin dönümlük 
alanı yaşam merkezi 
için ideal yer olarak 
belirledikleri vurgu
lanmakta.
Bu alana ilk etapta 5 
bin kişilik olmak 
üzere, kısa sürede 
10 bin kişilik kapa
siteye çıkarılması, 
nihai hedefin ise 
100 bin kişi 
olarak belirlendiği 
aktarıldı. Proje ile 
bölgede yaşlıların 
kalacağı evlerin yanı 
sıra hastaneden 
sosyal alanlara 
spor tesislerinden 
termal merkezlere 
kadar ihtiyaç duyu
lan her türlü tesisin 
kurulacağı ifade 
ediliyor 

büyük çoğunluğu
nun aşırı hız ve 
hatalı sollama nede 
niyle gerçekleştiğini 
vurgulayan Topçu, 
şöyle devam etti: 
"Bayram coşkusuyla 
dalgın, yorgun ve 
uykusuz araç kullan
mak, aşırı hız ve 
trafik levhalarına 
dikkat edilmemesi 
de kazaları artırıyor. 
Sürücülerimiz, 
yoğunlaşan Bayram 
trafiğinde her 
zamankinden daha 
fazla dikkatli araç 
kullanmalı, yol 
yapım ve onarım 
çalışmalarına dikkat 
etmeli, uykusuz ve 
yorgun yola çıkma
malı."

CEHCIER15Û0 
KİŞİYE UHUT 8LDU

Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi’nin 
Türk Kızılayı Bursa 
Şubesi işbirliğiyle 
yaptığı ‘Damlaya 
Damlaya Can Olur’ 
kan bağışı kampa
nyasında toplam '• 
500 ünite kan top
landı.
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Çevre-Sağlık Çalış
ma Grubu ve Türk 
Kızılayı ortaklığında 
BurSanat Eğitim ve 
Gençlik Derneği, 
Tanıtım Gönüllüleri 
Derneği, Bursa 
Karacabeyliler 
Derneği, Uludağ 
Üniversitesi Çevre, 
Hukuk, Sosyoloji ve 
Uluslararası İlişkiler 
Toplulukları tarafın
dan düzenlenen 
‘Damlaya Damlaya 
Can Olur’ kan 
bağışı kampanyası
na üniversiteli 
gençler ve vatan
daşlar büyük ilgi 
gösterdi. 15-18 
Ekim tarihleri 
arasında Uludağ 
Üniversitesi’nde, 
19 Ekim tarihinde 
de Kent 
Meydanı’nda 
sürdürülen kampa

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

nya kapsamında, 
toplam 500 ünite 
kan toplandı. Kent 
Meydanı’ndaki kan 
toplama 
merkezinde genç
leri ziyaret eden 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih 
Pala, ‘Damlaya 
damlaya can olur’ 
sloganıyla Gençlik 
Meclisi’nin anlamlı 
projeyi yürüttüğünü 
söyledi. Uludağ 
Üniversitesinde ve 
Kent Meydanı’nda 
yapılan kampa
nyaya halkın ve 
Bursa Kent Konseyi 
katılımcısı dernek
lerin ilgi gösterdiği
ni anlatan Pala, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ve 
Bursa Kent 
Konseyi’nin bu tip 
faaliyetlere katkı 
sağladığını ifade 
etti. Pala, halkı kan 
vermeye davet etti. 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Çevre Sağlık Çalış
ma Grubu Temsilci 
Yardımcısı Elif 
Türk, kanın acil 
değil, sürekli 
ihtiyaç olduğunu 
hatırlattı.

. Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


23 Ekim 2012 Salı Gemlik Kar fez Sayfa 7

MEB öğrenci ailelerine 'hayat' «erecelt
MEB, öğrenmeyi 
öğrenme, CV hazır
lama, şiddet ve 
vandalizm ile 
mücadele, uyuştu
rucu bağımlılığın
dan korunma, 
üreme sağlığı ve 
aile planlaması, atık 
piller, atık yağların 
zararları gibi birçok 
konuda kurs ve 
benzeri faaliyetlerin 
düzenlenmesi için 
illere talimat verdi. 
Hayat boyu öğren
meye katılım oran

ları konusunda 
uzun vadede 
Avrupa'yı yakala
mak için harekete 
geçen Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
öğrenmeyi 
öğrenme, CV 
hazırlama, şiddet 
ve vandalizm ile 
mücadele, çocuk 
istismarı, çocukluk 
ve gençlik dönemi 
gelişim özellikleri, 
eğitim çağında 
çocuğu olan anne 
ve babalara yönelik

bilinçlendirme, 
uyuşturucu bağım
lılığından korunma, 
üreme sağlığı ve 
aile planlaması, atık 
piller, atık yağların 

zararları gibi birçok 
konuda kurs ve 
benzeri faaliyetlerin 
düzenlenmesi için 
illere talimat verdi.
81 il valiliğine gön

derilen ve Yaygın 
Eğitim Kurumlan 
Yönetmeliği'ne atıf
ta bulunulan yazı
da, İl Hayat Boyu 
Öğrenme, Halk 
Eğitimi Planlama ve 
İş Birliği 
Komjsyonu'nun 
olağanüstü topla
narak, hedefe ulaş
maya yönelik 
gerekli çalışma ve 
planları yapması 
istendi.
Yazıya göre, 
Türkiye'nin hayat 

boyu öğrenmeye 
katılım oranı 
2011'de yüzde 2,9 
iken AB ülkelerinde 
bu oranın 2010 
ortalaması yüzde 
9,1. AB bu oranı 
2020 yılında 
yüzde 15’e yükselt
meyi hedefliyor. 
Türkiye'de ise 
2015 yılına kâdar 
hayat boyu öğren
meye katılım 
oranında hedef 
yüzde 8 olarak 
belirlendi/

100 Mu lira Minin 25 hin İM devlet ödeyecek!
Kentsel dönüşüm 
kredilerinde, 
sözleşme, noter, 
tapu ve belediye 
harçları, damga ve 
veraset intikal 
vergileriyle döner 
sermaye gibi ücret
leri vatandaş öde
meyecek.
Türkiye'nin gele
ceğini şekillendire
cek kentsel dönü 
şüm çalışmaları 
kapsamındaki 
kredilerde sözleş 
me, noter, tapu ve 
belediye harçları, 
damga ve veraset 
intikal vergileriyle 
döner sermaye gibi 
ücretleri vatandaş

ödemeyecek.
Hak Sahiplerince 
Bankalardan 
Kullanılacak 
Kredilere 
Sağlanacak Faiz 
Desteğine İlişkin 
Karara göre, 
güçlendirme, konut 

ve ış yeri yapım 
kredisinin şartları 
belirlendi.
Buna göre, 
güçlendirme kredisi 
kullanacak vatan
daşlar 50 bi- konut 
ve iş yerini -tiden 
yapmak isteye 

vatandaşlar 100 bin 
lira kredi çekebile
cek.
Güçlendirme ve 
konut yapım 
kredisinin yüzde 
4'ünü, iş yeri 
yapım kredisinin de 
yüzde 3'lük kısmı 
devlet tarafından 
karşılanacak.
Vatandaş, 
bankadan 10 yıllık 
planlama doğrul
tusunda, 100 bin 
lira çekmesi 
halinde Bakanlıktan 
yaklaşık 25 bin lira 
faiz desteği 
alacak.
Bankalar, kentsel 
dönüşüm kredisi 

almak isteyenlerin 
başvuruları, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakaniığı'nın 
belirlediği lisanslı 
kuruluşlarca ince
lenerek, onay
lanacak.
Faiz oranları 
Bakanlık tarafından 
da duyurulacak 
Bakanlık, kentsel 
dönüşüm kredisi 
veren bankalar 
arasında rekabet 
yaşanmasını 
öngördüğün den, 
vatandaşlar, en 
düşük krediyi veren 
bankaları tercih 
etmeleri konusunda 
uyarıldı.

Protokol imzalanan 
bankaların faizi'// 
oranları, 
Bakanlığın internet 
sitesinden yayım
lanacak.
Kentsel dönüşüm 
kredilerinde, 
sözleşme, noter, 
tapu ve belediye 
harçlârı, damga ve 
veraset intikal 
vergileri, döner ser
maye gibi her türlü 
işlemin ücreti 
vatandaştan talep 
edilmeyecek.
Bakanlık yetkililer
ince vatandaşlar
dan bu konuya 
dikkat etmeleri 
istendi.
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Genelkurma^an "Enli Önemli" [mir Süne "Anlık

Son zamanlarda 
Pkk'nın askeri 
sevkiyat yapan kon
voylara yönelik 
düzenlediği eylem
lerin artması üzerine 
Genelkurmay 
Başkanlığı yeni bir 
sevkiyat planı 
geliştirdi. Geçen 
hafta bir emir yayın
layan Genelkurmay 
Başkanlığı, terör 
saldırısı riski olan 
bölgelerde asker 
sevkıyatlarının 
karadan yapılma
ması talimatını 
verdi. Yayınlanan

İkinci Ele Bayram Bereketi
Başkent 
Otomotivciler 
Derneği 
(BOD) Başkanı 
Aydın Erkoç, araç 
satışlarının Bayram. 
dönemlerinde hız
landığını belirterek, 
yaklaşan Kurban 
Bayramı öncesinde 
araç almak isteyen
leri hızlı davran
maları konusunda 
uyardı.
Konuya ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulunan Erkoç, 
Bayram tatilleri gibi 
dönemlerin insan
ların iş ortamların
dan uzaklaşarak tatil 
yapmaları ve yakın
larını ziyaret 
etmelerine vesile 
olduğunu ifade 
ederek, bu gibi 
nedenlerde araca 
olan talebin bu 
dönemlerde yük
seldiğine işaret etti. 
Erkoç, Bayram 
dönemlerinde ikinci 
el araç satışlarının 
hızlandığına dikkati 
çekerek, bayramı 
yaya geçirmek iste
meyenlerin elini 

m
IBM

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
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emirde tezkere alan, 
izine giden ve birlik
lerine yeni teslim 
olan askerlerin 
helikopterlerle 
havaalanı olan illere 
sevk edilmesi isten
di. Buna göre kırsal 
bölgede görev 
yapan askerler 
helikopterlerle 
havaalanı olan il 
merkezlerine, 
buradan da uçaklar
la gidecekleri yer
lere gönderilecek. 
Diyarbakır, Elazığ ve 
Van'da bulunan 
Kabul ve Toplanma

çabuk tutması 
gerektiğini söyledi. 
Bayram öncesinde 
araç alacak olanlara 
bazı hatırlatmalarda 
bulunan Erkoç, 
"Güvenmediğiniz 
kişilerden araç 
satın almayın. 
Alacağınız aracın, 
almadan önce mut
laka gerekli kontrol
lerini yaptırın. 
Bayram'da sizi 
mutlu edecek yeni

Merkezleri'ne katılan 
askerlerden de bir
likleri kritik noktalar
da olanlar, belirli 
dönemlerle 
helikopterlerle sevk 
edilecek. 5 günden 
bu yana devam 
eden uygulama ile 
karadan askeri 
sevkiyatların 
asgariye indirilerek, 
konvoylara yönelik 
düzenlenmesi 
muhtemel terör 
saldırılarının önüne 
geçilmesi planlanıy
or. Yeni planlamaya 
göre kritik.bölgel

aracınız, bayramı 
zehir etmesin" uyarı 
larında bulundu.
Erkoç, bayramda 
yollardaki trafik 
yoğunluğunun diğer 
günlere oranla çok 
daha fazla olduğunu 
anımsatarak, 
sürücüleri kurallara 
uymaları, uykusuz 
yola çıkmamaları ve 
aşırı sürat yapma
maları yönünde 
uyardı. 

erde askerliğini 
yapanlar helikopter
le Diyarbakır'da 
bulunan 7'nci 
Kolordu 
Komutanlığı, 
Elazığ'da bulunan 
8'inci Kolordu 
Komutanlığı, Van'da 
bulunan Jandarma 
Asayiş Kolordu 
Komutanlığı ve 
Erzincan'da bulunan 
3'üncü Ordu 
Komutanlığı'na 
getirilerek buradan 
havayoluyla mem
leketlerine 
gönderilecek.

Özel tüketim vergi
lerinde yapılan son 
düzenlemelerinin 
ikinci el araç 
piyasasına olumlu 
etkilerine de dikkati 
çeken Erkoç, "Sıfır 
araç maliyetlerinin 
artması, ikinci ele 
olan talebi arttırdı. 
Ötv maliyetine kat
lanmak istemeyen 
vatandaşlar, ikinci 
ele yöneldi" diye 
konuştu.

Takip Sistemi"
Türkiye Süt Üretici
leri Merkez Birliği 
Başkanı Ali 
Koyuncu, sütte 
anlık takip sistem
ine geçeceklerini 
belirterek, "Ulusal 
süt kayıt siste
mindeki veriler artık 
aylık değil, anlık 
gelecek. Türkiye'de, 
hangi ilde, hangi 
köyde, hangi üretici 
ne kadar süt üreti 
yor anlık olarak 
takip edilebilecek" 
dedi.
Koyuncu, yaptığı 
açıklamada, 
Birliğin, 2005 yılın
dan bu yana 
Türkiye'de süt üre
tim planlamasının 
yapılması, pazara 
geçerli normlar ve 
standartlarda ürün 
sevk etmek, süt 
ürünleriyle ilgili her 
türlü kaydı tutmak 
ve üreticilerin hak 
ve hukuklarının 
korunması nok
tasında faaliyet 
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gösterdiğini anlattı. 
Türkiye genelinde 
450 bin üyelerinin 
olduğunu vurgu
layan Koyuncu, 
Birliğin kurulduğu 
dönemde 
Türkiye'de sütle 
ilgili bir veri 
tabanının bulun
madığını gördük
lerini anlatan 
Koyuncu bu 
kapsamda, 
Türkiye'de süt kayıt 
sisteminin kurul
ması için çalış
malara başladık
larını ve sistemin 
2009 yılında 
faaliyete geçtiğini 
ifade etti. 
Türkiye'de Ulusal 
Süt Kayıt Sistemi 
faaliyete geçmeden 
önce kayıtlı süt 
miktarının 1,2 mil 
yon ton olduğunu, 
sistemin kurul
masından sonra şu 
anda bu rakamın 
7,5 milyon tona 
ulaştığını söyledi.
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I0H ve ÜT» zamlanna haır olan
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
"48-49 yaşında 
emekli olunmaz" 
açıklaması son
rasında büyük bir 
tartışma yaşandı. 
Bazı gazeteciler, 
Bakanlara sunum 
yapıldığını, yaşın 
yükseltilmesi için 
yeni bir düzenleme 
hazırlığı olduğunu 
iddia ettiler.
Yaşanan tartışmaları 
anlayabilmek için; 
öncelikle 3 farklı 
emeklilik yaşı tespiti 
olduğunu ve bu 
tartışmaların sadece 
bir grubu 
ilgilendirdiğini 
bilmek gerekiyor. 
Hali hazırdaki 
mevzuatımıza göre 
emeklilik tespiti 3 
duruma göre yapıl
maktadır:
1-8 Eylül 1999 tari
hinden önce hizmeti 
olanlar
2- 8 Eylül 1999 ila 30 
Nisan 2008 arasında 
hizmeti olanlar
3- 30 Nisan 2008 tar
ihinden sonra 
hizmeti olanlar
8 EYLÜL 1999'DAN 
ÖNCE HİZMETİ 
OLANLAR
8 Eylül 1999 tarihine 
kadar emeklilikte 
yaş şartı aranmıyor
du. 18 yaşında işe 
girerek 20 yıllık sig
ortalılık süresini 
dolduran kadınlar 
38, 25 yıllık sigor
talılık süresini 
dolduran erkekler 
ise 43 yaşında 
emekli olabiliyordu. 
Bu sorun oluşturun
ca, 1999 yılında 
düzenleme yapıldı. 8 
Eylül 1999'da yürür

lüğe konan 4447 
sayılı yasa ile 
emeklilikte yaş şartı 
getirildi. Buna göre, 
8 Eylül 1999 ile 30 
Nisan 2008 tarihleri 
arasında sigortalı 
olanlarda yaş şartı 
kadınlar için 58, 
erkekler için ise 60 
olarak aranmaktadır. 
Yani bu gruptakiler 
hem yaş hem de 
prim gün sayısını 
doldurmalı. Ancak 
1999 yılında bu 
düzenleme 
yapılırken, 8.9.1999 
tarihinden önce sig
ortalı olanların 
emeklilik şartları 
kademeli olarak 
düzenlendi. Burada, 
"emekliliğe şu kadar 
hizmet süresi kalan
lar şu yaşa tabidir." 
denildi.
30 Nisan 2008 tari
hinden sonra sigor
talı olanlar ile sigor
talı olacaklarda yaş 
şartı kadınlarda 58, 
erkeklerde 60 
olmakla birlikte, 
emeklilik yaşı 
2035'den sonra prim 
gün sayısını doldu
racakları tarihe göre 
kademeli olarak 
artıyor ve 2048'den 
itibaren 65 yaşta 
eşitleniyor 
Bir değişiklik olması 
halinde etkilenecek 
grup, ilk hedef grup 
1999'dan önce sig
ortalı olup 1999 
yılındaki düzenleme 
ile kademeli olarak 
yeni düzenlemeye 
intibak ettirilenler 
olacaktır. Zira hem 
1999'dan sonra hem 
de 2008'den sonra 
ilk defa sigortalı 
olanlar zaten 58-60 

yaş uygulamasına 
tabidir.
Bu kapsamda; 
1-23 Mayıs 2002 
tarihi itibariyle erkek 
Devlet memurların
dan 25 hizmet yıl
larını doldurmaya; 9 
yıl 6 ay veya daha 
az kalanlar ile daha 
fazla hizmet süresi 
gerekenlerin 
tamamının, 25 yıl
larını doldursalar 
dahi, emeklilik
lerinin uzaması ihti
mali bulunmaktadır. 
2- 23 Mayıs 2002 
tarihi itibariyle kadın 
Devlet memurların
dan 20 hizmet yıl
larını doldurmaya; 7 
tam yıldan fazla, 8 
tam yıl veya daha az 
kalanlar ile bu sürel
erden daha fazla 
hizmet süresi 
gerekenlerin 
tamamının 20 yıl
larını doldursalar 
dahi emekliliklerinin 
uzamasıjhtimali 
bulunmaktadır.
Yapılacak düzen
lemede muhtemelen 
1999 ve 2002 yılın
daki düzenleme gibi 
olur. Yani, hizmet 
sürelerini doldur
maya şu kadar 
kalanların emekli 
olabileceği yaş 
sınırı şu kadar art
tırılmıştır gibi bir 
değişiklik olması 
muhtemeldir. IJ 
ise, düzenlemen 
alt yaş sınırının 4 
veya 49 olduğu 
varsayıldığında, 
1985, 1986, 1987 
veya daha sonra 
göreve başlamış 
kişiler, her şekilde 
etkilenecek kişiler 
olabileceklerdir.’’

2013 bütçesinde 
KDV tahsilâtının 
yüzde 18; ÖTV tah- 
silâtının yüzde 17 
artması planlanıyor. 
2013 yılına ilişkin 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu 
Tasarısı, TBMM 
gündemine geldi. 
Tasarı ince
lendiğinde 2012 
yılında artan bütçe 
açığının ve tehlike 
sinyalleri veren cari 
açığın, yatırımların 
kısılması ve vergi
lerin artırılması yo 
luyla kapatılmaya ça 
lışılacağı görülüyor. 
Öyle ki; 2013 yılı 
için enflasyon 
hedefinin yüzde 5,3 
ve büyüme hedefi 
nin yüzde 4 olarak 
belirlenmesine rağ
men toplam vergi 
gelirlerinin 279 mil
yar liradan 318 mil
yar liraya çıkması 
öngörülü yor. 2013 
yılında vergi gelir
lerine eklenmesi 
düşünü len 39 mil
yar TL, ortalama 
yüzde 14’iük bir 
vergi artışı anlamına 
geliyor. Bütçe 
tasarısının dikkat 
çeken bir başka 
yönü ise 2013 yılın
daki yüzde 4 
büyüme ve yüzde 
5,3’lük enflasyon 
hedefine rağmen 
2012 yılında 29 mil
yar TL olması bekle
nen kurumlar ver
gisinde önümüzdeki 
yıl için hiç artış 
öngörülmemiş 
olması. Tasarıya

Gemlik KHrfez
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göre önümüzdeki yıl 
Türkiye’de yüzde 
4’lük bir büyüme; 
tüm mal ve hizmet 
fiyatlarında yüzde 
5,3 ve toplanacak 
tüm vergilerde 
yüzde 14’lük bir 
artış olacak ama 
büyük şirketlerin 
ödediği vergiler hiç 
artmayacak. Bu 
ekonomik beklentil
er ışığında 2013 
yılında büyük şir
ketlerden yeni vergi 
alınmayacağı ortaya 
çıkıyor. Buna göre 
mutlu azınlık, vergi 
artışlarından et 
kilenmeyecek. 
Zaten Tasarıda 
dolaylı vergi olarak 
adlandırılan Özel 
Tüketim Vergisi tah- 
silâtının yüzde 
16,9’luk bir artışla 
71 milyar liradan 
83 milyar liraya; 
KDV tahsilâtının da 
yüzde 18,3’lük bir 
artışla 82 milyar 
liradan 97 milyar 
liraya çıkacağının 
hesâplanması, 2013 
bütçesinin gelir 
kalemlerinin yeni 
dolaylı vergiler 
yoluyla dar ve sabit 
gelirlilerden karşı

(anacağını gözler 
önüne seriyor.
2013 yılında yatırım 
harcamalarının ise 
34 milyar TL’den 33 
milyar TL’ye düşe
cek olması ise, 
önümüzdeki yılın 
işsizlerimize yeni 
umutlar ve iş 
kapıları açmaya
cağının bir işareti 
olarak karşımızda 
duruyor.
Konu hakkında 
açıklama yapan 
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı 
İsmail Koncuk 
ise yetkilileri 

daha önce yeni 
vergiler konusunda 
uyardıklarını, külfeti 
vatandaşa 
yükleyenlerin nimeti 
mutlu azınlığa 
servis etmeye 
devam ettiğini 
belirtti.
Özellikle ÖTV ve 
KDV’de yüksek 
oranlı artışlar plan
layan yetkililerin 
Kurumlar Vergisi 
tahsilâtında hiç artış 
düşünmemiş 
olmasının, 2013 yılı 
bütçesindeki art 
niyeti gözler önüne 
serdiğini söyledi.
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

1 
K 
R 
E 
H 
n 
E 
R

WAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 01 63

OAĞITICILAR

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 543 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

RELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik K&fez
OfLİK'İN İLK OÛMtÛK SİYASİ OAZITtlI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4405 

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)

VENÜSSİNEMASI 
ÇANAKKALE 
1915:11:30- 
12:45-14:00- 
15:15-16:30- 
17:45-19:00- 
20:15-21:30 
REZERVASYON 

5133321
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Birinci grupta tüm 
maçlarını kazanarak, 
9 maçta 27 puan 
toplayan Gemlik 
Belediyespor hedefe 
emin adımlarla 
yürüyor. Hafta sonu 
Gemlik sahasında 
oynanan maçta 
konuk Orhangazi 
Gençler Birliğispor 
takımımıza sadece 
ilk yarı direnç 
gösterebildi. İkinci 
yarı kendilerini izle
meye belediye 
başkanının geldiğini 
öğrenen sporcular 
adeta coştular. İlk 
yarı iki gol bulan 
takımımız ikinci yarı 
rakip kaleye dokuz 
gol gönderdiler. 
Santrafor M u ra tea n 
ile Safa izleyenler
den büyük alkış aldı. 
Kalesinde ilk kez iki 
gol gören kaleci

Mustafa’yı ağlarken 
teselli etmek 
oldukça zor 
oldu. Karşılaşma, 
11-2 sona erdi.
Goller, Muratcan (4), 
Safa (2), kaptan Akif 
Emre (3), Fatih (2) 
‘den geldi.
Maç sonu her iki 
takım futbolcularını 
centilmence 
mücadelelerinden 
dolayı başkanvekili 
Refik Yılmaz tebrik 
etti.
Refik Yılmaz teknik 
heyetten, okulda 
derslerinde başarılı, 
sahada centilmence 
mücadele eden 
sporcular 
yetiştirmeye devam 
etmeleri konusunda 
kendilerine ne 
düşüyorsa yapmaya 
hazır olduklarını 
belirtti.

Hisar Anadolu lisesi nde "Modeks 2013 fuarı” 
Bursa'da DiızenlenecekDemokrasi şenliği

Öğrencilere seçme, 
seçilme, oy kullan
ma, demokratik 
liderliği benimseme, 
kamuoyu oluştur
ma, diyalog kurma, 
hoşgörülü olabilme 
becerilerinin 
kazandırılması 
amacıyla uygula
maya konulan 
“Deme rasi Eğitimi

‘(»Ok Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

ve Okul
Meclisleri Projesi” 
kapsamında 
2012-2013 Eğitim 
Öğretim yılında 
Hisar Anadolu 
Lisesi temsilcisini 
seçti.
3 öğrencinin aday 
olduğu seçimlerde 
seçim geçtiğimiz 
günlerde gerçek

leşti.
395 öğrencinin oy 
kullandığı seçim
lerde adaylar 
sırasıyla Süleyman 
Durmuş 64 oy, 
Mehtap Turan 
151 oy, Batuhan 
Duman ise 166 oy 
alarak Öğrenci 
meclisi başkanı 
seçildi.

Tüyap Bursa Fuar 
cıhk A.Ş tarafından 
hazırlanan 
"MODEKS 2013" 
Mobilya, Dekoras 
yon ve Aksesuarları 
Fuarı, 20-24 Şubat 
2013 tarihleri 
arasında düzen
lenecek.
Tüyap Bursa Fuar 
cılık'tan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, bazı kamu 
kurum ve kuruluşlar 
ile özel sektörün 
destekleriyle hazır
lanan MODEKS 
2013 Fuarı, Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek. 
Media Anemon 
işbirliğinde, 
Bursa'da 6 salon
dan oluşan 45 bin 
metre karelik alanıy
la Anadolu'nun en 
büyük mobilya fuarı 
olma hedefi ile 
hazırlanan MODEKS 
2013, konusunda 
lider üretici mobilya 
firmaları ile profes 

yönel ziyaretçileri 
aynı çatı altında 
buluşturacak.
Tüyap Bursa Fuar 
cılık A.Ş. Genel 
Müdürü İlhan 
Ersözlü, MODEKS 
2013 fuarının 
Bursa'nın sektör de 
çok önemli bir yere 
sahip olmasının 
verdiği güçle 
oldukça renkli ve 
hareketli bir atmos
ferde gerçekleşe
ceğini ifade etti.
Son dönemde konut 
yapımının hızlı ve 
sürekli şekilde art
masıyla inşaat sek
töründe hareketlilik 
yaşandığını 
belirten Ersözlü, 
"Özellikle dekorasy
on maize meleri ve 
projelerine duyulan 
ihtiyacı doğurmuş, 
dekorasyonun 
vazgeçil mezi olan 
mobilya talebinin de 
artışına sebep 
olmuştur. Türk 
mobilyasının bir 
dünya markası 

haline gelmesi ve 
ihracat rakamlarının 
hızla artması, söz 
konusu fuarın 
Bursa gibi sürekli 
gelişen ve 
yenilenen bir 
şehirde düzenlen
mesiyle sektöre 
büyük bir ivme 
kazandıracaktır" 
dedi. Ersözlü, fuarın 
yabancı platformlar
da bilinirliğini yük
seltmek ve 
Türkiye'nin 
ihracatının arttırıl
masına yönelik 
yapılan çalışmalara 
katkı sağlamak 
amacıyla TG Expo 
tarafından yapılan 
etkin tanıtımlar 
sayesinde 47 ülke
den iş adamlarının 
ve alım heyetlerinin 
organize edildiğini, 
Türkiye genelinden 

, ise 60 bin mobilya 
mağazası 
yetkilisinin özel 
mektupla fuara 
davet edileceğini 
ifade etti.

ww.gemlikkorfezgazetesi.com


NÖROLOJİ 

Dr. Sefer 
KÖSTEM

RUH VE SINIR 
HASTALIKLARI UZMANI 

Dr. Sabahaddin 
ÇAKIROĞLU

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri 
Saat 13.oo-18.oo arası Saat 13«oo -18.oo arası

ra GEMLİK KONUR TIP MERKEZİSGK İLE ANLAŞMAMIZMEVCUTTUR
RANDEVU İÇİN 

İstiklal Cad. No: 44 GEMLİK 

Tel: 514 80 88-514 50 51

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

I Kuruluş:1973 i
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89 yıldır Cumhuriyetin 
aydınlattığı 

ışık ile yaşıyoruz»

Gemlik Körfez
MiHnıuııi'iN’iEmiEm—

İmimi talisi Mı
Yarın başlayacak 
olan Kurban Bayra 
mı nedeniyle, Gem 
lik’te olağanüstü 
bir gün yaşandı.
4 gün sürecek olan 
Kurban Bayramı 
nedeniyle, Sah 
Pazarı ve alışveriş 
merkezlerinde ade 
ta izdiham yaşandı. 
İstiklal Caddesi tra 
fiğinde Karsak De 
resi’ne kadar kuy 
ruklar oluştu. 4’de

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in görevin
den uzaklaştırıl
masından sonra 
yapılan Belediye 
Başkanvekilliği se 
çimlerinde, CHP 
meclis üyesi 
olduğu halde, 
AKP’lilerle yaptığı 
pazarlıklarla, 
Başkanvekilliği 
seçimlerinde, AKP 
adayına oy veren 
ve daha sonra 
AKP’ye geçen,

verdiği oyun 
mükafatı olarak 
Belediye Başkan 
vekilliğine

M utıar re m Sar ı'ya toka t
getirilen Muharrem 
San’nın dün 
Giresunlular 
Derneği’nde dövül 
düğü öğrenildi. 
Bir tur firması sahi 
bi olan Hasan O. ile 
kamulaştırma 
parasının öden
memesi nedeniyle 
tartışan Muharrem 
Sarı’nın tokat
landığı öğrenildi. 
Olay sonrası 
Muharrem Sarı 
karakola giderek 
şikayetçi oldu.

İnim 
ininKadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Kaymakam Isak, halkın 
bayramını kutladı

Bayram...
Yarın, Kurban Bayramı İslam dünyasında 

kutlanacak.
Tüm okurlarımın bayramlarını bugünden 

kutluyorum.
Gemlik Körfez Gazetesi, bayram süresin 

ce yayınlanmayacak.
Gazetemiz, bugün 40 sayfalık Bayram 

eki veriyor.
Bayram kutlamaların da geniş yer aldığı 

ekimizle birlikte, Cumhuriyetimizin 89. 
yıldönümü kutlamalarını da ana gazetemiz 
de yayınlıyoruz...

İki bayramı ard arda kutlayacağız.
Biri dini, diğeri ulusal bayram.
Her iki bayramında anlamı birbirinden 

farklı... Devamı sayfa 4’de

Kurban Bayramı’nın 
yarın başlaması 
nedeniyle bayram 
namazı saat 8.06’ 
da kılınacak.
Kurban Bayramı 
nedeniyle resmi 
bayramlaşma ise 
yarın saat 16.oo 
da Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde halk 
ve memurlarla 
yapılacak. Proto 
kol, Emniyet Müdür 
lüğü ve Jandar 
madaki görevlilerle 
bayramlaşacak.

İlçemiz Kaymakamı 
Cahit Işık, Gemlik 
halkının Kurban 
Bayramını kutladı. 
Kaymakam Işık, 
yayınladığı kutlama
da şu görüşlere yer 
verdi:
"Toplumsal yaşan
tımızda dostluğun, 
sevginin, barışın, hu 
zurun, yardımlaş
manın, milli birlik ve 
beraberliğin 
gelişmesine ciddi 
katkı sağlayan bir 
bayrama daha 
kavuşmanın sevin 
cini, coşkusunu hep

birlikte yaşıyoruz. 
Bu duygu ve 
düşüncelerle 
halkımızın, mesai 
arkadaşlarımızın 
Kurban Bayramını 
tebrik eder, 

herşeyin gönülle 
rince olması temen
nisiyle birlikte 
sağlık ve mutluluk 
içerisinde bir 
bayram geçirme 
terini dilerim.”

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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RETİNA
GÖZ HASTANESİ

Cumhuriyet ve Kurban Bayramınızı Kutlarız.

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve 
niteliklere dayanan bir idaredir.

Cumhuriyet fazilettir.

Cumhuriy^imizin 89. yılı kutlu olsun.

AWAtt/

NAMLI ZEYTİNLERİ TİC. VE 
SRN. LTD.ŞTİ.

Yalova Yolu 3. Km. Gemlik
Tel: O 224 513 14 58 - 514 29 79 Fax : O 224 514 29 80 

www.namlishop.comwww.namlizeytinleri.com

http://www.namlishop.comwww.namlizeytinleri.com
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 89. yıldönümünü coşkuyla kutluyor, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere 

tüm milli mücadele kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.

a gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

Ata Mh. Liman Cd. No: 12 16600 GEMLİK / BURSA 
Tel: 0.224 524 77 20 Fax: 0.224 524 88 30 

gemport@gemport.com.tr - www.gemport.com.tr

mailto:gemport@gemport.com.tr
http://www.gemport.com.tr
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com
Bayram...

Bayram kardeşliktir, dostluktur, sevgi 
dir.

Dini bayramlar bize bunları öğretirken, 
Cumhuriyet Bayramı ise, vatan sevgisini, 
bayrak sevgisini, halkın yönetime ortak 
olmasını, saltanatın ve hilafetin kaldırılma 
sini, Cumhuriyet ile birlikte yeni bir dev 
letin şekillenişini, devrimleri öğretti.

Yarın dini vecibeler yerine getirilecek. 
Büyükler ve kabir ziyaretleri yapılacak. 
Kurbanlar kesilip, kavurmalar pişecek, 

büyüklerin elleri öpülecek...
Dini bayramlar toplumsal dinamizmi art

tırdığı gibi, ekonomiyede katkı sağlıyor.
Yiyeceğinden, giyimine kadar herşey 

yeniden alındığından piyasalar canlanı 
yor.

Dün, Gemlik’i biraz gezdim.
Öylesine hareketlilik vardı ki sormayın.
İstiklal Caddesi’nde yaya kaldırımları 

insan almıyordu.
Araç kuyruğu Karsak Deresi’ne ulaşmış 

tı.
Trafik desen felç olmuştu..
Alışveriş ise tavan yapmıştı...
Bugünde durum farklı olmayacak sev 

gili okurlarım.
Kurban Bayramlarında artık eskisi gibi 

herkes istediği yerde kesemiyor kur
banını..

Kurban kesim yerleri belirlendi.
Düzenli bir hayvan pazarı oluşturuldu.
Ama, yine de kesimlerde bildiğini oku 

yanlar çıkacak.
Kanlı sular sokaklarda, yollarda akacak.
Buna izin vermemeli.
Kurban derilerini bilinen dernekler top 

lamak isteyecek...
Bilinen cemaatler ve onların yurtlarına, 

derneklerine gidecek...
Yasal olarak derileri toplaması gereken 

Türk Hava Kurumu’na diğerlerinden daha 
az deri teslim edilecek.

Yasaya uymayanlara kimse ses çıkar
mayacak.

İmam bildiğini okuyacak!...
Cumhuriyet Bayramı’nın kutlamalarının 

yasaklanmasına tepki yine olacak..
Halk, Cumhuriyeti istediği gibi kutlaya- 

mayacak artık..
Ama direnecek ve alternatif kutlamalar 

yapılacak...
ADD’liler Cumhuriyet için yürüyecekler..
CHP, Dilek Aile Çay Bahçesi’nde Cum 

huriyet kutlamaları için etkinlik yapacak.
Bayramlar ayrışma değil, birleşme ve 

kardeşlik günleri olmalı ama Cumhuriyet 
Bayramı’nda bu yaşanmayacak.

Bu durumun düzelmesi için hükümetin 
aldığı karar yeniden gözden geçirilmeli.

Bayram alicisi çılgınlığı

Yarın başlayacak 
olan Kurban 
Bayramı nedeniyle, 
dün alışveriş çılgın
lığı yaşandı.
Vatandaşlar, 4 gün 
sürecek Kurban 
Bayramı nedeniyle 
sabah erken saatler
den başlayarak, 
önce Salı Pazarı’na

hücum ettiler. 
Torbalarını doldu
ranlar, daha sonra 
çoluk çocuk için 
giysi mağazalarına 
adeta akın ettiler. 
Dün, Özdilek ve LC 
Waikiki Alışveriş 
mağazaları müşteri 
akınına uğradı.
Çılgınlar gibi

alışveriş yapan 
tüketiciler, ma 
ğazaların boşalıp 
yeniden dolmasına 
neden oldu.
Alışverişlerden 
sonra mağaza 
kasalarında uzun 
kuyruklar oluştu. 
Alışverişlerde daha 
çok kredi kartı kul

lanıldığı 
dikkat çekti. 
Bu arada, bayram 
tatlısı almak isteyen
lerin ise 
baklavacılara akın 
ettiği görüldü.
Bugün de 
mağazalara akının 
devam etmesi bek
leniyor.

CHP’liler 29 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 19.oo da 
Dilek Aile Çay bahçesinde Cumhuriyet etkinlikleri düzenledi.

CHP’den alternatif 
Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
mn 89. yıldönümü 
nedeniyle alternatif 
kutlama yapacak. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda da 
diğer ulusal bayram
lardaki gibi törenler
le kutlanmasının 
AKP iktidarı tarafın
dan kaldırıldığını, 
vatandaşların 
Atatürk Anıtı’na

giderek saygı 
duruşunda bulun
malarının yasak

landığını belirterek, 
“CHP olarak, biz de 
Gemlik ADD

Şubesi’nin 28 Ekim 
2012 Pazar günü 
saat 13.oo de 
Kayıkhane 
mevkiinde başlaya
cak olan Halk 
yürüyüşüne katıla
cağız. Ayrıca, 29 
Ekim 2012 Pazartesi 
günü saat 19.oo da 
Dilek Aile Çay 
Bahçesinde 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlama etkinlikleri 
düzenleyeceğiz. 
Gemlik I 
düzenle 
etkinlikli kli 
yoruz. ” c

‘GemiUç Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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


Her 29 Ekim’de yenilenen azim ve kararlılıkla; 
Cumhuriyetimizin 89. yıldönümünde ülkemizin kurucusu 
Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman 

şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz 

CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİMİZ;
TÜM HALKIMIZI,

28 EKİM 2012 PAZAR GÜNÜ SAAT 13.oo’DE 
KAYIKHANE MEVKİİNDEN BAŞLAYACAK OLAN 

“VATAN VE CUMHURİYET İÇİN” HALK YÜRÜYÜŞÜNE, 
29 EKİM 2012 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 19.oo’DA 

DİLEK AİLE ÇAY BAHÇESİ’NDE YAPILACAK 
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA ETKİNLİĞİMİZE

DAVET EDİYORUZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ricHPi GEMLİK İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA

I J 1------------------ İLÇE RAŞKANI MEHMET SERTASLAN



24 Ekim 2012 Çarşamba GemlikKsrfez Sayfa 6

OEMLİK'İN İLK GÛNLflK SİYASİ GAZHKİ
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idildi ıı ı ihhimm

ATAM, 
kurtardığınız 

bu güzelim vatanın 
ve kurduğunuz 

bu Cumhuriyetin, 
yılmaz bekçileri olmaya 

bizler yeminliyiz.
Cumhuriyetimiz 89 yaşında... 
Tüm ulusumuza kutlu olsun...

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
KEMAL AKIT YÖNETİM KURULU BAŞKANI PASAAGDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ESAT COŞKUN BASKAN VEKİLİ EMRULLAH ÖZAYDIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SAlİMIINftÖPVÖN KUP SAVMAN ÜVCSİ AJRGİNERENOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
SALİH UNGOR YON. KUR. SAYMAN ÜYESİ NI)REniN HOCAOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

AĞAN ARDA GENEL SEKRETER
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NE VAR NE YOK...
Efendim; sapla samanı birbirine karıştır

mayacak kadar aklımız var çok şükür.
Yalnız ben bu hükümetin ‘VAR’ ile ‘YOK’ 

un ne olduğunun ayırdın da, olmadığı 
kanaatindeyim.

- Diyeceksiniz ki nereden belli.
- İzah edelim efendim.
Arap baharının Libya ayağında Kaddafi 

muhaliflerine örtülü ödenekten üç yüz mily
on dolar verildi mi?

- Verildi.
Suriyeli yüz bin sığınmacıya elektrik, 

yol, su ve ayni giderler dışında, bütçeden 
dört yüz milyon lira ayrıldı mı?

- Ayrıldı.
Mısır ekonomisi hızla büyüsün ve 

kalkınsın diye bir milyar dolar kredi veril 
mesi, resmi gazetede yayınlandı mı?

- Yayınlandı.
Cumhuriyet tarihinin en yüksek 

düzeyine ulaşan sıcak para stoku şu anda 
134 milyar dolardır.

Bu paranın yüzde 48,3’ü borsada, yüzde 
38,6’sı hazine bonosunda. Yani kısa vadeli, 
ülkeye hiçbir katkısı olmayan, bu sıcak 
paraya dışarıya çıkarken kaç milyar dolar 
faiz ödüyoruz.

- Biliyor musunuz?
Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine bir 

yıllık hazine bonosunun faiz getirisini sor
manız yeterli.

- Dudağınız uçuklamazsa şerefsizim.
Avrupa’nın en büyük makam aracı filo

suna biz sahibiz. Fakir Almanya’nın sekiz 

bin beş yüz, zengin Türkiye’nin seksen beş 
bin makam aracı var. Bu araçların bir yıllık 
personeline amortismanına ve akaryakıtına 
ödenen para aşağı yukarı Malta’nın bir yıl
lık bütçesine denk.

Topraklarına adamı ters eksen düz bitire 
cek ülkem tütün, şeker, buğday, pamuk ve 
en sonda saman ithal ediyor. Doğal gaza, 
akaryakıta, enerjiye ödenen eşek yüküyle 
dolarlar ortadayken, başbakan, bakanlar ve 
jetler dolusu iş adamları “Dünya ne kadar 
küçük. ” Yarışına girmişler o ülke senin bu 
ülke benim bu milletin kesesinden yiyip 
duruyorlar. Milletvekillerinin maaşları, har
cırahları, aile boyu sağlık giderleri ile bir 
ülke doyar.

Suriye’ye yapılan silah yardımları ve 
terör batağında harcanan milyar dolarlar 
ile

- Müsriflik hovardalığına batmış bir ülke,
- Bunların hepsine para var.
- Sadece çiftçiye, işçiye, memura, emek

liye yok.
- Başka ne var ne yok.
Bayram öncesi kamu çalışanlarına 

ikramiye yok,
Emekliye zam verilirken ÜFE, TÜFE 

aldatmacasından başka bir şey yok.
Yaz aylarında memurlara yapılacak zam 

pazarlıklarında memura Yunanistan 
sopasını gösterme cesaretiniz var.

Yunanistan yetkilisinin “ Türkiye’nin 
bizim konumumuza gelmesi için daha çok 
fırın ekmek yemesi lazım. ” Açıklamasına

cevabınız yok.
- Yunanistan halkı açlıktan kırılıp 

geçmiyor.
- Yunanistan halkı yaşam standardından 

vazgeçmiyor.
- İki bin beş yüz Euro emekli maaşından 

vazgeçmiyor.
- Yunanistan halkı akaryakıt zammına, 

hayat pahalılığına, işten çıkarmalara isyan 
ediyor.

- Benim ülkemde bunlara rastlayabilir 
misiniz?

Ekonomik açıdan hal böyleyken, sanki 
siyaseten çok matah işler mi oluyor 
zannediyorsunuz.

Suriye uçağınızı düşürüyor hesap yok.
Ama “ ŞAM’A üç saatte gireriz.” 

Martavalları çok.
Mavi Marmara’da İsrail sivil insanlarımızı 

öldürürken çıt yok, “Sabrımızı sınamasın
lar.” Teraneleri arasında, Malatya Kürecik 
de İsrail’i Iran saldırısından koruyacak füze 
kalkanının kurulmasına karşı çıkan insan
larımıza sopa çok.

Rusya’dan gelen Suriye uçağını indirip 
çakı bıçağı arama cesaretiniz var.

Putin’in “ Benim silah ticaretimi sorgu
layacak ülkenin alnını karışlarım.” 
Efelenmesine tık yok.

Bayram öncesi geniş halk kitlelerini etk
ileyen zam yağmurlarını izah edecek 
gücünüz yok.

“ Dünyanın on altıncı büyük 
ekonomisiyiz." Açıklamalarını yapmak için 
sıraya giren bakanınız çok.

- Vallahi benimde bu ikiyüzlülüğü açık
layacak fazla lafım yok.

Ya...
Karısı öldüğü günün gecesi baldızının . 

koynuna girip, baldızı çığlığı basınca,
“ Ablan öldüğünden beri ben ne yap

tığımı biliyor muyum a kızım.”
Ayaklarına yatan adamın yüzsüzlüğün- 

deler,
Ya da
- İlahi Nesrin Topkapı!

Kurttan Bayramı öncesi İlçe Tarım 
Müdürlüğü denetimleri sıklaştırdı

İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlü 
ğü ekiplerince gıda 
üretim ve satış yer
lerinde denetimler

İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlü 
ğü elemanlarınca 
Kurban Bayramı 
nedeni ile denetimler

devam ediyor. arttırıldı.

Gıda üretim ve satış 
yerlerinin denetimi 
rutin olarak devam 
ederken, Bayram 
nedeni ile Pastane 
ler, Şekerleme ve 
tatlı üretim ve satış 
yerlerinin denetimi 
sıklaştırıldı. 
İlçe Tarım

Müdürlüğü yet 
kinlerinden alınan 
bilgiye göre; "Ülke 
mizde üretilen ve 
satışa sunulan gıda 
maddelerinin 
güvenirliliğine yöne
lik denetimler, gerek 
il gerekse ilçe bazın
da hazırlanan aylık

denetim programları 
ile Bakanlığımızca 
ürün ve riskler bazın 
da hazırlanan yıllık 
denetim programları 
çerçevesinde 
yürütülmektedir. Bu 
kapsamda İlçe Mü 
düdüğümüz kontrol 
görevlileri, özellikle

Bayramın yaklaş
ması r ' niyle tatlı 
ve pe k ürün
leri, ı ime, gıda 
satış >plu tüke
tim yet. rinin dene
timine ağırlık vererek 
rutin denetimlerini 
sürdürmektedir. ” 
denildi.
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MHP, tenisçi dönüşüm rezeni yapı alanların 
belirli kişilerce miindiğini iddia etli

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı haftalık 
toplantısı sonrası 
Belediye Meclisi’nde 
verdikleri önergeler 
ve Gemlik Belediyesi 
tarafından uygula
malar ile ilgili eleşti. 
rilerde bulundu.
Kentsel dönüşüm 
kapsamında belir
lenen ve Bakanlığa 
sunulan rezerv yapı 
alanları ile ilgili 
eleştirilerde bulunan 
MHP’liler; rezerv 
yapı alanları neye 
göre belirlendi? 
Belirlenen alanda 
riskli alanların tespiti 
yapıldı mı?
Belirli kişiler tarafın
dan bilinen bu alan 
Gemlik’ten neden 
saklandı?
Sorularını gündeme 
getirdiler.

Ayrıca, ovanın taşı
nacağı söylentisini 
çıkararak Gemlik’te 
emlak ve müteahhit
lik sektörünün ciddi 
yara aldığını, uzun 
zamandır Gemlik’te 
daire satışlarında 
düşüş olduğunu, 
bunun fiyatlara 
yansımasıyla da 
halkı zora soktuğu 
belirtildi.
Ovanın taşınma söy
lentisi varken mer 
kezde yapılan 
yatırımlar ve verilen 
ruhsatları da anlaya
madığını söyleyen 
MHP’liler, Gemlik 
halkının bilmediği, 
belirli kesimlerin 
bildiği planların 
amacının ne olduğu 
nu merak ettiklerini 
söylediler.

OKULLARDA

HİJYEN SORUNU 
Gemlik’te bulunan 
okullarda hizmetli ve 
temizlik elemanı 
yetersizliğini de dile 
getiren MHP’liler,

“Belediyeler tarafın
dan en rahat katkı 
sağlanan kurumlar 
eğitim kurumlandır” 
diyerek, önümüzdeki 
Belediye Meclisinde 

bu konuyu gündeme 
getireceklerini 
söylediler.
Belediye olarak 
oyun alanlarından 
daha öncelikli olarak 

sağlığın düşünülme
si gerektiğini, hijyen
den yoksun ortam
larda çocuklarımızın 
sağlığının tehlikede 
olduğunu bildirdiler.

CUMHURİYET BAYRAMIMIZIN 89. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN.

»fi**'m® 
i

i â

CUMHURİYET
AYDINLI

Sevgili Atani; 
“And olsun ki; 
her türlü işbirlikçi, 
gerici ve bölücü 
girişimlere rağmen 
kurduğun laik, 
demokratik, tam 
bağımsız Türkiye 
Cumh uriyeti ’ni 
sonsuza dek 
yaşatacağız”!

S.S. 72 SAYILI GEMLİK 
ZEYTİH TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

Yönetim ve Denetim Kurulu Adına Yönetim Kurulu Başkanı

Bahattin MALAP
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“Cumhuriyet" için şifti!*
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği; 31 Ekim 2012 günü Atatürk’ün sevdiği 

eserleri seslendirecek. Ücretsiz konser için İskele Meydanı’ndan araçlar kaldırılacak.

Malisi toMı

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği, 
Cumhuriyetimizin 
89. yıldönümü 
nedeniyle konser 
düzenledi.
Geleneksel hale 
gelen Cumhuriyet 
konserlerinin biri 
daha 31 Ekim 2012 
Çarşamba günü saat 
20.oo’de Manastır 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde verile
cek.
Şef Erdinç Çelikkol 
yönetiminde 
Cumhuriyet için 
Türk Sanat 
Müziği’nin özgün 
eserlerinin 
seslendirileceğini 
söyleyen Gemlik 
Belediyesi Sanat ve

Kültür Derneği 
Başkanı Sadettin 
Çiçek; “Konserimiz 
için İskele Meyda 
nı’ndan saat 
19.30’d a Belediye 
otobüsleri ücretsiz 
olarak Kültür

Merkezi’ne hareket 
edecek. Türk Sanat 
Müziği sevenleri 
Cumhuriyet Konse 
rine bekliyoruz" 
dedi. Gecede, 
Atatürk’üm sevdiği 
eserlerden “Batan 

gün kana benziyor”, 
“Fikrimin İnce gülü” 
“Yanık Ömer”, 
“Yemen Türküsü” 
gibi Türk Sanat 
Müziği parçalarının 
seslendirileceği 
öğrenildi.

6 günlük Bayram ta 
tilini değerlendir 
mek isteyenler yol
lara düştü. Bayram 
süresince 20 mil 
yon kişinin yer de 
ğiştirmesi bekleniy
or.
1.5 KİLOMETRELİK 
YOLU 3 SAATTE 
ALDILAR 
Trafiğe takılmamak 
için itibaren araçla 
rıyla yola çıkan 
tatilciler, D-100 
Karayolu Gebze 
çıkışından Eskihi 
sar Feribot İskele- 
si'ne kadar uzayan 
trafik kuyruğu oluş
masına neden oldu. 
Eskihisar-Topçular 
hattında çalışan 
arabalı vapurların 
sefer sayısının 
artırılmasına karşın, 
kuyruklar akşam 
saatlerinden itiba 
ren artmaya başla 
dı. Sabahın ilk ışık
larıyla beraber araç 
sayısı daha da arttı. 

1.5 kilometrelik yol 
ancak 2-3 saatte 
geçilebildi. Yetkili 
ler, iskeledeki feri
botların tam kapa
site ile çalıştığını, 
araç kuyruklarının 
daha da uzamaması 
için ek seferler 
düzenlendiğini, 
trafiğin daha rahat 
geçişinin sağlan
ması için bugün ve 
yarın gemi seferleri 
nin sürekli devam 
edeceğini bildirdi. 
TEM KÖPRÜSÜ'DE 
KARIŞTI 
Kurban Bayramı 
öncesi memleket
lerine gitmek üzere 
yola çıkan vatan
daşlar, TEM otoyol
unda da uzun 
kuyruklar oluştur
du. Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü 
istikametinde 
oluşan trafikte 
kalan sürücüler ise 
bu duruma isyan 
etti.

Hisar ftnadolu lisesi Okul 
Aile Birliği toplantısı yapıldı

Ticaret Mesleklisesi'nıle Okul Öğrenci 
Meclisi Başkanlığı Secimi Yanıldı

Hisar Anadolu 
Lisesi, Pazar Günü 
velilerin katılımıyla 
Okul Aile Birliği’ni 
seçti.
Yapılan seçimlerde 
2011-2012 Eğitim 
Öğretim yılında 
Okul Aile Birliği 
Başkanı olan 
Gülperi Yıldız oy 
birliği ile 2012-2013 
yıhndada okul aile 
birliği başkanlığına 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.coin

getirildi.
2012-2013 Eğitim 
Öğretim yılı Hisar 
Anadolu Lisesi 
Okul-Aile Birliği 
yönetim Kurulu şu 
isimlerden oluştu 
Mustafa 
Aliyazıcıoğlu 
(Muhasip) 
Mustafa Bulutlu 
(Yazman) 
Mete Erdemer 
(Üye)

Edaviye 
Tahmiscioğlu (üye ) 
Sebahat Saruhan 
Sevgi Göktaş 
Nilgül Aydın 
Gönül Aydemir 
Yeşim Uçar 
Hisar Anadolu Lise 
si Okul Aile Birliği; 
‘Bu eğitim öğretim 
yılında özveri ile 
çalışarak öğrencile 
re daha iyi imkan 
sunacağız’ dedi.

Ticaret Meslek 
Lisesi'nde Okul 
Öğrenci Meclisi 
Başkanlığı Seçimi 
Yapıldı 
Öğrencilerin sandık 
başına giderek oy 
kullandığı seçimler, 
siyasi seçimleri 
aratmadı.
19 ve 22 Ekim gün
lerinde yapılan 
seçimlerde 3 aday 
başkanlık için 
yarıştı. Okul Öğren
ci Meclis Başkanlığı 
seçimi gizli oy esas 
larına göre yapıldı. 
624 öğrencinin gizli 
oy kullandığı 
seçimde Anadolu 
11-A Sınıfı Öğren
cisi Olgun DURSUN 
289,10-E Sınıfı 
öğrencisi Kübra 
EKER 165 ve 11-C 
Sınıfı Öğrencisi 
Mertkan HAKTANIR 
116 oy aldı 54 Oyun 
geçersiz sayıldığı 
seçimde Anadolu 
11/A Sınıfı Öğrencisi 
Olgun DURSUN 
Ticaret Meslek 
Lisesi Öğrenci 
Meclisi

Başkanlığı’na seçil
di. Seçim sonrası 
okul meclis 
başkanlığı görevine 
gelen Olgun DUR
SUN “Meclis 
başkanı öğrenci 
yönetim kurulu 
toplantılarına 
başkanlık eder. 
Öğrencilerin her 
türlü dileklerini din
ler. Bu dileklerin 
yerine getir
ilmesinde ve cevap
landırılmasında 
rehber öğretmenin 
fikirlerini de alarak 
ilgililerin dikkatine 
sunar” dedi. 
Öğrenci Kurulu ve 
Öğrenci Meclisi’nin 
amaçlarından da 
bahseden Deniz,

“Öğrencilerin okul 
ve bölgeye uyum
larını sağlayacak 
önlemlerin alın
masında yardımcı 
olur. Etkili bir eğitim 
ortamının oluşturul
masına, eğitim ve 
öğretim kalitesinin 
artırılmasına 
yardımcı olur. 
Öğrencilerin sorun
larını dinler ve bun
lara çözüm yollan 
bulur. Okuldaki 
kulüp h''"'"'nları ile 
iş bir ırak
okul i böl
gesi» ılacak
spor türel
yarıştı.. n, yöre
sel ve milli günlerin 
kutlanmasına 
yardımcı olur.” dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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AYRINTI
Erhan İZGİ

CUMHURİYETE SAHİP ÇIKMAK
90 Yıldan beri 

büyük bir coşkuyla 
kutladığımız 
Cumhuriyet, son 
dönemde bir siyasi 
iktidar tarafından 
önemsizleştirilme 
ye, yok edilmeye 
çalışılmaktadır. Bu 
durum gerçekten 
tarihini bilen, yur
dunu ve Atatürk’ü 
seven yurttaşları 
büyük ölçüde 
üzmektedir.
Türk ulusu için 

neden önemlidir 
Cumhuriyet?

600 yıl süren 
OsmanlInın Avru 
pa’daki gelişmele 
re ayak uydurama
ması, zevk ve 
sefaya düşmesi 
büyük güç kaybına 
uğramasına neden 
olur. Bu durum

OsmanlI’nın bir 
bakıma çöküşü ve 
yıkılışı anlamına 
gelmektedir. 
Avrupa ülkeleri 
kendi aralarında 
OsmanlIyı paylaş
makta gecikmez 
ler.
Aydınlar, yurtse 

verier ve Türk 
halkı bağımsızlık 
mücadelesine giri 
şir Atatürk’ün 
önderliğinde. 
Güçlü düşman 
ordularına karşı 
kan dökerek, can 
vererek bir ölüm 
kalım mücadelesi 
başlatılır. Tarihe, 
altın harflerle bir 
destan yazar Türk 
ulusu: “Ulusal 
Kurtuluş Destanı”.

Atatürk, “Cumhu 
riyef’in Türk

Ulusuna yakışan 
bir yönetim biçimi 
olduğu düşünür ve 
Türk ulusuna 
cumhuriyeti 
armağan eder.

Her 29 Ekim’de 
büyük bir coşkuyla 
kutlanır bu 
bayram. Uygar bir 
toplum olma yolun 
da emin adımlarla 
Türk halkı ileriye 
doğru yürümekte
dir.

90 yıldır varlığını 
şanla, şerefle 
sürdüren Cumhu 
riyet, günümüzde 
AKP iktidarının 
gazabına uğramak
tadır.

Ülkede bütün 
sorunlar çözüldü 
sıra ulusal bayra
mların gereksiz 
liğine mi geldi?

Ulusal bayramlar 
ulusun çimentosu, 
Türk halkı için bir
lik ve dayanışma 
günü değil midir?

Şimdiye dek 
hiçbir siyasi ikti
darın yasaklamaya 
cesaret edemediği 
ulusal bayramlar, 
AKP muhteremleri 
tarafından yasak
lanmak, unutturul
mak istenmektedir. 
Bu iktidar 
nedendir bilinmez 
ulusal bayramlar
dan rahatsız 
olmakta, Atatürk’ü 
ve onun devrim- 
lerini elinden 
geldiğince yok 
etmek ve halkın 
gönlünden silmek 
istemektedir.

Dünya’da hiçbir 
siyasi iktidar daim 
olmamıştır.

AKP iktidarı da 
olmayacaktır.

29 Ekim Türk 
halkının düşman
dan kurtuluş son
rasında yaşadığı 
mutlu bir gün 
olduğu gibi 
Atatürk’e ve 
cumhuriyete sırtını 

dönmüş bir iktidar
dan da kurtuluş 
günü olacaktır. 
Bunun için aydın
lar, gençler, yurt
severler ve 
halkımız; Atatürk’e 
ve onun armağan 
ettiği ulusal bayra
mlara sahip çık
malı ve gereken 
önemi vermelidir. 
Bu nedenle 29 
Ekim eskisinden 
çok daha önemli 
kabul edilerek, 
sokaklar, meydan
lar Türk bayrakları 
ve Atatürk poster
leriyle donatılmalı, 
inadına Cumhuri 
yet, inadına 
Atatürk diye mey
danlar inletilmeli, 
bu durum sadece 
Ankara’da değil, 
ülkenin her 
köşesinde gerçek
leşmeli.

Gerçekten 
Atatürkçüysek, 
cumhuriyetten ve 
demokrasiden 
yanaysak 29 
Ekimde kendimize 
düşen görev ve 
sorumluluğu ye 
rine getirerek 

cumhuriyetimize 
sahip çıkmalıyız. 
Oturduğumuz yer
den Cumhuriyetin 
kazanımlar) 
korunamaz, sözle 
de Atatürkçü ve 
cumhuriyetçi de 
olunamaz. Bu 
değerlerin korun
ması bir çaba 
gerektirir.

Birtakım değer
lerin kıymetini 
elimizden gidince 
anlarız. Ancak o 
zaman yapılacak 
bir şey 
kalmamıştır. 
Üzülmek, pişman
lık duymak boşu
nadır. İş işten 
geçmeden sorum
lu bir yurttaş 
olarak bize düşen 
cumhuriyeti koru
ma ve kollama 
görevini bütün 
Türk halkı olarak 
yerine getirmeyi 
bir görev say
malıyız.

Bu nedenle 29 
Ekim’de 
“Cumhuriyet 
Bayramı”nı kutla
mak için meydan
lara...

Yerleşke İle liselerin girişleri ayrılıyor
Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek 
Yerleşkesi girişi 
ikiye ayrılacak. 
Uludağ Üniversite
sine bağlı 
Hukuk Fakültesi 
ile 6 Meslek 
Yüksek Okul 
programlarının 
bulunduğu 
Yerleşke alanından 
yanında Kız Meslek 
Lisesi, Anadolu 
Ticaret Lisesi ve 
Hisar Anadolu 
Lisesi bulunuyor. 
Yüksek Okullar ve

Hukuk Fakültesi’nin 
girişinin 
mevcut girişinin 
yanındaki yolun 
devamında 
bulunan eski 
işçi girişinin 
bulunduğu yerden 
yapılacağı 
öğrenildi.
Liselerin girişinin 
de ayrı kapıdan 
yapılacağını 
söyleyen ilgililer, 
uygulamaya 
önümüzdeki aylar
da başlanacağını 
söylediler.

Borusan Quartet, 31 Ekim’de Bursa'da
Türkiye'nin en 
önemli orkestrala 
rından olan Boru 
san İstanbul 
Filarmoni Orkestra 
sı'nın asil üyelerin 
den oluşan Boru 
san Quartet, Bur 
sa'da konser vere
cek. Nilüfer 
Belediye si'nden 

yapılan açıklamada, 
Nilüfer Belediye 
si'nin konuğu 
olarak Bursa'ya 
gelecek olan 
Borusan Quartet 
topluluğunun, 31 
Ekim çarşamba 
günü konser vere
ceği bildirildi. 
Prof. Dr. Gürer

Aykal öncülüğünde 
2005 yılında kuru
lan Borusan 
Quartet, Borusan 
İstanbul Filarmoni 
Orkestrası'nın asil 
sanatçıları olan 
Esen Kıvrak (1. 
keman), Olgu 
Kızılay (2. keman), 
Efdal Altun (viyola) 

ve Çağ Erçağ'dan 
(viyolonsel) oluşuy
or. Fransa, İtalya, 
Yunanistan, 
Almanya, 
Avusturya ve ABD 
başta olmak üzere 
yurt içi ve yurt 
dışında yaptıkları 
çok sayıda turne ve 
konserlerle dikkat 

çeken Borusan 
Quartet, 88 oda 
müziği topluluğu
nun katıldığı "2010 
ICMEC Uluslararası 
Oda Müziği Toplu 
iuğu Yarışması"nda 
1. olarak altın 
madalyanın sahibi 
oldu.
Borusan

Quartet'in Uğur 
Mumcu 
Sahnesi'nde 
gerçekleştireceği 
konserin biletleri 
Konak Kültürevi, 
Nazım Hikmet 
Kültürevi ve Uğur 
Mumcu Sahnesi 
gişelerinden temin 
edilebilir
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BURSANINİLKDÎNİZOTOBÜSÜSUYAİNDI
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 2 gemi daha alınmasıyla ilgili de anlaşma safhasında olduklarını söyledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Norveç’ten alı
nan 319 yolcu 
kapasiteli 

Hüdavendigar 
isimli deniz 
otobüsü, Tuzla 
Tersanesi’nde bakı
ma alındı, 
özelleştirmenin 
ardından İDO’da 
yaşanan esnek tar
ifelerine yönelik 
olarak artan tepkiler 
üzerine Bursa ile 
İstanbul arasında 
deniz ulaşımını 
sağlamak amacıyla 
çalışma başlatan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Hatları işletmesi’n- 
den Kabataş 
iskelesinin kul
lanımına yönelik 
sözleşmenin imza
lanmasının ardından 
ilk gemiyi de satın

aldı. Norveç’ten 
alınan 319 yolcu 
kapasiteli 
Hüdavendigar 
isimli deniz 
otobüsü, İstanbul 
Haydarpaşa Liman 
İşletmesi’ne getirildi. 
Burada gümrük kon
trolleri yapılan gemi, 
daha sonra bakım 
için Tuzla 
Tersanesi’ne 

götürüldü. 
Bursa’nın ilk deniz 
otobüsü olan 
Hüdavendigar’ı, 
Haydarpaşa 
Limam’nda 
inceleyen Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 2 
gemi daha alın
masıyla ilgili de 
anlaşma safhasında

olduklarını söyledi. 
Diğer gemilerin alın
masının ardından 
hemen seferlerin 
başlatılacağını ifade 
eden Başkan Altepe, 
deniz otobüsünün 
içini gezdi. Yolcu 
koltukları ve kaptan 
köşkünü inceleyen 
Başkan Altepe, ge 

minin yeni olduğu 
nu, küçük bakımlarla 
modern ve konforlu 
bir hal alacağını 
söyledi. Çalışmalar 
hakkında Buruluş 
Genel Müdürü 
Levent Fidansoy’dan 
bilgiler alan Başkan 
Altepe, “Bizim hede
fimiz kar etmek 

değil. Bunun için de 
en iyi hizmeti ver
mek amacıyla tüm 
hazırlıklarımızı tam 
olarak yapmak isti 
yoruz. Gemilerimizin 
bakımlarını, gerekli 
düzenlemelerini 
yapıp, yolcu taşı
maya başlayacağız” 
dedi.

Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan 
yönetim Cumhuriyettir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
89. yıldönümünü kutlu olsun

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
89. yıldönümünü kutlu olsun

İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI 
OSMAN DURDU

ANAÇEV 
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
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Kurbanına Eziyet Edenler Yandı
Kurban Bayramı'na 
sayılı günler kala 
tedbirler son derece 
hassas bir şekilde 
alınıyor. 
Her yıl görülmeye 
alışılan çirkin görün
tülerin tekrar 
etmemesi için başta 
Bakanlar Kurulu 
olmak üzere yetkili 
ler tüm esesları 
belirledi.
Özellikle kurbanına 
eziyet edip, dini 
esaslara göre 
kesmeyenler uyarıla
cak, bunun yanında 
çevre temizliğine 
uymayanları da 
büyük cezalar bek
liyor.
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
yayınladığı yazılı 
basın açıklamasın ile 
kurban kesim 
hizmetlerinin hangi 
eseslara bağlandı 
ğım belirtti. 25-28 
Ekim tarihleri arasın
da idrak edilecek 
olan Kurban Bayra 
mı sırasında, kurban 

kesim hizmetlerinin 
hangi esaslar 
dahilinde yürütüle
ceğinin Bakanlar 
Kurulu'nun kararı ile 
düzenlendiğine 
dikkat çeken Harput, 
söz konusu tebliğ 
gereğince Bursa 
Kurban Hizmetleri 
Komisyonu'nun da 
bazı kararlar aldığını 
anlattı.
Valisi Şahabettin 
Harput, söz konusu 
tebliğe ve alınan 
kararlara uyulma
ması halinde yap
tırım uygulanacağına 
dikkat çekerken, alı
nan kararlara 
uymayanlar hakkın
da cezai işlem uygu
lanacağına dikkat 
çekti.

AYKIRI HAREKET 
EDENLERE 
HAYVAN BAŞINA 
813 TL CEZA 
Alınan kararlara 
göre, Kurban 
Bayramı'nda kurban 
ihizmetleri şu

esaslara göre yapıla
cak:
-Çevre Kanunu'nda 
yer alan hususlara 
aykırı hareket eden-.>- 
lere cezai işlem 
uygulanacak.
-Hayvanları Koruma 
Kanunu'na göre; 
hayvanların kesilme
si, dini kuralların 
gerektirdiği özel 
koşullar dikkate alı
narak hayvanı 
korkutmadan, 
ürkütmeden, en az 
acı verecek şekilde

ve hijyenik kurallara 
uyularak usulüne 
göre yapılır.
-Hayvanların 
kesilmesi ehliyetli 
kişilerce yapılmalı. 
Bu hükümlere aykırı 
hareket edenlere 
hayvan başına 813 
TL idari para cezası 
uygulanacak.
-Kurban hizmet- 
terinin Diyanet İşleri 
Başkanlığınca 
Yürütülmesine Dair 
Yönetmelik hüküm
lerine aykırı hareket 

edenlere, hayvan 
başına 2 bin 37 TL 
idari para cezası 
uygulanacak.
-Hayvanlara kasıtlı 
olarak kötü davran
mak, acımasız ve 
zalimce işlem yap
mak, dövmek, aç ve 
susuz bırakmak, 
aşırı soğuğa ve 
sıcağa maruz bırak
mak, bakımlarını 
ihmal etmek, fiziksel 
ve psikolojik acı çek
tirmek yasak olup, 
bu hükme aykırı 
davrananlara 406 TL 
idari para cezası 
uygulanacak. 
Kesin olarak öldüğü 
anlaşılmadan hay
vanların vücutlarına 
müdahalede bulun
mak yasak olup, bu 
hükme aykırı 
davrananlara 406 TL 
para cezası uygu
lanacak. Buna göre, 
belirlenen cezai 
işlemler ise İçişleri 
(Emniyet Müdürlüğü 
ve Jandarma 
Komutanlığı), Gıda,

Tarım ve 
Hayvancılık, Orman 
ve Su İşleri, Çevre 
ve Şehircilik bakan
lıkları ile belediye 
ekiplerince uygu
lanacak.
Yine Bayram 
öncesi hayvan 
hareketleri ve 
hazırlıklarından, 
kesim esasları ve 
sonrası yapılacak 
işlemlere kadar, 
bütün safhalar 
ayrıntılı olarak 
belirlenmiş olup, 
bunlara uymayanlara 
ise Hayvanları 
Koruma Kanunu'na 
göre 406 TL'den 
başlayan idari para 
cezaları uygu
lanacak. Vali 
Şahabettin Harput, 
vatandaşın Kurban 
Bayramı'm huzur 
içinde geçirmesi için 
yetkilileri duyarlı 
olmaya davet 
ederken, kurban 
keseceklerden de bu 
kurallara uymalarını 
istedi
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Özel Aykent İlköğre
tim Okulu’nun minik 
öğrencileri, 
kulaçlarını sağlıklı 
yaşam için atacak, 
özel Aykent İlköğre
tim Okulu tarafından 
başlatılan sağlıklı 
yaşamı destekleme 
kapsamında “Üç 
kulaç, bin nefes” 
projesi gerçek
leştirdiler.
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi 
yüzme havuzunda 
haftada 2 gün oku
lun 1. 2. ve 3. sınıf 
öğrencileri, okulun 
Beden Eğitimi 
öğretmeni önder 
Cem Öğmen’in 
yönetiminde yüzme 
teknikleri ve sağlıklı 
yaşamın Önemim 
öğreniyorlar. 
20 Ekim 2012 
Cumartesi günü 
başlayan çalış
malara 40 minik 
öğrenci katılıyor. 
Velilerinin de izlediği 
yüzme kursunda 
minik yüzücüler 
öğretmenlerinin

gözetiminde yüzme 
teknikleri, yüzmeye 
hazırlık, suda nefes 
alıp ve verme gibi 
teknikler öğreniyor
lar.
YARINLARA 
HAZIRLIYORUZ 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Beden 
Eğitimi Öğretmeni

Önder Cem Öğmen, 
amaçlarının yüzme 
sporunun sağlıklı bir 
yaşam için ne kadar 
önemli olduğunu 
anlatmak olduğunu 
belirterek, “Küçük 
çocuklara anlatı 
yoruz. Onlara yüzme 
teknikleri ve çeşit
lerini öğretiyoruz.

Yarının yüzücüleri 
ve şampiyonları bu 
çocuklar arasından 
çıkacak. Veliler 
çocuklarının yüzme 
öğrenmesini çok 
arzuluyor. Bu neden
le çalışmalar sırasın
da bizleri yanlız 
bırakmıyorlar. ” 
dedi

Bursaspor Puanları "1 T' Topluyor
Spor Toto Süper 
Lig'de bu sezon bir 
türlü istediği perfor
mansı yakalaya
mayan Bursaspor, 
art arda oynadığı 
4'ncü maçından da 
beraberlikle ayrıldı. 
Lige Kayserispor'u 
deplasmanda 1-0 
yenerek iyi bir 
başlangıç yapan ve 
taraftarlarını umut
landıran yeşil-beya- 
zh takım, bir sonraki 

hafta son yıllarda 
şansının tutmadığı 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
sahasında 1-0 yenil
erek bu umutları 
boşa çıkardı. 
Galatasaray ile ligin 
3. haftasında deplas
manda oynayan 
Bursaspor, iyi oyna
masına karşın 
sahadan 3-2 yenik 
ayrıldı. 4. hafta 
Kardemir

Karabükspor'u 
konuk eden 
Bursaspor, 4-1'lik 
skorla "toparlanma" 
sinyali verdi. 
-Beraberlik serisi- 
Kardemir 
Karabükspor gali
biyetinin ardından 
Bursaspor, beraber
likler açısından bir 
istikrar yakaladı. 
Sanica Boru 
Elazığspor ile 
deplasmanda 1-1 

berabere kalan yeşil- 
beyazhlar, sahasın
daki Gaziantepspor 
maçında da aynı 
skoru aldı ve 1 
puana razı oldu. 
Sivasspor deplas
manına ligin 7. haf
tasında konuk olan 
Bursaspor, maça iyi 
başladı ve rakibi 
karşısında 2-0'lık 
skora ulaştı. Ancak 
yeşil-beyazlı takım 
son bu üstünlüğünü

90 dakika koruya
madı ve son 10 
dakikada yediği 2 
golle maçın 2-2 
bitmesine engel ola
madı.
Son olarak 
Fenerbahçe'yi konuk 
eden Bursaspor, bu 
sezon en kalabalık 
seyirci topluluğunu 
arkasına almasına 
karşın 90 dakikayı 
istediği skorla 
bitiremedi. Maçta 1-0 

öne geçmesine 
karşın kalesini gole 
kapatamayan yeşil- 
beyazlı takım, 90 
dakika sonunda 1- 
Tlik skora razı oldu. 
Ligde geride kalan 8 
maçta 2 galibiyet 2 
de yenilgi alan 
Bursaspor, tamamı 
son 4 haftada olmak 
üzere 3'ü 1-1 biten 4 
maçtan 1'er puan 
alarak beraberlik 
istikrarını sürdürdü.
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SilMMllttlftliltlMIIİ
Bursa'da, camilerde 
abdest alan vatan
daşların şadırvana 
astığı ceketlerinden 
cüzdanlarını çalan 2 
kardeş yakalandı. 
Daha önce tokatçılık 
ve hırsızlıktan 
suçları bulunan 45 
yaşındaki Recep Ç. 
ile 38 yaşındaki 
Hasan Ç. kardeşler, 
camilerde abdest 
alan vatandaşların 
ceketlerindeki pa 
raları çaldı. Bir 
vatandaş abdest

MIHiiiıiMHıiılliMsıtleıiiiıli
Bursa'da içinde 
SİM kart bulunan 
özel bir cihazı 
ATM'lere yerleşti 
rerek bankamatik
teki hesap bilgileri
ni kopyalayan zan
lılar, üzerlerindeki 
Real Madrid for
ması sayesinde 
yakalandı.
Merkez Osmangazi 
ilçesi İnönü Cadde 
si'nde bankaların 
ATM'lerine içinde 
SİM kart bulunan 
özel bir cihaz yer
leştirerek vatan
daşların hesap bil
gilerini kopyalayan 
3 kişi, Bilişim 
Suçlarıyla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yaka
landı. İstanbuldan 
geldikleri öğrenilen 
3 kişi, cadde üzerin 
deki bankaların 
ATM'lerini gece 
saatlerinde tek tek 
gezerek keşif yaptı. 
Zanlılar, ATM 
üzerinde bulunan

Kendisini pazarlayan kocasını bıçakladı
Olay, akşam saat 
23.00 sıralarında 
merkez Osmangazi 
İlçesi Hamitler 
Mahallesinde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, Nermin 
Dudak(25), kendisini 
pazarlamak istediği
ni öne sürdüğü eşi 
Ömer Dudak(30) ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın büyüme 
si ile baskılara 
dayanamayan genç

aldıktan sonra cüz- olmadığını fark etti, 
danının içinde para Daha evvel de

güvenlik kamera 
larına gözükmemek 
için şapka takıp bir 
bankanın ATM'sine 
yaklaştı. ATM'nin 
kart yerine içinde 
özel bir SİM kart 
bulunan cihazı 
takan zanlılar, yan
larında getirdiği 
küçük bir kamerayı 
da ATM'nin 
tuşlarının bulun
duğu yere yerleş 
tirdi. Zanlılardan 
Aslıhan S. (26) ve 
Ali Ç. (29) banka
matiğe cihazı yer
leştirmeye çalışır 
ken zanlılardan 
Orçun P. (34) banka 
yakınlarında bir 
kafede nöbet tut

kadın mutfaktan 
aldığı ekmek bıçağı 
nı kocasının boynu 
na ve sırtına sapla 
dı. Karısını sakin
leştiremeyen koca, 
kanlar içinde olay 
yerinden kaçtı.
Komşularının ihbarı 
ile olay yerine gelen 
112 Acil Servis ve 
polis ekipleri intikal 
etti, kanlar içinde 
sokakta kalan yar 
dım bekleyen Omer 

maya başladı. 
Orçun P. yanında 
getirdiği bilgisa
yara da ATM'ye 
yerleştirilen cihazın 
içindeki SİM karta 
tanımlanan başka 
bir SİM kart taktı ve 
kopyalanan hesap 
bilgilerinin telefon 
hattı üzerinden 
kendi bilgisayarına 
aktarılmasını 
sağladı. Bu sayede 
bankamatikten 
para çekmeye 
gelen vatandaşların 
bilgilerini ele 
geçiren zanlılar, bu 
hesaplardaki par
aları boşalttı.
Cihazı taktıktan 
sonra para çeken

Dudak, 112 Acil 
Servis ekiplerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesine kaldırıl 
dı. Yaşanan olayın 
ardından şoka giren 
genç kadın kendini 
eve kilitleyerek uzun 
süre polis ekiplerine 
teslim olmak iste 
medi. Polis ekipleri 
nin ikna ettiği kadın 
suç aleti ile birlikte 

camide böyle 
durumla 
karşılaşılırken, 
yabancı plakalı bir 
aracın olay yerinden 
uzaklaştığı görüldü. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri vatan
daşlardan aracın 
plakasını alarak 
soruşturma başlattı. 
Yaprlan araştırmalar 
sonunda polis ekip
leri zanlı Recep Ç. 
ile Hasan Ç. kardeş
leri yakalayarak 
adliyeye sevk etti.

lerin arkasında 
beklediler. ATM'ye 
hesap bilgilerinin 
kopyalanması için 
cihazı yerleştiren 
Aslıhan S. ve Ali Ç. 
ilk önce cihazın 
doğru yerleştirilip 
yerleştirilmediğini 
kontrol etti. Cihazı 
ATM'ye yerleştiren 
Ali Ç., kafede otu
ran Orçun P.'yi 
telefonla arayarak 
bağlantılarda 
sorun olup 
olmadığını sordu. 
Orçun P. hesapların 
kopyalanması 
için bağlantının 
kurulduğunu 
haber ve rince Ali 
Ç. ve Aslıhan S. 
ATM'ye gelen 
vatandaşların 
arkalarında bekle
meye başladı. Bu 
sırada Ali Ç. ile 
telefonla konuşan 
Orçun P. ATM'den 
para çeken 
vatandaşın hesap 
bilgilerini aldığını 
söyledi.

gözaltına alındı. 
Polis ekipleri 
tarafından sağlık 
raporu için hastan
eye götürülen genç 
kadının yüzündeki 
morluklar dikkatler
den kaçmadı.
Hastaneye kaldırılan 
Ömer Dudak'ın hay
ati tehlikesinin 
bulunmadığı öğre
nilirken, olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

Kamyonet Takla 
fttıi: 1 Yaralı

Bursa'nın İznik 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kaza
sında bir kişi ağır 
yaralandı.
İznik'ten Çiçekli 
köyü istikametine 
giden Erdal 
Seymen'in (21) 
kullandığı 16 FCC 
15 plakalı 
kamyonet takla attı. 
Virajı alamayarak 
direksiyon

’Erzak GeMrdiK'
Diyerek Dolandırdılar

Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, henüz 
kimliği belirlene
meyen iki kişi, 
'Erzak getirdik' diy
erek girdikleri 
evden, ev sahibine 
ait 2 bin 250 lira 
parayı alarak kaçtı. 
Küplüpınar 
Mahallesi 11. Yayla 
sokakta ikamet 
eden Sadiye K.'nın 
evine gelen kimliği 
belirsiz iki kişi, 
Kurban Bayramı 
sebebiyle erzak 
paketi getirdiklerini 
söyledi. Ev sahibi 
Sadiye K., iki kişiyi 
içeriye davet etti. 
Bir süre sonra 
şüphelilerin 
gitmesiyle kesedeki 

hakimiyetini kaybe
den Seymen ağır 
yaralandı.
Ambulansla İznik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
sürücü, buradaki 
müdahalenin ardın
dan Bursa'ya sevk 
edildi. Seymen'in 
durumunun ağır 
olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili 
tahkikat başlatıldı

2 bin 250 lira 
parasının 
çalındığını farkeden 
Sadiye K., durumu 
polise bildirdi. 
Öte yandan, 
Yıldırım ilçesi 
Değirmenlikızık 
Mahallesi'nde 
ikamet eden Sevgi 
A.'nın cüzdanı, kim
liği belirsiz yankesi
ci tarafından 
çalındı. Polise 
müracaat eden 
Sevgi A., cüzdanda 
220 lira para ve 
borç -ne çizel
gesi jnu
söyh ursa
Emr. Müdürlü
ğü, he. kİ olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığını 
duyurdu.
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GEMLİKSPOR 
BURSA’DA SES 

GETİRDİ.

Yaklaşık 1 ay rötarla 
başlayan 2012-2013 
Bursa Süper Amatör 
Liginin ilk haftasında 
kendi evinde oynayan 
Gemlikspor, aldığı 
sonuçla Bursa’da büyük 
ses getirdi.

Bursa gazetelerinin 
benden istedikleri takım 
kadrosundan da 
anlaşılacağı gibi haf
tanın takımı olan 
Gemlikspor bayram 
öncesi taraftarlarının 
yüzünü güldürdü.

Yazıma başlamadan 
önce şunu belirtmek 
istiyorum.
Bursa’da örgütlenmiş, 

dernek çatısı altında bir
leşmiş tek taraftar 
gurubu olan Gemlikspor 
Taraftarlar Derneği bir 
örnektir.
Kurulduğunda bazı 

problemler yaşamış olan 
taraftar gurubu ilerleyen 
aylarda ve yıllarda 
maçlara konsantre 
olarak iyi görüntü ver 
meye başladı.

Böyle bir taraftar 
gurubunun eşliğinde 
bundan sonra tribün
lerin boş kalacağını san
mıyorum.

Bu sezon Merinos 
sahası ile Mudanya’da 
BAL ligi maçları izleme 
fırsatım oldu.

Süper Amatör’ün ilk 
günü Burgaz sahasında 
maç izledim.

Bu maçlara Belediye 
başkanları ile yardım
cılarının gelmediğini 
söyleyebilirim.

Gemlikspor maçında 
ise ne ararsan vardı.

İlgi sevdadan mı diye 
düşünüyorum ana san
mıyorum.
Gemlikspor yeni kurul

madı ki.
Bu ilgi bence spora 

destek veriyoruz görün
tüsü oluyor.

Maç oynanmayan 
Kumla sahası, yapıla
mayan, yapıldığında ise 
kime fayda getireceği 
tartışılan bir Umurbey 
sahası ile nasıl göreve 
gelindiği bilinen başkan 
vekili ve yardımcılarının 
Kumsaz sahasında man
galda kül bırakmadan 
attıkları sözler unutul
madı.

Gelelim Gemlikspor’a.
Bu kadroda yer alan 

yeni transferlerin hepsi
ni tanırım.

Hepsi de gerçekten 
kaliteli topçular.

Fenerbahçe Aleks’in 
heykelini dikiyorsa 
Gemlikspor Taraftar 
Derneği’de çok sevdik
leri Arif’in heykelini dik
meye kalkarsa kimse

şaşırmasın.
Bursa’da hangi sahaya 

gitsem bana zenci fut
bolcuyu sordular.

Dilim futbolda ne kadar 
dönüyorsa anlatmaya 
çalıştım.

Nijerya Futbol 
Federasyonu’na yazı 
yazıldığını söyleyen 
kulüp başkanı Orhan 
Koç ismi Habip olan bu 
topçuyu takıma 
kazandırabilirse gerçek
ten Bursa amatör 
kümede olay olacak.

Nijerya’lı hücumun 
ortasında yani 
santrafor’da yerden 
oynadığında stoperlerin 
işi çok zor.

Bu yıl takıma 
kazandırılan başta 
Merinos’tan gelen 
Selahattin, Telekom’dan 
Osman, Yavuzselim’den 
tanıdığımız golcü Şiyar, 
Gürsu’dan Abuzer stop
er Bülent geçen yıl 
kadroda olan tecrübeli 
Yusuf, kaleci Ömer, geri 
gelen Samet ve 
Berkan’la birlikte 
Gemlikspor’u başarıya 
götüreceklerinden emin 
olabiliriz.

Geçtiğimiz yıl orta 
sahanın topu geri çeke 
rek oynaması takımın 
hücum gücünü azaltı 
yordu.

Bu yıl ise sağda Şiyar 
solda Berkan’la ortada 
Selahattin ve Osman’ın 
desteğiyle Arif çok gol 
atar, golsüz maç olmaz 
sanıyorum.

SENTETİK SAHAYI 
KEŞKE GEMLİK 

BELEDİYESİ YAPSAYDI

Eski Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
tapusunu kamulaştırma 
bedelleri ödenerek alı
nan toprak sahayı keşke 
Gemlik Belediyesi yap
saydı.

Her yanından bırakılan 
boşluklarla daraltılan 
sahaya yapımını üstle
nen Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
soyunma odaları yapıl
madı.
Ancak boy boy 

fotoğraflar çekilerek 
sanki lütufmuş gibi 
haberler yayınlandı.

Kış geldiğinde ise 
başta hakemlerin isyanı 
da başladı.

Şimdi iki saha arasına 
soyunma odaları yapılı 
yor.

Peki Büyükşehir 
hizmeti nerede kaldı.

Soyunma odaları 
olmayan saha olur mu?

Eğer şimdi bu hizmeti 
yapıyorsan 
Büyükşehir’den lütuf 
beklemeden sahayı da 
yapsaydınız.

12 bin nüfusa sahip 
Pazar günü sahada 
yendiğimiz İnegöl 
Yenice’nin şimdiki 
MHP’li Belediyenin yap
tığı spor kompleksini 

görün ve belediye 
isterse hizmeti nasıl 
yapar görün.

GEMLİK’TE NEDEN 
YETERLİ FUTBOL 
HOCASI YOK

Gemlik’te herkes 
konuşur çünkü 
konuşanlar bilir, herkes 
eleştirir çünkü eleştiren
ler bilir, futbolu kim iyi 
bilmez biliyor musunuz?

Sahada topun peşinde 
koşanlar.

Çünkü tribünlerde 
maçı izleyenler hocadır, 
eleştirmendir ve çok iyi 
yorumcudurlar.

Ceplerinde bir zaman
lar aldıkları evraklarla 
takım çalıştırmayanların 
çok olduğu Gemlik’te 
halen faal şekilde 
hocalık yapanlar bir elin 
parmakları kadar bile 
yok.

Gemlik’te belgesi olan
lar kendilerini teknik 
direktör sanırlar.
“Gel” diye beklerler.
Bu şarkı gibi bir şey 

aslında “Bekledim de 
gelmedin” diye başlar.

Hocanın olmadığı 
yerde futbolcu yetişir 
mi?

Bir Haydar Yiğit çıktı 
ortaya Gemlik’te alt 
yapıyı hortlattı. Şimdi 
her kes hoca.

Ah be Haydar hoca, hiç 
mi işin yoktu futbolcu 
yetiştiriyorsun.

Bırak “Gemlik’te bu 
kadar hoca varken sana 
mı düştü bu iş” demek 
geliyor insanın içinden.

Ama sen iyisini yapı 
yorsun, sakın bırakma 
devam ettir.

Güciimspor: 84
Bilecik Belediyespor 77
Gücümsporlu 
basketçiler, 
Bilecik 
Belediyespor’ 
u 84-77 yen
meyi başardı. 
Geçtiğimiz 
günlerde 
yapılan hazır
lık maçında 
deplasmanda 
Erkekler 
Bölgesel lig 

takımlarından 
Bilecik 
Belediyespor 
ile yaptığı 
maçı 84-77 
mağlup etti. 
Gücümspor 
Hocası Ziya 
Güler, 
“Yaptığımız 4 
hazırlık 
maçını kazan
mayı bildik.

Hazırlık 
maçlarında 
aldığımız gali
biyetlerin 
bizim için 
önemi yok. * 
Bizim için 
liğde 
yapacağımız 
maçlarda 
galip 
gelmek ve 
yeni gelen 

oyuncularımı
zla kaynaş
mak adına iyi 
bir maç 
oldu.
Bilecik 
belediye 
spor'a bizi iyi 
karşıladıkları 
ve bize gös
terdikleri 
misafir per- 
verlikden

dolayı 
teşekkür 
ederiz " dedi 
Gücümspor 
yıldız takımı 
21/10/2012 
günü yapılan 
liğin 2. maçın
da Orhangazi 
B. Gençlik 
Spor Külü 
bü’nü 48/35 
yenmişti.
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Me mu ra 3 eğmemek ka ran MııMiıanııılııııılaım!
24 saat esasına 
göre çalışan memu
ra 3 öğün yemek 
kararı çıktı 
Memurun yemek 
yardımı, Bakanlar 
Kurulu Kararıyla 
yürürlüğe konuların 
"Devlet Memurları 
Yiyecek Yardımı 
Yönetmeliği"nde yer 
alan hükümlere 
göre düzenlenmek
tedir.
Yönetmeliğin 3. 
maddesinde yemek 
yardımının nasıl 
verileceği 
düzenlenmiştir. 
İlgili madde şu 
şekildedir: 
"Madde 3 - Yiyecek 
yardımı yemek 
verme şeklinde 
yapılır. Bu yardım 
karşılığında nakten 
bir ödemede 
bulunulmaz.
Yiyecek yardımı haf
talık çalışma süresi 
40 saati aşmayan 
yerlerde öğle 
yemeği olarak ve

WMMMlllillM!
Türkiye İş Veren 
Sendikaları Konfe 
derasyonu, 
meslek lisesi 
mezunlarının iş 
bulma konusunda 
genel lise mezun
larına kıyasla 
avantajlı olduğunu 
kaydetti.
TISK'ten yapılan 
yazılı açıklamada, 
TİSK'in, Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü'nün (OECD)

rilir. Günün 24 hizmet ve nöbet
saatinde devamlılık 
gösteren 
hizmetlerde çalışan 
memurlara, görev
lerinin diğer yemek 
saatlerinde de 
devam etmesi 
şartıyla üç öğüne 
kadar yemek 
verilebilir." 
Savunma Sivil 
Savunma İl 
Müdürlüğünde 
Arama Kurtarma 
Teknisyeni olarak 
çalışan bir memur, 
günün 24 saatinde 
devamlılık gösteren

"Bir Bakışta Eğitim 
2012" raporunu 
değerlendirdiği 
bildirildi.
Buna göre, 
Türkiye'de ve diğer 
OECD Ülkelerinde 
meslek lisesi 
mezunlarının iş bul
mada genel lise 
mezunlarına kıyasla 
avantajlı durumda 
olduğu belirtildi. 
Meslek lisesi 
mezunlarının iş 

esasına göre çalış
masına rağmen 
sadece öğlen 
yemeği yardımı 
almıştır. Memur iki 
öğün daha yemek 
verilmesi için 
başvuru yapmış 
ancak bu başvurusu 
reddedilmiştir. 
Mahkeme işlemi 
iptal etmiş ve dava 
konusu işlem 
nedeniyle yoksun 
kalınan maddi 
zararın idarece 
karşılanmasına 
karar verilmiştir.

bulma konusundaki 
avantajının 
kamuoyunda sıkça 
dile getirilmesi 
gerektiği kaydedilen 
açıklamada, meslek 
lisesinin gençlere 
sağlayacağı 
olanakların daha iyi 
tanıtılması ve 
toplumun meslek 
liselerine yönelik 
olumsuz algısının 
değiştirilmesi gerek
tiği kaydedildi;

Hakem heyetinin 
kararı doğrultusun
da 2013 yılında 3 
artı 3 zam alacak 
olan 2.5 milyon 
memura ek zam 
göründü.
2013 yılı bütçe 
hazırlıkları sırasında 
'harcama riskleri' de 
masaya yatırıldı.
Bu risklerin 
başında ise 
enflasyon geliyor. 
ÖTV zamları ile bir
likte eylül ayından 
itibaren yükselişe 
geçen enflasyonun 
yıl sonuna 
kadar yüksek 
seyretmesi bek
leniyor.
En iyimser tahmin
lere göre yılın ikinci 
altı ayında enflasy
onun en az yüzde 5 
olacağı tahmin 
ediliyor. Star'dan 
Hüseyin Özay'ın 
haberine göre Bu da 
2012 yılının ikinci 
altı ayı için yüzde 4 
zam alan 
memurlara, en az 
yüzde 1 daha zam 
almasının yolunu 
açacak.
Bu durumda 
enflasyon hesabın
da sapma olmazsa, 
memur ve memur 
emeklileri yüzde 3 
yerine yüzde 4 zam 
alacaklar.
Yılın ikinci 
yarısında enflas 
yonun yüksek çık
ması, yaklaşık 9 
milyon SSK ve Bağ- 
Kur emeklisinin de 
yüzünü güldürecek.

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN■iiHlliyillliiiiiniiMwmmii

Her iki kesimin de 
zamları geçmiş 
enflasyona göre 
belirleniyor. 
Yılın ilk yarısında 
yüzde
1.9 oranında zam 
alan 9 milyon SSK 
ve Bağ-Kur emekli
sine yüzde 5 
civarında bir zam 
verilmesi söz 
konusu olacak. 
Dolaysıyla yüksek 
enflasyon, memur 
ve emeklilerin 
sevindirirken bir 
anlamda bütçe 
hedeflerini tuttur
maya çalışan Maliye 
bürokratlarını ise 
üzecek.
3.500 emekliye 
ödeme 
Kamuoyunda 
'İntibak Yasası* 
olarak bilinen 
2000 yılı öncesinde 
emekli olan 
vatandaşların 
maaşlarında 
iyileştirme öngören 
düzenlemeden, 
3 bin 500 emekliye 
müjde çıktı.
Çalışmalar esnasın
da, 3 bin 500 vatan
daşa fazladan, 2 bin 

500 vatandaşa ise 
eksik maaş ödemesi 
yapıldığı tespit 
edilmişti.
SGK, maaşları 
eksik ödenen 
2 bin 500 
vatandaşa geriye 
dönük olarak 
ödeme yapmaya 
başladı. Bu 
çerçevede fazladan 
ödeme yapılan 
vatandaşların 
durumu masaya 
yatırıldı. Hata 
SGK'dan kay
naklandığı için 
fazladan ödemelerin 
geri tahsil 
edilmemesi 
yönünde görüş 
oluştu.
SGK görüşünü 
Bakanlar Kuruluna 
iletti. Bakanlar 
Kurulu'ndan tersi 
yönde bir karar alın
mazsa, fazladan 
maaş alan 3 bin 500 
personele borç 
çıkarılmayacak, 
maaşlarında 
düzeltme yapılacak. 
Bu da 10 bin liraya 
kadar olan borçların 
silinmesi anlamına 
geliyor.

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.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
Pegasus Akmış Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm . 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anitur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Oim.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 Mud. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Mud. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
I 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
Eskıhisar (262) 655 60 31

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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

Akcan Petrol
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz s13 16 4S
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KBrfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4406 

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)
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Sf ilıte haşlaman toplamışı yapıMı Saatleı Bir Saat Geıi Alınacak

Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
Ankara’da yapılan 
İlçe Başkanları 
toplantısına katıldı. 
Saadet İlçe Başkanı 
özmen; gazetemize 
yaptığı yazılı açıkla
mada, “Genel 
merkezimizin organ
ize ettiği İlçe 
Başkanları toplantısı 
Ankara "Büyük 
Anadolu Otel"de 
yapıldı. İki gün 
süren toplantı 
boyunca İlçe çalış
maları değerlen

dirildi ve 2013 yılih- 
da yapılacak yerel 
seçimlerde uygula 
yacağımız seçim

stratejimiz konuşul
du” dedi.
Özmen "Milletimiz, 
belediyecilikte

hizmetin ne olduğu 
nu Refah Belediyele 
rinde gördü. Milli 
Görüş belediyeci 
ligini benimseyen 
milletimiz, milli 
görüş belediyeci 
liginin sonrasında 
yapılan hizmetlerin 
ne kadar yetersiz 
olduğunu da yaşa
yarak görmüştür. 
Şimdi aynı heyecen 
ve azimle milletimi 
ze hizmet etmek 
Saadet Belediyele 
rine nasip olacaktir" 
diyerek sözlerini 
tamamladı.

Yaz saati uygulama 
sı bu hafta sonu 
sona erecek. 28 
Ekim Pazar günü 
(Cumartesi gününü, 
Pazar gününe bağla 
yan gece) saat 
04.00'te saatler 1 
saat geri alınacak. 
Yaz saati uygulama 
sına 25 Mart 2012 
tarihinde saatler 
03.00'te bir saat ileri 
alınarak başlanmış 
tı. Gün ışığından 
daha fazla yararlan
mak amacıyla yapı 
lan uygulamaya iliş 
kin Bakanlar Kurulu 
Kararı da 13 Mart 
2012 tarihli Resmi 
Gazete'de yayımlan
mıştı. Buna göre 
yaz saati, bir başka

deyişle "ileri saat" 
uygulaması, 25 
Mart Pazar günü 
saat 03.00'te 
saatlerin bir saat 
ileri alınmasıyla 
başlarken, 
28 Ekim Pazar günü 
saat 04.00'te saat
lerin 1 saat geri 
alınmasıyla sona 
erecek. Yaz saati 
uygulaması, çalış
ma saatlerinin gü 
nün Güneşli bölü 
müne alınması su 
retiyle, gün ışığın
dan daha fazla 
yararlanılması, 
elektrik enerjisinin 
aydınlatmada kul
lanılan bölümünden 
tasarruf sağlanması 
amacını taşıyor.

Bayram vanish geçecek
Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğ 
lu, Kurban Bayra 
mı'nda havanın nasıl 
olacağını açıkladı. 
Eroğlu'nun açıkla
masına göre Kurban 
Bayramı'nda da 
yağış var.
Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğ 
lu, yağışlı havanın 
etkisini Kurban Bay 
ramı'nın ilk gününe 
kadar sürdüreceğini, 
ancak bayramın ilk 
gününden itibaren 
yağışlı sistemin 
doğuya hareket ede
ceğini bildirdi. 
Eroğlu, hava sıcak
lığının ise Bayram 
boyunca mevsim

normalleri civarında 
seyredeceğini 
belirtti.
YAĞIŞLAR DEVAM 
EDECEK
Halen ülkemiz gene 
linde etkili olan 
yağışlı sistemin 
Arefe günü yurdun 
büyük bölümünde 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlara neden ola
cağını belirten Ba 
kan Eroğlu, ancak 
bayramın ilk günün
den itibaren yağışlı 
sistemin doğu böl
gelere hareket ede
ceğini ifade etti. 
Eroğlu, batıda ise 
genellikle parçalı ve 
az bulutlu bir

havanın hakim ola
cağını kaydetti. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan hava tah 
minini şöyle açık
ladı:
24 Ekim Çarşamba 
(Arefe) günü: 
Marmara'nın güney 
ve doğusu, Ege, Batı 
Akdeniz, İç Anado 
lu'nun kuzeyi, Kara 
deniz, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri ile Hatay, 
Osmaniye ve Kahra 
manmaraş çevreleri 
nin sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçmesi bek
leniyor.
25 Ekim Perşembe

Bayramın 1. Günü: 
Batı Karadeniz'in iç 
kesimleri, Orta Kara 
deniz, Doğu Karade 
niz Kıyıları, İç Anado 
lu'nun kuzeybatısı, 
Doğu Anadolu'nun 
güney ve batısı, 
Güneydoğu Anado 
lu, Sinop, Hatay, 
Osmaniye, Kahra 
manmaraş, Ağrı, 
İğdır, Aydın, Muğla 
ve Denizli çevreleri 
nin sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçmesi bek
leniyor.
26 Ekim Cuma 
Bayramın 2. Günü: 
Yağışlı havanın batı 
bölgelerimizde etki 
sini yitirmesi bek

leniyor. Orta Kara 
deniz Kıyıları, Doğu 
Karadeniz, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri, Doğu 
Akdeniz ile Tokat 
çevrelerinin sağanak 
yağışlı, diğer yer
lerin parçalı ve az 
bulutlu geçeceği 
tahmin ediliyor.
27 Ekim Bayramın 3. 
Günü: Doğu Bölge 
terimiz çok bulutlu, 
Doğu Anadolu'nun 
doğusu, Güneydoğu 
Anadolu ile Elazığ, 
Bingöl ve Artvin 

çevrelerinin sağanak 
yağışlı, diğer kesim
lerin parçalı ve az 
bulutlu geçmesi 
bekleniyor.
28 Ekim Pazar 
Bayramın 4. Günü: 
Yağışların Van ve 
Hakkari çevrelerinde 
etkili olduktan sonra 
yurdumuzu terk 
etmesi bekleniyor. 
Ancak yurdumuzun 
kuzeybatı kesimleri 
nin yeni bir yağışlı 
sistemin etkisine 
gireceği tahmin 
ediliyor."

KAYIP
Adımıza bastırmış olduğumuz Seri A 1401 • 1550 sıra numaralı 
3 cilt fatura, Seri A 1651-1800 sırâ numaralı 3 cilt Sevk İrsaliye
si, Seri A 001-0150 sıra numaralı 3 cilt Müstahsil Makbuzu, 
Seri A 86101-87100 sıra numaralı 20 cilt Sevk İrsaliyesinden

A- 86238-86600’e kadar olan bölümü, Seri A 134001-135000 sıra 
numaralı 20 cilt Faturadan Seri A 134135-134500 e kadar olan 
bölümü, Seri A 001-500 sıra numaralı 10 cilt Gider Pusulası, 

Seri A 001-500 sıra numaralı 10 cilt Müstahsil Makbuzu, 
Seri A 9001-9050 sıra numaralı 1 cilt sevk İrsaliyesi, 

Seri A 4751-4800 sıra numaralı 1 cilt Fatura,
Seri A 225451-226450 sıra numaralı 20 cilt Sevk İrsaliyesi, Seri 

A 190501-191500 sıra numaralı 20 cilt Faturamız kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

TASFİYE HALİNDE GÜNER LOJİSTİK MADENCİLİK 
ZEYTİNCİLİK GIDA, TEMİZLİK MALZEMESİ, EMLAK VE 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEKSTİL LİMAN HİZMETLERİ 

OTOMOTİV İNŞAAT İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

KAYIP
Kırklareli Merkez 

Nüfus 
Müdürlüğünden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.
Yenisini 

çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü 

yoktur.
SALİH KILIÇ

‘Gemlik Körfez’

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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“Az zamanda çok büyük işler yaptık. 
Bu işlerin en büyüğü, temeli 

Türk kahramanlığı 
ve yüksek Türk kültürü olan 

Türkiye Cumhuriyetindir. 
Bundaki başarıyı Türk milletinin 

ve onun değerli ordusunun 
bir ve beraber olarak 

kararlı bir şekilde 
yürümesine borçluyuz.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

SEN RAHAT UYU ATAM...
Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak için: 

Türk Milleti olarak ordumuzla bir ve beraber, 
kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz.

NİCE 89. YILLARA...
YILDIRIM HOLDİNG A.Ş.

GEMLİK GÜBRE SAN. A.$.
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mnOENİZSPOR'Dft BUKimi BflYBflMm
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Karadeniz 
spor yönetimi alt 
yapı futbolcularıyla 
saha ortasında 
bayramlaştı. 
Ramazan’da bir ilki 
yaşatan Gemlik 
Karadenizspor 
Başkanı Alican 
Durdu, alt yapı fut
bolcularına sentetik 
sahanın ortasında 
iftar yemeği ver
mişti. KonyalI Pide 
Salonu sahibi Tekin 
Rama’nın sponsor
luğunu yaptığı

baklavah bayramlaş
maya Kulüp Başkanı 
Alican Durdu’nun 
yanı sıra kulübün 
fahri başkanı AK 
Parti Belediye Meclis 
üyesi Fevzi Ayyıldız, 
yöneticilerden 
Osman Karali ve 
Hüseyin Dülger’de 
katılarak küçük 
kramponlarla 
bayramlaştılar. 
Bünyesinde bulun
durduğu genç 
yeteneklere sahada 
önce centilmenliği 
öğreten Kulüp 
Başkanı Alican

yedikleri baklavanın de bayramlaşmayı 
ardından birbirleriyle ihmal etmediler.

Durdu ve yöneticiler, baklava ile besledi 
futbolcuları tek tek ler. Genç yetenekler

Düşünüp, hedefleyerek 
ulaştığın Cumhuriyetin 

ışığında 89 yıldır yürüyoruz. 
Sonsuza dek yürüyeceğiz. 

EN BÜYÜK BAYRAMIMIZ

KUTLU OLSUN...

“Gelecek nesillerin Türkiye’de Cumhuriyetin ilam günü, 
ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, 
cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını 
görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz!
Bilakis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, 
böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakiki zihniyetlerini 
tahlil ve tesbitte hiç de tereddüte düşmeyeceklerdir. ”

MATBAACILIK - fiEKI^OUK-WHi^YOriVftWlM.

Idajans

İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı 
Stüdyo Prestij yanı Ho : 5/B GEMLİK

Tel : (0.224) 513 96 83



24 Ekim 2012 Çarşamba
Sayfa 22

“Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve 
sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve 
ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın 
müjdecisi olmuştur.” .

(famüunü/ettmtfyâı 8Ç. cfMimümü 
tüm farftct otw*ı...

^^nnjıedc bir idende

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
______ Tel: 10 2241513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK



Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun...

Ata Mah. 146 Nolu Sokak No.5 
16600 GEMLİK / BURSA / TÜRKİYE 
TEL: +90 224 519 00 30 
FAX: +90 224 519 00 31 
www.rodaport.com

http://www.rodaport.com
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40 YILDIR 
BİRLİKTEYİZ

İSTİKLÂL CD. BORA SK. NO:3/B TEL: 513 96 83 GEMLİK | PARA İLE SATILMAZ
www.gemlikkorfezgozetesi.com

Mitti*!
B Kadri GÜLER

Yonıbaşımızda bombaların 
patladığı, top mermilerinin 
sınırımızı aştığı, kardeşin kardeşi 
öldürdüğü, suikastların birbirini 
izlediği, yüzbinlerce insanın 
evinden, yurdundan canını 
kurtarmak için kaçtığı 
bugünlerde, ulus olarak Kurban 
Bayramı’nı kutlayacağız yarın. 
201 l’i ekonomik krizlerle geçiren 
dünya, 2012’yi de sancılı 
geçiriyor...
Sancı kimi yerlerde açlık, kıtlık, 
hastalık olarak görülüyor, kimi 
yerlerde işsizlik, gösteri, 
protestolar, yıkma ve yakmalar, 
kimi yerde ise iç savaş şeklinde... 
İslam dünyasının kutsal 
günlerinden birinin arifesinde, 
İslam coğrafyası kaynıyor. 
Halk ayaklanmaları, başkaldırılar, 
bombalamalar, iç savaş, kan, göz 
yaşı, acı her yanı sarmış, 
sarmalamış.
Ateş düştüğü yeri yakmıyor. 
Komşularını da yakıyor. 
ABD öksürdüğünde, AB ve Asya 
hasta oluyor.
Gelişmiş ülkede de başladı 
sancılar...
Ekonomik kriz iktidarları sarsıyor.. 
İşsizlik, genel grevler, hak arayış 
mitingler nedeniyle, sosyal 
patlamalar yaşanıyor bir çok 
yerde... Herkes korku içinde... 
Bize de bulaşmasın diye 
çabalıyor...
Sosyal olaylar bulaşıcı hastalık 
gibidir. 1960’ların gençlik olayları 
birden Avrupa’yı sarmıştı.
Arap Baharı nasıl Arap dünyasını 
alt üst etti.

Dünya diken üstünde... 
Bölgemizde ABD’nin Büyük 
Ortadoğu projesi uygulamaya 
konduğundan beri huzur yok. 
Irak’ta ülke ırk ve mezhep kavgası 
içinde aynı peygambere 
inananlar birbirlerini öldürüyor, 
birbirlerinin camilerini 
bombalıyorlar...
Mısır, Cezayir, Tunus, Libya, 
Yemen derken şimdi de Türkiye 
hükümetinin desteği ile Suriye de 
iktidar değiştirilmek isteniyor.
Esat rejimini devirmek için Türkiye 
de askeri kamplar kurulup, 
savaşçılar yetiştiriyoruz.
Onları silahlandırıyoruz. 
Sığınmacılar 100 bin kişiyi bulmuş. 
Can derdinden ülkemize sığınan 
lara, memurumuzdan, işçimizden, 
köylümüzden, emeklimizden 
sakındığımız yardımı yapıyoruz.

Harcamalar 380 milyon lirayı 
bulmuş.
Bu savaşın faturasını Türkiye 
ödüyor. Benim halkım zamlarla, 
vergilerle ödüyor faturayı...
Kurban parasını bulamayan 
halkım, bayramı nasıl atlatacağı 
nın derdinde...
İçeride işsizlik gün be gün 
artarken, yoksullaşan köylüler 
bankalarda borç kuyruklarında 
bekleşiyor bayram parası 
alabilmek için..
İşçiler, haklarımız elimizden 
alınıyor diye meydanlarda, 
memurlar alanlarda 
coplanıyor...
Öğrenciler, biber gazından 
nasibini alırken..
Cezaevlerinde açlık grevleri 
sürüyor.. Ve... Şehit cenazeleri hiç 
bitmiyor...

“Şehitler ölmez, vatan 
bölünmez” diye bağırıyoruz. 
Ama, her gün kırmızı 
bayraklara sarılı toputlar geliyor 
Güneydoğu’dan...
Kürt sorununa 10 yıldır çare 
bulunmadı.
Böyle giderse bulunamayacakta. 
Köyler, beldeler mahalle yapılıyor.. 
Türkiye’yi yeniden dizayn ediyorlar 
kafalarına göre...
Milli gelirimiz artıyormuşi... 
Zenginlerin daha zengin olduğu, 
kapitalizmin tekelleştiği bir 
dönemden geçiyoruz.
İstanbul’a Bursa’ya dikilen 
gökdelenler bizim zenginliğimizi 
gösteriyor.
Halkımız için yapılmıyor o 
plazalar..
1 + 1 daire 156 milyoncuk... 
4+4 residans daire 560 bincik... 
Böylesi karmaşık bir ortamda bir 
bayramın daha arifesindeyiz. 
Bayramlar barışın, kardeşliğin, 
birlik ve beraberliğin günleridir. 
Biz ve komşularımız bu bayramda 
keseceğimiz kurbanla 
Tann’ya olan borcumuzu yerine 
getirirken, kullara olan borçlar nasıl 
ödenecek?
Benim ülkemde ve çevremde 
bayram barışın, kardeşliğin, 
dostluk ve yardımseverliğin 
sağlayabilecek mİ?
Hiç olmazsa, silahlar bayramda 
susar, inananlar huzur içinde bir 
bayram geçirir.
Büyüklerim ‘Kurban Bayramı kanlı 
bayramdır.’ derdi
Dilerim, kanlar yalnız kesilen 
kurbanlar için akar.
Mutlu bayramlar...

faff fail fayra/riftıtz farffıı ofswt

Kunılu»:1973

GemlikKörfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

http://www.gemlikkorfezgozetesi.com
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FERTILIZER INDUSTRY INC.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

www.gemlikgubre.com.tr 5190085

http://www.gemlikgubre.com.tr
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gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

.Turkiyernı^lközellımarTranvanına,Sahıp"Uempört7hıç 
^urmadan^er^ekleşBFdigıyatirîmîaHlebugurlJürkiye’nin. 
beşinci büyük limanı konumundadırjMgBMMK^

Güçlü sermayesi, profesybneiyön^ 
çalışanları" ile yoluna emin ’adımîarla*devar^fedem 
Gemport,120 başarılı yılı gende bırakırken Türkiye’nin 
aydınlık geleceğine olan inan^l^en^başanla^yelkl  ̂
açıyor...

türkİye Sa BANKASI Türkiye îş Bankası kuruluşudur.
Ata Mh. Liman Cd. No: 12 16600 Gemlik - BURSA 
Tel: +90.224.524 77 20 Fax:+90.224.524 88 30 
gemport@gemport.com.tr www.gemport.com.tr

urban Bayramınızı Kutlar, 
ğlık, Başarı ve Mutluluklar 

dileriz.

mailto:gemport@gemport.com.tr
http://www.gemport.com.tr
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fayramttif iffete, r&ğfifc ve muffafafcfar cfiferiz.

SOSYAL YAŞAM MERKEZİ
DÜĞÜN, NİŞAN, KOKTEYL, GALA, TOPLANTI VE SEMİNERLER, MEZUNİYET BALOLARI 

KURUM YEMEKLERİ, SANATSAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
FUTBOL, YÜZME, FITNESS, VOLEYBOL, BASKETBOL, TENİS, SATRANÇ, JUDO

İletişim: 512 00 30

Tüm İslam Alemi’nin ve emekçilerin hoşgörü, 
birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz ve 

kucaklaşarak bayram ettiğimiz Kurban Bayramı’nı kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Yönetim Kurulu Adına 
Kemal Durmaz 

Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı

Dr. Ziya Kaya Mh. 2 Nolu Aralık Sk. No:1 Toka Apt. Kat:3 (Migros karşısı) Gemlik 

TEL: 0 224 514 78 08 - FAX: 0 224 514 78 09
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Baytamfla 15 million tisi Marda Karayollarında durum
Kamil Koç 
Otobüsleri A Kamil 
Koç Otobüsleri 
Genel Müdürü 
Kemal Erdoğan, 
Bayram döneminin 
çok yoğun geçe
ceğini ve yaklaşık 
7.5 milyon kişinin 
otobüsle seyahat 
edeceğini söyledi. 
Erdoğan, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
bayrama kısa bir 
süre kalmış olması
na rağmen seyahat 
talebinin, her geçen 
gün arttığını, bu 
talebi karşılama için 
ek sefer planlaması
na ağırlık verdikleri
ni bildirdi. Geçen yıl 
Kurban Bayramı'nda 
500 bin yolcuya 
hizmet verdiklerini 
söyleyen Kemal 
Erdoğan "Kamil Koç 
Otobüsleri A.Ş. bu 
bayramda yaklaşık 2 
bin ek seferle, 750 
bin yolcu taşımaya 
hazırlanıyor" dedi. 
Bu ek seferlerin bin

700'ünün açılmış 
durumda olduğunu 
belirten Erdoğan 
"Geri kalan kısmı, 
yoğunluk durumuna 
göre sefer yap
tığımız noktalara 
dağıtılacak. Talebe 
göre nerelere kaç ek 
sefer koyacağımız 
şekillenecek" dedi.

-"TATİL 
YÖRELERİNE 
SEFERLER ARTTI"- 
Istanbul, İzmir, Anka 
ra ve Bursa'dan 

yoğun olarak kalkış 
yapacaklarını açık
layan Kemal 
Erdoğan, özellikle 
son yıllarda bayram
ların yaz sezonuna 
denk gelmesinin, 
tatil yörelerine olan 
seferleri artırdığını 
kaydetti. Erdoğan 
sözlerine şöyle 
devam etti: 
"Akdeniz ve 
Ege bölgelerine 
yoğun olarak 
seferlerimiz söz 
konusu. Bu 

hareketliliğin 
ana başlangıç 
İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Bursa gibi 
büyük şehirlerimiz 
olup, bu noktalar
dan tatil yörelerine 
büyük bir 
hareketlilik var. 
Havaların iyi gitmesi 
de bu hareketliliğin 
temel nedenlerinden 
biri aslında. Zira 
yolcularımız tatil 
için son fırsat 
olarak görmekte 
bu dönemi."

Karayollarının bazı 
kesimlerinde 
devam eden yol 
yapım ve onarım 
çalışmaları nede 
niyle ulaşım kont 
rollü sağlanıyor. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün 
günlük yol durumu 
bültenine göre, 
Alanya-Gazipaşa- 
Anamur yolunun 
18-24. kilometreleri 
arasında yapım 
çalışmaları nedeniy 
le Alanya istikameti 
trafiğe kapatıldı, 
ulaşım diğer istika 
metten iki yönlü 
olarak sağlanıyor. 
Çankırı-Kastamonu 
il sınırı-Tosya- 
Samsun yolunun 
44. kilometresinde 
bulunan Ortalıca 
Köprüsü'ndeki 
yapım çalışmaları 
nedeniyle ulaşım 
bölünmüş yolun bir 
bölümünden iki 
yönlü olarak 
sağlanıyor. 
Kocaeli il sınırı 
Yalova yolunun 6-7. 
kilometreleri arasın
daki yol yapım 

çalışmaları nede 
niyle 10 Kasım'a 
kadar ulaşım 
bölünmüş yolun 
diğer bölümünden 
gidiş-geliş olarak 
sağlanacak. 
Karacabey-Bursa 
yolunun 49-54. kilo
metreleri arasındaki 
asfalt çalışmaları 
nedeniyle ulaşım 
bölünmüş yolun bir 
bölümünden iki 
yönlü olarak 
sağlanacak.
Balıkesir-Edremit 
yolunun 0-52. kilo
metreleri arasında 
yol yapım çalış
maları nedeniyle 
sürücülerin 
trafik işaret ve 
işaretçilerine 
dikkat etmeleri 
gerekiyor.
Torul-Gümüşhane 
yolu üzerinde 
bulunan 
Gümüşhane 
tünelinde aydınlat
ma ve bakım çalış
maları nedeniyle 
07.00-18.00 saatleri 
arasında ulaşım tek 
şeritten kontrollü 
olarak sağlanacak
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ACİL
GENEL TABABET HASTALIKLARI 

Dr. Gülay DERMAN 
GENEL TABABET HASTALIKLARI 

Dr. Gürsel ŞENSOY

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI 
Op. Dr. Bülent AYDIN 

İÇ HASTALIKLARI UZMANI 
Uz. Dr. Ender UÇAR 

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI 
Op. Dr. Erbil ATACAN 

GENEL CERRAHİ UZMANI 
Op. Dr. Ümit YILIK 

İÇ HASTALIKLARI UZMANI 
Uz. Dr. Naci ÖZOKUR 

ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI 
Uz. Dr. Ömer ARTAR 

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI 
Op. Dr. Özgür İLİCİ

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI UZMANI 
Uz. Dr. Sababaddin ÇAKIROGLU 

NÖROLOJİ 
Uz. Dr. Sefer KÖSTEM 

KADIN DOĞUM HASTALIKLARI UZMANI 
Op. Dr. Yalçın BALKANCI 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 
Uz. Dr. Zeynep SAGIRKAYA

RANDEVU İÇİN SGK İLE ANLAŞMAMIZ MEVCUTTUR

İstiklal Cad. No : 44 GEMLİK Tel: 514 80 88 - 514 50 51
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I00,6 Günde 3 Bin Sefer
İDO, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bu 
sene 24 Ekim Arife 
günü ve 29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı'yla bin
leşerek 6 günlük bir 
tatile dönüşen 
Kurban Bayramı için 
tarifesini şimdiden 
açıkladı. Tatil nede 
niyle yoğunluğun en 
çok hissedileceği 
bölgelerden biri 
olan Eskihisar-Top 
çular Araba Vapuru 
Hattı' nda, geçmiş 
bayramda olduğu 
gibi doldur-boşalt 
yöntemini uygulaya
cak olan İDO, trafiği 
büyük ölçüde rahat
latacak ve yolcuları 
nın hızlı ve konforlu 
ulaşımını sağlaya
cak.
Arife günü olan 24 
Ekim Çarşamba 
gününden başlayıp 
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı'm da kap
sayan Pazartesi 
gününe dek 6 gün
lük tarifesini şimdi
den açıklayan İDO,

tüm hatlarda tatil 
yoğunluğuna uygun 
seferler belirledi. 
Ayrıca 24 Ekim 
Çarşamba gününün 
de tatil olması sebe
biyle 23 Ekim Salı 
günü hızlı feribot ve 
deniz otobüsü dış 
hatlarda ek seferler 
uygulanacak. 
İDO'nun Yenikapı- 
Bursa-Yenikapı, 
Yenikapı-Bandırma- 
Yenikapı ve Yenika 
pı-Yalova-Yenikapı 

hatlarında Bayram 
tatili boyunca 196 
hızlı feribot ve 36 
deniz otobüsü seferi 
olacak. İDO, Pendik- 
Yalova-Pendik hat
tında ise tam 184 
hızlı feribot seferiyle 
yolcularına hizmet 
verecek. Ayrıca 
Bostancı-Yenikapı- 
Armutlu-Yenikapı- 
Bostancı, Bostancı- 
Yenikapı-Marmara- 
Avşa ve Kartal- 
Yalova hatlarında

Bayram ^oyunca 
çalışacafi 117 deniz 
otobüsüyle birlikte, 
İDO'nun dış hat hızlı 
feribot ve deniz oto
büsü sefer sayısı 
toplamda 533'e 
ulaşacak. Tüm bu 
seferler için 292.444 
koltuk, 49.213 araç 
bileti satışa sunul
du. Bayram tatilinin 
altı günü boyunca iç 
hat deniz otobüsü 
sefer sayısını 180, 
İDOBÜS sefer 
sayısını ise 120 
olarak belirleyen 
İDO, Eskihisar- 
Topçular Araba 
Vapuru Hattı' nda 
yaşanacak yoğun
luğu karşılayabilmek 
için burada doldur- 
boşalt yöntemini 
uygulayacak. Bu 
yöntemle birlikte 
İDO, araba 
vapurlarında toplam 
2 bin 150 sefere 
ulaşacak. Bu da tüm 
seferlerin toplamın
da İDO' yu 3 bin 
seferin üzerine 
çıkaracak.

Otomolıil 
Satışlarında Deprem
Avrupa otomobil 
pazarında 
satışlardaki düşüş 
sürüyor. Trafiğe 
çıkan yeni araç 
sayısı 12'nci ayında 
da düşerek geçen 
yılki değerlerin 
altında kaldı. Alman 
Otomobil 
Sanayicileri 
Derneği'ne (VDA) 
göre eylül ayında 
Avrupa Birliği 
ülkeleri ile İsviçre 
ve Norveç'te 
toplam 1 milyon 
130 bin yeni otomo
bil trafiğe çıktı. 
Rakam geçen yılın 
aynı ayına oranla 
yüzde 11 daha 
düşük. Ülkeler 
bazında da otomo
bile olan talep 
Almanya'da yüzde 
11, Fransa'da 
yüzde 18, İtalya'da 
yüzde 26 ve 
Ispanya'da yüzde 
37 azaldı. Büyük 
otomobil pazarları 
arasında yüzde 
8'in üzerinde bir 

büyümeyle 
yalnızca İngiltere'de 
artış kaydedildi, 
diğer ülkelerin 
hepsinde düşüş 
trendi gözlendi. 
Berlin'de bulunan 
derneğin yaptığı 
açıklamaya göre 
dünya çapındaki 
otomobil pazarları
na ilişkin eylül 
ayı rakamları 
çeşitlilik gösteriyor. 
Eylül ayında bir 
önceki yılın eylül 
ayına göre ABD ve 
Rusya'da çift 
haneli büyüme 
rakamları 
kaydedildi.
Çin'de otomobil 
satışları geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 1,6;
Hindistan'da ise 
yüzde 4,9 arttı. 
Buna karşılık 
Japonya'da yüzde 
3,7; Brezilya'da da 
yüzde 5,4 ile oto
mobil satışlarında 
düşüş kaydedildi

Tüm Dost ve Müşterilerimizin 
Kurban Bayramını Kutlar, 

sağlık ve huzurlu günler dileriz

Özlem
TtCHRET

Tarım İlaçları Gübre 
ve Tarım Aletleri

Dursun ÖZBEY
İstiklal Cad. Bora Sok.

Körfez Sürücü
Kursu altı GEMLİK 

Tel : 514 10 14

GUMUS
YENİ YERİMİZ

ORHANGAZİ CAD. NO : 37 GEMLİK
Tel : 0.224 513 44 84

ORHANGAZİ CAD. 5/B GEMLİK
Tel : 0.224 514 79 95

ÇİÇEK KfISflBI
Dost ve müşterilerimin 

Kurban Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dilerim

Abdullah GÜRE
İstiklal Cad. No 30 GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 18 65
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ZEKİ KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 

TAŞIMACILIK SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ.

Bina, temel, fabrika hafriyatları
Gölet İşleri hafriyatları

Liman dolgu ve anroşman işleri
Zemin dolgu ve stabilize işleri
Kazı ve nakliye İşleri
Hazır beton, torba ve dökme çimento, kireç 
Liman tahmil tahliye, konteyner nakliye işleri

Gemlik halkının Kurban Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz

A. Hamdi Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No : 42 
Tel: 0 224 220 90 73 Fax : 220 81 40 OSMANGAZİ / BURSA
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Serbest Kürsü
Ferda ZAMBAK

SON SÖZ PAPATYALARIN...

Her şey değişmişti, her şey... Yaptığı hiçbir şey 
O'nu mutlu etmiyordu. Artık sevdiği şeyleri 
yapmaktan da vazgeçmişti. Çünkü her şey 
değişmişti: İnsanlar, eşyalar, mevsimler...

Evet mevsimler bile...
İlkbahar, sonbahar, yaz, kış diye adlandırdığımız; 
kimi İnsanların sıcaklık soğukluk kavramlarına 
sımsıkı sarılarak yaşadığı mevsimler bile...

O, bir zamanlar kışın dondurucu ayazında bile 
içini ısıtacak bir şeyler bulurdu. Bazen dostça bir 
elin sıcaklığı, bazen binlerce güzel söze değer bir 
bakış... Hepsi, o deli gibi esen rüzgârın çıldırmış 
melodilerini, çarpışan arabalar gibi birbirleriyle 
çarpışmak tan bıkmayan bulutların ürpertici 
homurtularını bir anda unuttururdu.
Bir zamanlar penceresini gagalayarak onu 
uyandırmayı başaran kuşuna verdiği küçük 
ekmek kırıntılarındaki sevincin huzurunu doyasıya 
yaşardı. İlkbaharın sihirli değneğini 
dokundurduğu her şeyin güzelliği onu ölmeden 
önce öldürür, o ölümlerin en güzelini ilkbaharda 
yaşardı. Onun "seviyor, sevmiyor diye" 
yapraklarını koparıp çıplak bıraktığı papatyaları 
hiç olmamıştı ama her sabah dört bir tarafı 
çiçeklerle bezenmiş patika yoldan denize elinde 
bir demet papatyayla inerdi. Çıplak ayaklarını 
denizle buluşturur, sonra denizin o göz alıcı mavili 
gine dalar giderdi. Bazen delicesi ne sahil boyu 
koşar, adeta yüreğinin şarkısını söylerdi. O aslında 
her gün farklı bir şey söylerdi. Mevsimlerin içinde 
en çok ilkbaharı severdi galiba. Kış ayına nispet 
yapar gibi çiçeklerini açan ağaçların fısıltılarını 
dinler, denizin mavi yüzünde güneşten artakalan 
kızıllığı seyrederdi. Onu izlerdim, onun yaşamı 
nasıl kucakladığını; mevsimleri, saatleri, 
saniyeleri, doyasıya nasıl yaşadığını... Rüzgârla 
savrulan yaprakların çıtırtısı, çıplak kalan 
ağaçların suskunluğu, 
"Merhaba" ve "Hoşçakal"ı aynı anda söyleyen 
güneş, sonbaharın habercisiydi. Sonbahar 
geldiğinde adeta doğanın o üzgün ve masum 
tavırlarını taşırdı yüzünde. Her sonbahar biraz 
daha yaşlandığını hisseder, kendini, rüzgârdan 
belini büken ağaçlara benzetirdi. Ellerinin 
titrediğini, artık yavaş yavaş yaşlandığını söyler 
dururdu. Ama ben inanmazdım onun 
yaşlandığına. Belki sonbahar kendi solgun 
renklerinden biraz da ona bulaştırmayı ihmal 
etmezdi ama o yaşlı değildi. Evet, otuz beşini 
geçmişti; fakat güzele ve güzelliğe olan 
hayranlığı, yirmisinde olan bir genç kızdan daha 
tutkuluydu. Onun gibi yaşamak isterdim. 
Doyasıya, delicesine, bulutları okşamak 
istercesine... Kırkında evet kırkında ama deli 
dolul Ben henüz yirmisinde; belki toy belki olgun 
ama onun gibi yaşama özlemi içinde olan, 
hayaller kuran, daha çok hayalleriyle yaşayan bir 
delikanlı. Delikanlı mı denir bilmem ama düşünü 
rüm kim delikanlı diye; ben mi o mu? Küçükken 
delikanlı olacak derler erkek çocuklara. Kızlar da 
hep hanım hanımcık, narindir büyüklerin 
gözünde. İnanmıyorum, inanamam ki! Doğru 
değil çünkü I O, bir delikanlının İçinde 
yaşayamadığı aşkın en güzelini yaşıyor benim 
gözümde. Çünkü o güneşe, aya, yıldızlara, 
papatyalara âşık. O, her akşam yıldız lan 
görebilmek için pencerenin kenarına oturur, taş 
plakta çalan nağmeler eşliğin de yıldızları izlerdi.

O, içinde kendince bilinmezlikler bulduğu her 
şeyi çok severdi. Çiçekler içinde de gösterişli 
olan gülü değil de papatyaları sevmesinin 
nedeni de buydu galiba. Çoğu zaman 
ayaklarım beni kapısına kadar götürür, ama 
yüreğim kapısını çalmaya cesaret edemezdi. 
Çünkü ben sadece istediğinde giderdim 
yanına. Yıldızların pırıltısına daldığı zaman 
yanında olduğumu unutur, saatlerce sessiz 
öylece dururdu. Çok fazla konuşmazdı. Bilirdim 
konuşmayı çok sevmediğini. Sadece elimi 
tuttuğunda ya da başımı okşadığında anlardım 
gel deyisini. O, çoğu zaman, benim defalarca 
dinleyerek hafızama kazıdığım çocukluk 
hatıralarından başka bir şey anlatmazdı. Bazen 
de yıllarca umutlarında ağlayan derin bir 
sevginin melodilerini duyardım dudaklarından. 
Sanki unutulmuş olanı hatırlamaktan duyulan 
sevinçle karışık tuhaf bir duyguydu bu. 
Bilmezdim, anlayamazdım onu ama bazen 
kalbimin kalbine çok yakın olduğunu hisseder, 
sanki aynı anda aynı şeyleri söyleyecekmişiz 
korkusu kaplardı içimi. İçimi kaplayan korku 
sadece bu olsaydı keşke. Onu her görüşüm de 
daha suskun buluyordum. Artık benden 
sıkıldığını düşünüp yanına gitmemeye karar 
vermiştim. Evet anlamıştım benden sıkıldığını. 
Eskisi gibi yüreğimi okşayan çağrıları 
duymuyordum. Ama ben günlerce kapısına 
kadar gidip geri döndüm. Bu suskunluğun gelip 
geçici olduğu düşüncesiyle avunur, eski 
neşesinin yerine gelmesi için dua ederdim.

İki bahar geçti. Koskoca iki bahar. Ve ben iki 
bahar boyunca onu bekledim. Elinde bir 
demet papatya ile çıkıp geleceği anı... 
Bekledim... Gelmedi...
Neydi onu bu derece üzen ve bu sahilden 
uzaklaştıran? İnsanı bu derece hayattan 
uzaklaştıran ne olabilirdi? Pişmanlık; bir timsahın 
keskin dişleri arasındaki "keşke"nin açtığı derin 
yara. Ölüm; varla yok arasındaki delirten boşluk. 
Ayrılık; gitmekle kalmak arasındaki merdivenin 
son basamağı. Hangisiydi? Bu soruların 
cevabını bulamamanın verdiği çıldırmışhğın en 
son noktasını yaşıyordum son günlerde. 
Hayattan vazgeçebilirdi; ama doğadan asla... 
Bunu biliyordum. Doğadan asla kopamazdı. 
İnsanlardan uzaklaşabilirdi ama kuşlardan, 
denizden, papatyalardan asla. Kendimi buna 
inandırmak istiyordum. Ama olmuyordu. Çünkü 
iki bahardır papatyalardan, kuşlardan, denizin 
köpük köpük sularından vazgeçmişti. Artık ben 
de sık sık sahil boyuna gider oldum. En 
sevdiğim yerdi orası. İlk defa onu gördüğüm, 
onunla tanıştığım, onunla... Ben daha çok 
yazları giderdim sahil boyuna. İlkbaharda bu 
kadar güzel olduğunu onunla öğrenmiştim. 
Belki bir bahar yine elinde papatyalarla şu 
ilerideki patikadan gelir, çıplak ayaklarıyla 
denizde ilerler, elindeki papatyaları, anlamını 
hiçbir zaman çözemediğim bir şekilde denize 
usulca bırakır gider diye bekledim. İlk zamanlar 
papatyaları niçin denize bıraktığını çok da 
umursamamıştım. Çünkü ben de çocukluğum 
da her gece dua ettikten sonra penceremin 
önüne bir parça ekmek bırakır, kuşların gelip 
aldıklarını görmeden uyumazdım. Ancak o 
zaman dualarımın Tanrı'ya ulaştığına inanırdım

Onun ben de bıraktığı en büyük tesir, yaşama, 
doğaya ve güzele olan tutkunluğuydu. Bana 
daha çok denizden, gemicilerden, balıklar 
dan, martılardan, çoğunlukla da çocukluk 
hatıralarından bahsederdi. Bir martının 
havalanması ya da bir balıkçının ağına takılan 
zavallı bir balığın çırpınışı hakkında benim 
hiçbir zaman düşünmediğim ya da düşünmek 
için kendimi zorlamadığım şeyleri söylerdi. 
Konuşmayı sevmezdi ama deniz kabuklarıyla, 
kimi zaman da martılarla konuştuğuna şahit 
olmuştum.
Bir gün, yosun tutmuş bir kayanın üzerine 
oturup saatlerce denizi seyrettiğine şahit 
olmuştum. Ta ki güneş batana kadar. 
Sanki her an birilerinin çıkıp gelebileceği 
ümidiyle... Bekleyişleri onu yitirene dek... 
Her gece biraz ötemizde bulunan iskeleye 
balıkçılar gelirdi. Onlar işlerine yaramayan 
balıkların bir kısmını iskeleye bırakıp giderlerdi. 
Bunu neden yaptıklarını bilmezdim ama o, 
balıkçıların bunu martılar için yaptığını söylerdi. 
Bu balıkçılar tuhaf insanlardı. Farklı 
konuşuyorlardı. Ayrıca konuşma tarzları da hiç 
hoşuma gitmezdi. Hiçbir şeye aldırmazlardı; 
hayata eyvallah etmezlerdi.
Dün gece o sahildeydim. Denizden esen ılık 
meltem kulaklarımda uğulduyordu. Omzum 
da duyduğum bir elin ağırlığıyla irkildim.
Bir adam, tok bir sesle:
- Bu kadını tanıyor musun? Karşı kıyıda bulduk, 
dedi.
Adama baktım. Bu, ayağında uzun lastik 
çizmeleri olan bir balıkçıydı.
- Kimi, neyi? Diye sordum şaşırarak. Adam 
bağırarak:
- İşte şu kadını dedi, az ötedeki kumların 
üzerinde öylece uzanan kadını göstererek: 
- Cesedi karşı kıyıya vurmuş. Bu çevreden biri 
olabileceğini düşündük.
- Tanıyor musun?
Hiçbir şey söyleyemedim. Adam tekrar 
bağırarak:
- Tanıyor musun delikanlı? Diye sordu. 
Sadece "Evet" der gibi başımı sallayabildim. 
Yürüyorum sahil boyunca... Hiçbir şey 
duymuyor, düşünemiyorum. Bu bir oyun 
muydu? Oyunsa kime ve neye karşı 
oynanmıştı? Sonu neden böyle yazılmıştı? Bu 
bir isyan mıydı yoksa! Kuşlara, ağaçlara, 
denize, güneşe, yıldızlara; yağmurun şefkatle 
ıslattığı toprağa, papatyalara karşı bir isyan 
mıydı? Oyun mu, isyan mı, gerçek mi?... rüya 
mı görüyorum yoksa!.. .Martılar çığlık çığlığa. 
Çığlıklar rüzgârın uğultusunu bastırıyor.
Kafamda düşünceler; birbirine çarpan, nereye 
gideceğini bilme yen, kör karanlık kelimeler... 
Duruyorum... Onun oturduğu yosun tutmuş 
kayanın yanına gidiyorum. Bir an dağınık olan 
dikkatim bir demet papatyaya ilişiyor. Bunlar, 
yaprakları koparılıp çıplak bırakılmış 
papatyalar... Yaprakları "seviyor, sevmiyor" 
oyununa; belki de değiştirilip oynanmış 
"gelecek, gelmeyecek" oyununa yenik 
düşmüş bir demet papat ya... Anlıyorum bu 
bir çığlıktı. Duyulmayan sessiz bir çığlık...
Atılması için yıllarca beklenen, belki de 
atılması hiç düşünülme yen bir çığlık... 
Öylesine derin, öylesine sessiz. Balıkların 
gözyaşlarımı yuttuğunu duyar gibiyim. Uzaklara 
bakıyorum çok uzaklara... Onun yaptığı gibi. 
Papatyaları teker teker köpüklerin kollarına 
bırakıyorum onun için. Yıldızları da sevmiyorum 
artık. Karanlığın içinde umut ışıkları gibi gözü 
ken o ölüm pırıltılarını sevmiyorum. Papatyalar 
diyordu ki, belki karanlıklara yaşanan yalnızlık 
yük lü gemiler için, belki kaybedilen bir 
umudun çığlığı için, belki de son yağmurla 
gelmesi beklenen sevgili için son defa 
atılmıştım o köpük köpük sulara.
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Bayrammız 
Kotlu Olsun

Bonus’a özel 
peşin fiyatına 
1 2 taksit i
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

HAYIRLI BAYRAMLAR....
Yarın Kurban 

Baramı.
IV İli bayramlar, 

uh şiarın önemli 
günlerinin, iz 
bırakan büyük 
zaferlerin anım
sanıp, gelecek 
nesillerce hatır
lanıp, yaşatıl
masını sağlamak
tadır.

Dini bayramlar 
ise; biz 
Müslümanların, 
Allah’ın emirlerini 
yerine getirebil
menin mutluluk ve 
sevinç günleridir.

Bugün ülke 
insanımın yürek
leri yanarken; eski 
bayramlarda 
olduğu gibi 
sevinip neşelen
mek pek mümkün 
değil.

Dış güçlerin bir
liğimizi dirliğimizi, 

ağız tadımızı boz
mak, güzel 
vatanımızı bölüp 
parçalamak için 
binyıl beraber 
yaşadığımız 
toplumumuza 
saldığı fitne ve 
fesat sonucu 
gelişen terör 
belası, 30 yılda bu 
vatanın 40.000 
evladını genç 
yaşta aramızdan 
aldı.
Yitirdiklerimizin 

acısı ile milletçe 
üzüntümüz son
suz.
Anaların, 

babaların, kardeş
lerin, eş ve çocuk
ların yürekleri kan 
ağlıyor.

Milletçe lanet 
yağdırıyoruz 
teröre.

Bu bayram 
gününde; yüreği 

yanık vatan
daşlarımızı teselli 
ederek gönüllerini 
alıp, acılarına 
ortak olmaya daha 
çok çalışmalıyız.

Dilerim bu 
mübarek Kurban 
Bayramı’nda 
kesilecek kurban
lar, insanımızın 
kurban olmasını 
önler.
Yüce Allah; akıl 

fikir verir, doğru 
yolu göstererek, 
sapkınların, hain
leri yola, dize 
getirir.

Şehit yakın
larının acı ve 
ıstıraplarını gidere 
rek, dayanma güç
lerini arttırır.
Devletimiz 

esirgeyici tutum 
ve davranışlarda 
bulunup, kendile 
rine kucak açar, 

maddi yardım
larını esirgemez, 
olası sıkıntılarını 
giderir şehit 
yakınlarının.

Evet, evlat 
acısıyla yanık 
yürekler, kahkaha 
ile gülemez.
Onları tebessüm 

ettirebilmeliyiz 
milletçe.

Bu kutsal günde 
şehitlerimizi bir 
kere daha 
rahmetle anar, 
gazilerimize 
sağlıklı uzun ve 
mutlu bir yaşam 
dilerim.

Şehit yakınlarına 
tahammül gücü 
temenni ederim.

Ulusumun ve 
tüm İslam alemi
nin Kurban 
Bayramı’nı en iyi 
dileklerimle kut
larım.

Kurban Bayramı 
tatilinin 6 gün 
olarak açıklanması 
ile birlikte otogar
larda biletler tüken 
di. Akaryakıt zam
larının bilet fiyat
larını arttırması da 
bayrama gidecek
lere kötü sürpriz 
oldu.
Günlerdir kamu 
oyunda tartışılan 
bayram tatilinin 10 
gün olması ile ilgili 
son noktayı 
Bakanlar Kurulu 
koydu. Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç'ın, Arefe 
gününün de tatil 
edildiğini Kurban 
Bayramı tatilinin 

29 Ekim'le birlikte 
6 gün olduğunu 
açıklamasının 
ardından tatile çıka 
caklar için gözler 
otogara çevrildi. 
Türkiye Otobüs 
çüler Federasyonu 
(TOFED) Genel 
Başkanı Mehmet 
Erdoğan, Kurban 
Bayramı haftasının 
tüm seferlerinin 
dolma noktasına 
geldiğini söyledi. 
Erdoğan, tatil 
süresinin de 
açıklanmasıyla 
vatandaşların mağ
dur olmamaları 
için bilet arayışı 
içine girmelerini 
duyurdu.

GEMLİK ESHAF SANATKARI AR ÖDASl

Kurban Bayramı nın esnaf ve sanatkarımıza, 
usta, kalfa ve çıraklarımıza, 

tüm halkımıza hayırlı olmasını; 
mutlu, sağlıklı, başarılı, 

bereketli ve kazançlı günler getirmesini dileriz

Yönetim Kurulu adına Başkan
İbrahim TALAN
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Takvim, bloknot, anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri. Kitap, deıgi, katalog ve rilt işleri-

Fatura, irsaliye; gider makbuzu gibi resmi belge ve her türlü kaşe çeşitleri.

40 Yıllık tecrübemiz ile hizmetindeyiz.
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B TEL: 0224 513 96 83 / GEMLİK
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CHP

Mehmet SERTASLAN 
CHP Gemlik İlçe Başkanı
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Et pişirme ve saklama yöntemleri
Kurban 
Bayramı'nda 
kesilen kurbandan 
misafire ikram 
etmek bir 
gelenektir.
Ancak bu ikramın, 
ev sahibini mahcup 
etmeyecek kadar 
lezzetli olması 
önemlidir. Et 
pişirmek kolay gibi 
görünse de etin 
lezzeti ve besin 
değeri pişirme yön* 
temlerine bağlı 
olduğu için oldukça 
zor bir iştir Usta 
aşçılara göre, et 
yavaş yavaş 
pişirilmeli ve tuzu, 
piştikten sonra 
ilave edilmeli.
Aşçıların dikkat 
çektiği bir başka 
nokta da etlerin 
saklanması Çiğ et 
ve piş miş et bir
birine değmeyecek 
şekilde saklanmalı. 
Öte yandan, yemek 
yaparken et suyu

diyorkullanmayı seviyor
sanız, et sularını 
günlük tüketin Et 
suyunun defalarca 
kaynatılması, lezze
tinin bozulmasına 
sebep olur 
Halk arasında Ümit 
Usta olarak bilinen 
aşçı Ümit Ömer 
Sevinç, etin ilk 
başta orta ateşte 
pişirilme sini, kendi 
suyunu bırakmaya 
başladığı andan 

itibaren kısık ateşte 
pişirilmesi gerek
tiğini söylüyor Etin 
ince dövülmesi 
gerektiğini 
söyleyen Oktay 
Usta, "Et, soğan 
rendesi, zeytinyağı, 
tuz, karabiber ve 
yoğurt suyu 
karışımı ile terbiye 
edilmelidir Yoğurt 
suyu asitli olduğu 
için etin yumuşa
masını sağlar"

Kurban etinin daha 
lezzetli olması için: 
Pişirmeden önce eti 
soğuk suda 20 
dakika bekletin 
Böylece etin kanı 
çıkacak ve rengi 
açılacak

Küçük dilimler 
şeklinde kesin 
Tavayı veya ızgarayı 
etleri yerleştirme

den önce ısıtın 
Yüksek ateşte 
pişirmeyin. Hem 
daha geç pişer hem 
de lezzetli olmaz 
Tuzu et piştikten 
sonra ilave edin 
Tuzu baştan katarsa 
nız, etin geç pişme
sine, suyunu salma 
sına sebep olur 
Etin yumuşak olma 
sini istiyorsanız, 
haşlama suyuna 2 
yemek kaşığı sirke 
katın
Yoğurt suyu ile 
eti terbiye edin 
Yoğurt suyu, 
asitli olduğu için 
etin yumuşamasını 
sağlar
Baharatları, et 
yemek çeşidine 
göre pişme 
öncesinde veya 
sonrasında ilave 
edin Örneğin tas 
kebabında baharat
ları etle birlikte, 
orman kebabında 
ise yemek 

piştikten sonra 
ilave edin 
Pişmiş et ile çiğ 
etin birbirine 
değmeyecek 
şekilde saklanması 
gerekiyor.
Çiğ et, buzdolabın 
en alt rafında, 
pişmiş et ise en üst 
rafta saklanmalı. 
Böylece çiğ et 
suyunun pişmiş 
et içerisine damla

ması sonucunda 
oluşabilecek riskler 
önlenecektir.
Ayrıca, dondurula
cak etleri tek kul
lanımlık porsiyon
lara bölün 
Pişmiş etleri 
sıcak iken derin 
dondurucuya 
bırakmayın 
Hangi amaçla 
kullanılacağına 
dair et poşetlerinin 
üzerine not 
yazarsanız 
daha sonra kolaylık 
olacaktır.

IIİUİYETÇlj HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE RAŞKANLIĞI

Birliğin, beraberliğin, kavuşmanın ve özlemleri dindirmenin 
müstesna günlerinden olan bayramların 

ülkemize, Gemlik halkına ve partili üyelerimize 
sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dileriz.

MHP İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA 
İLÇE BAŞKANI

OSMAN DURDU
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Üyelerimizin ve Gemlik halkının 
Kurban Bayramı’m kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz

MİSYONUMUZ;
Üye memnuniyetini esas alan 1 1

Sürekli gelişen, •
Güçlü, Güvenilir,
Katıltmcı, Yön veren,
Çövreye, insana ve yasalara saygılı,
Küreselleşme ve rekabet ortamına uyumlu, 
Gemlik'in toplam değerini arttırmak İçin 
ÇALIŞAN AKTİF BİR ODA

VİZYONUMUZ;
Geleneğine bağlı,
Geleceğe dönük,
Yenilikçi,
Bölgesinde ilkleri başaran,’
Tarım, sanayi ve 
ticarette değer yaratan, A 
Üyeleriyle ile bütünleşmiş 
ÖNCÜ BİR KURUM

Sürekli İyileşmeyi Amaç Edinmiş Lider ve Örnek Bir Kurum
'’GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

KEMAL AKIT YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ESAT COŞKUN BAŞKAN VEKİLİ 
SALİH ÖNGÖR YÖN.KUR.SAYMAN ÜYESİ

PAŞA AĞDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
EMRULLAH ÖZAYDIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
A. ERGİN ERENOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
NUREIIİN-HOCâflĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
AĞ AH ARDA GENEL SEKRETER
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S.S. ii İlil milltllll Millili İkinci dile tıauram berekeii
99 ÜYE 92 ARAÇ İLE NAKLİYE SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMAMIZ, 

70 ADETTİR VE 50 ADET KIRKAYAK İLE GÜNLÜK 3000 TON YÜK ÇEKME KAPASİTESİ İLE 
AÇIK YÜK, 20'LİK VE 40'LIK KONTEYNER TAŞIMA HİZMETİ VERMEKTEDİR.

Gemlikten Türkiye'ye 
Güvenli Taşımacılık

Orhangazi Caddesi Mezbahana Yanı Kamyon Garajı GEMLİK 
T el: 0 224 513 10 09 Mail: info@gemlikmottaskoop.com 

www.gemlikmottaskoop.com

Başkent Otomotiv 
çiler Derneği 
(BOD) Başkanı 
Aydın Erkoç, araç 
satışlarının Bayram 
dönemlerinde hız
landığını belirterek, 
yaklaşan Kurban 
Bayramı öncesinde 
araç almak isteyen
leri hızlı davran
maları konusunda 
uyardı.
Konuya ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulunan Erkoç, 
Bayram tatilleri gibi 
dönemlerin insan
ların iş ortamların
dan uzaklaşarak 
tatil yapmaları ve 
yakınlarını ziyaret 
etmelerine vesile 
olduğunu ifade 
ederek, bu gibi 
nedenlerde araca 
olan talebin bu 
dönemlerde yük
seldiğine işaret etti. 
Erkoç, Bayram 
dönemlerinde ikinci 
el araç satışlarının 
hızlandığına dikkati 
çekerek, bayramı 
yaya geçirmek iste

meyenlerin elini 
çabuk tutması 
gerektiğini söyledi. 
Bayram öncesinde 
araç alacak 
olanlara bazı hatır
latmalarda bulunan 
Erkoç, 
"Güvenmediğiniz 
kişilerden araç 
satın almayın. 
Alacağınız aracın, 
almadan önce mut
laka gerekli kontrol
lerini yaptırın. 
Bayram’da sizi 
mutlu edecek yeni 
aracınız, bayramı 
zehir etmesin" 
uyarılarında 
bulundu.
Erkoç, bayramda 
yollardaki trafik 
yoğunluğunun 

diğer günlere oran
la çok daha fazla 
olduğunu anımsa
tarak, sürücüleri 
kurallara uymaları, 
uykusuz yola çık
mamaları ve aşırı 
sürat yapmamaları 
yönünde uyardı. 
Özel tüketim vergi
lerinde yapılan son 
düzenlemelerinin 
ikinci el araç 
piyasasına olumlu 
etkilerine de dikkati 
çeken Erkoç, "Sıfır 
araç maliyetlerinin 
artması, ikinci ele 
olan talebi arttırdı. 
Ötv maliyetine kat
lanmak istemeyen 
vatandaşlar, ikinci 
ele yöneldi" diye 
konuştu

MARMARABİRLİK

Üretici ortaklarımızın Kurban Bayramını kutlar; 
esenlik ve mutlulukla dolu nice bayramlar dileriz.

MARMARABİRLİK
Yönetim ve Denetim Kurulları Adına

Yönetim Kurulu Başkanı

Hidamet ASA

mailto:info@gemlikmottaskoop.com
http://www.gemlikmottaskoop.com
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Yerli bıçak iirelicisi, Çin malına direniyor

Kurban Bayramı'nda 
bıçakçılarda büyük 
bir hareketlilik 
yaşanıyor.
Bıçak, satır, balta, 
masat ve çengel gibi 
malzemeler için 
bıçakçıların yolunu 
tutan vatandaşlar, 
aynı zamanda evde
ki bıçaklarını da 

bileylemeyi de ihmal 
etmiyor.
Kalitesi ile tanınan 
bir Bursa bıçağın 
fiyatı 15 liradan 
başlarken, Çin 
bıçaklarının 5’li set
lerini 10 liraya almak 
mümkün.
Çin mallarıyla reka
bette zorlanan yerli 

üretici, kalitesiz 
bıçağın kurbanlığa
zarar verdiğini
söylerken, hayvana
eziyet edildiği için 
kurbanın kurban 
olmaktan çıktığına 
dikkat çekiyor.
Bursa Kayhan 
Bıçakçılar Çarşısı 
esnaflarından

İbrahim Adaşlar, 
20 yıldan beri bu 
mesleği yaptığını 
hatırlatarak, "Her 
geçen gün bıçak 
satışlarında azalma 
oluyor. En önemli 
etken ise toplu ke 
sim yerleri, insan
ların bayramları tatil 
olarak görmeleri,

toplu alışveriş mer 
közlerine yönelme 
leri ve ucuz Çin mal
lan bizim işlerimizi 
olumsuz etkiliyor. " 
şeklinde yakınıyor.
Özellikle ucuz Çin 
mallarından yakınan 
Adaşlar, "Adam mar
kette 5'1 i set yapmış 
bunların 5'ini 10

Ii ra ya veriyor. Bu 
gün kaliteli bir 
bıçağı dahi 10 liraya 
alamazken bunu 
nasıl veriyorlar. 
Vatandaşı bu şekilde 
kandırıp satıyorlar. 
Ama vatandaş mem
nun kalmadığı için 
sonradan yine bize 
geliyor." diyor

Dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramını 

en içten dileklerimizle 
kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz.

ti

PAŞA
Kuyumculuk

/*) /9 ^şafaklar
PAŞA OTEL PASA

GEMLİK

Mrk: (Şafaklar): Eski Pazar Cad.
Asil Han No : 10 GEMLİK

Tel: 0 224 513 30 27 Fax : 513 91 23 .
Şube : İstiklal Cad. Gürle İş Hanı GEMLİK

Tel: 0 224 512 06 23 - 513 97 11
Şube : İstiklal Cad. Paşa Otel altı No: 2 GEMLİK

Tel: 513 51 80
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 2 GEMLİK

Tel: 0 224 514 34 34 (pbx) 513 14 00 Fax: 0 224 514 64 00
www.pasahotel.com

Kalpler vardır 
sevgiyi yaşatmak için, 

insanlar vardır 
dostluğu paylaşmak 

için ve bayramlar vardır 
sevgi ile kucaklaşmak için.

Kurban Bayramınız kutlu olsun

ANAÇEV 
Anadolu çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ

http://www.pasahotel.com
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TÜRKİYE’NİN

BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 
2008

ğüzM&j &₺&£ ve fietatâeMt <Wu 
fe öııcelliııdeıı da£a muttu ve ^wzwtüı 

8it8aijtaru Difitjotur

OztliVek 
"StMjtedc bir1 pEİ

Bursa ' GemIİİc KumIa kAvşAqlN(k LuLunan GemIİİc Ö/dilek, Iiem GemIİİc ve çEVREsİNdski

İl İlçElERdEkİ yERlEŞİM bİRİMİERİ İÇİN İİEM dE SEyAİiAT EdENİER İÇİN kEyİflİ AliŞVERİŞ VE I 

dİNİENME MERkEZİdİR. 50.000 bİN ÇEŞİT ÜRÜNÜN SATİŞA SUNulduqU hİpERMARkETİr

İİaFE'RESTORAN klSMl VE ÇOCUkİAR İÇİN SîARpARk EDENCE MERkEZİ VE UZMANLAR dENETİMİNdE I .|H 

hİZMET VEREN ÜCRETSİZ ÇOCUk bAklM VE OyUN odASİ buluNMAkîAdlR. j

SİZİN MCMNUNİVCTİNİZ BİZİM ÖDÜLÜMÜZ

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa vol ayrımı
Tel: (0 224J 513 68 M - 513 32 46 GEMLİK
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İSTANBUL- BOĞAZ GEZİSİ
Sonbaharın pastırma 

yazları yaşanırken aklıma 
İstanbul’a gitmek geldi.

Hem eski günleri anım
samak hem de Boğaz’ın 
güzelliklerini yeniden yaşa
mak istedim.

Gerçekten hava da bize bir 
güzellik sunuyordu.

İstanbul’da yaşayan 
yeğenim ve eşi bu konuda 
bize çok yardımcı oldular. 
Gezi programı daha geceden 
yapılmıştı.

Önce Beyazıt, sonra Çarşı 
gezilecek ve Cağaloğlu’ndan 
Eminönü’ne inilecekti. Küçük 
bir değişiklik yaptık, hanım
ların isteği nedeniyle Çarşı’- 
dan inmek zorunda kaldık.

Önce Beyazıt’ı gezmek 
istiyoruz. Geçmiş bir film 
şeridi gibi gözümün önünden 
geçiyor. İstanbul Üniversite- 
si’nin önündeyiz.

Yıllar önce Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’nın açtığı küçük 
kitapçı dükkânını anımsıyo
rum. Sonra Sahaflar Çarşısı, 
öğrencilik günlerimden eser 
yok. Bütün dükkânlarda yeni 
kitaplar satılıyor. Salaş çay 
bahçelerinin yerinde yeller 
esiyor. Değişmeyen insan kal
abalığı... Milyonlar içinde 
yaşanan yalnızlık. Çarşı’ya 
giriyoruz. Burada da Çin mal
ları almış başını gidiyor. Bir 
saatten fazla geziyoruz 
Çarşı’da. İlgimizi çeken ürün
lere bakıyoruz, alma 
konusunda pek istekli değiliz.

Vapurun kalkış saati 
aklımıza gelince fazla eğlen
meden bir köftecide yemek 
yiyip Eminönü’ne iniyoruz, 
şehir hatları vapurları Boğaz 
turu için burdan kalkıyor. 
Saat 13.30’da kalkacak. 
Biletimizi alıp çevreyi göz
leyip fotoğraf çekiyorum.

Boğaz turu yaklaşık 1.5 saat 
gidiş, 1.5 saat de dönüş 3 
saat sürecek.

355 yıllık Yeni Cami bütün 
heybetiyle ve güvercinleriyle 
sanki bizi selamlıyor. 
Eminönü’nün uğrak yerlerin 
den biri de Mısır Çarşısı’dır. 
Burası baharatlarıyla ünlüdür. 
Zamanımız yeterli olmadığı 
için bu kez gezemiyorum 
burayı; fakat siz, yolunuz 
düşerse mutlaka gezip görün 
Mısır Çarşısı’nı.

Biraz uzaklarda Dünya 
şaheseri Mimar Sinan’ın 
yapıtı Süleymaniye, önünü 
kapatan çirkin görüntülere 
karşın ihtişamından bir şey 
kaybetmediğini gösteriyor. 
Makinamı zumlayıp Topkapı 
Sarayının görünen kısmını 
çekiyorum. Çok daha uzaklar
dan ben de varım diyen 
Beyazıt kulesi. Ya dillere 
destan Galata Kulesi durur 
mu? Sesleniyor ben hur
dayım diye.

Bu noktada nereye 
bakarsanız bakın her yanınız 
tarih fışkırıyor. Gerçekten 
İstanbul tarih kokan önemli 
kentlerimizden biridir.

Eminönü; teknelerin, 
vapur iskelelerinin, otobüs 
duraklarının yer aldığı bir yer. 
Galata Köprüsü buradan 
Karaköy’e uzanır. Çoğu 
zaman Galata köprüsünün 
altında balık ekmek yediğimi, 
kanter içinde Karaköy’e koş
turup Kadıköy’e gidecek 
vapura nasıl yetiştiğimi 
düşündüm, hüzünlenerek kırk 
yıl öncesini anımsadım.

Boğaz turuna daha önce 
de birkaç kez katılmıştım. Her 
gittiğinizde farkına vara
madığınız pek çok güzelliğin 
farkına varıyor, yeni güzellik
leri yaşıyorsunuz. Buranın 

kendine özgü büyülü bir 
ortamı var insanı içine alan. 
Bozulmamış doğası ve 
Dünya’da eşi benzeri olma 
yan inci bir gerdanlık gibi 
duruşu.

Boğazla ilgili anlatılan 
küçük bir efsaneden söz ede
lim: “Eski Yunan’da Tanrılar 
tanrısı Zeus baştan çıkardığı 
güzellerden biri olan İo’yu 
tanrıça karısı Hera’nın gaza 
bından korumak için inek 
biçimine sokar. Fakat Hera, 
durumu anlar ve İo’nun mut
suz olması için onun başına 
bir at sineği musallat eder, lo, 
bu beladan kurtulmak için 
kendini boğazın serin suları
na bırakır ve karşı kıyıya 
geçer. Sinekten kurtulacağını 
düşünür; ne yazık ki bu 
düşüncesi gerçekleşmez. Bu 
olaydan dolayı bous (inek) 
phoros (geçit) Boğaz’a inek 
geçidi anlamına gelen 
“Bosphoros “adı verilmiştir.

Eminönü’nden hareket 
edince ilkin Beşiktaş’a uğra 
yacağız, ardından Kanhca’ya 
buradan da Sarıyer’e geçip 
RumeliKavağı’nı göreceğiz. 
Mola verilecek yer Anadolu 
Kavağı.

Yanımda İstanbul’u iyi 
bilen rehberim Sıtkı var 
yeğenimin eşi. Onun bilgi
lerinden yararlanacağız. 
Eminönü’nden Beşiktaş’a 
doğru yol alıyoruz. Biraz uza
ğından geçiyoruz Kabataş’ın. 
Biraz ileride Dolmabahçe 
Sarayı’nı gösteriyor Sıtkı 
kardeşim. Hemen fotoğrafını 
çekiyorum. Dolmabahçe 
Sarayı, Topkapı Sarayından 
sonra en gösterişli ve en 
ihtişamlı bir saray bilgisine 
ulaşıyoruz. Biraz sonra 
Beşiktaş ve Ortaköy arasında 
yer alan Çırağan Sarayı’nın 

önünden geçeceğiz, gerçek
ten muhteşem, görülmeye 
değer bir saray diye anlatıyor, 
bu açıklamalarla yetinmeyip 
başka bilgiler de veriyor 
rehberimiz.

Boğaz’da OsmanlI’dan 
kalma pek çok değerli yahnin 
yer aldığını da öğreniyoruz. 
Bunların her birinin milyon 
dolar değerinde olduğu 
söyleniyor.

Yalılar, hangi mimar 
tarafından yapılmışsa onun 
üslûbunu yansıtıyormuş. Aynı 
zamanda bu yalılar, yaşanan 
siyasi ve tarihi pek olaya 
tanıklık etmiştir.
Yolculuğumuz sırasında 
karşımıza çıkanlar: “Sait 
Halim Paşa Yalısı (Yeniköy), 
Kırmızı boyalı Sabancı Yalısı 
(Kandilli) bunlara ek Trabya’ 
da Cumhurbaşkanlığı Köşkü 
vb.

Çok geçmeden Beşiktaş’a 
geliyoruz. Burada Denizcilik 
Müzesinin olduğunu öğreni 
yoruz. Rehberimiz 
Beşiktaş’ta iki Rum Ortodoks 
kilisesi ve bir de Ermeni kilise 
si olduğunu söylüyor, 
buraların görülmesini öneri 
yor. Bu ilçenin her zaman 
hareketli olduğunu, yeşillikler 
içinde insana huzur veren bir 
konumu olduğunu vurgulu 
yor.

Beşiktaş İskelesine 
yanaştığımızda Cahit Sıtkı’nın 
dizelerini anımsıyorum:

“Haydi Abbas”
Var git
Böyle ferman etti Cahit, 
Al getir sevgiliyi 

Beşiktaş’tan,
Yaşamak istiyorum 

gençliğimi yeni baştan.”
Yolculuğumuz Ortaköy’e 

doğru uzanıyor.
Yakınından geçiyoruz.

Eskiden azr-'5’0 
yaşadığı bir ye 
nedeniyle Ruır 
Ermenilere ait 
Musevilere aitH°9 
olduğu bilinme
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ve sanatçıların^ 
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ancak köprünûo 
güzel görüntüyü», 
lemekte.

Ortaköy CaKnenmey- 
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çalışmaları yap;i 
çevresi kapatıl^:? 
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görebiliyoruz.

Ortaköy’det’i 
karşımıza Arattjy^ 
Burası daha oku 
“Revma” diymım^ 
Müslimlerin yaığıkiiçiik 
bir Rum köyül

İstanbul’dasın 
söz edince Ortley 
anımsamamak^,

“İstanbul Tiki 
İstanbul’da Ljnd 
Bir fakir Orh^L ' 
Veli’nin oğlu» 1 
Tarifsiz kede^ 
Urumelihisa^j/ 

muşum;
Oturmuş da^ 

turmuşum:
İstanbul’un il.
Başıma da k^n: 
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kuşları...”
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Emirgan ve İsti 
dan izaklaşarâıj^ , 
doğru yol alıyor^ ( 
Yanımızdan büv । 
leri geçiyor Kara. । 
doğru. Bunlarac* f 
Boğazı birleştir^ 
Fatih Sultan ’ 
lerini görüyorsıM • 
göre boğaza favSie 
katıyor; ama J 
lığı bozuyor. Ulpk “ 
zorunlu muyduLW * 
Şehir plancıları «ı 
oldum olası sıcMj il 
Siyasi iktidarlaÇ% 
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Avrupa yakasiQ 
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her iki yakası f V 
bezenmiş nbfi&v K 
arz ediyor. V

Macaristan ₺ ı 
Tuna Nehri tektv u 
anımsıyorum. v* S
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A birer kilise ve 

bir sinagog 
jJ’tekte.

Şiarda gençlerin 
çok rağbet

JJiş. Ortaköy’ de 
J®Si bulunmakta;

ayakları bu 
.^Wü olumsuz etki 
lemefe

nan1 O'Wmii hemen mey- 
“^fhaktadır. Onarım 
Ç2ıWpıldığı için 
^«slmış sadece 
minaresÜH- bölümünü 
görebiliyor;
O^msonra 

tarçıınızataflMtköy çıkıyor. 
Şurası daluıceleri* 
“Remaianılırmış. Gayri 
Mûslimleıişşadığı küçük 
birRumfcpüş.

istanbulin, Boğaz’dan 
söz eMan Veli’yi 
anımsamana mümkün mü?

“İstanbullirküsü 
istanbıftBoğaz içinde, 
Birfakirûian Veli’yim; 
Veli’ninoğlıyum, 
Tarifsiz kirler içinde. 
(Jnımelilıiarı’na otur-

muşum;
Otormuşdî bir türkü tut

turmuşum:
İstanbufunmermer taşları;
Başıma da konuyor, 

tonuyor aman, martı 
oışlan..."

İlende görünen Bebek, 
Emirganveİslinye kıyıların- 
danuzattaşank Kanhca’ya 
to(|nıyolaliFruz- 
WadanKyuk yuk gemı- 
^^Iradeniz’e 
«3* bakDar|<en.. 
Mut*6" B°g?z'ç.!ve 
^s#Shmet kopru-

I Lrini(lÖ^nUZ- Kİmİne 
bir güzellik 

i £!rîîna göre doğal 
açısında

WTJ kılmıyorum. ! bu köprülere 
^Çak bakmadı, 

kimseyi din- 
Sİ^ j kararlılığını 
^'/anbul’un 
go^’ndan Anadolu 

, MiRoruz. Boğazın 
la yeşilliklerle 

hew bir görüntü
I3 jflKM katıldığımız 

Me turunu
I

Oranın da kendine özgü 
güzellikleri vardı; ancak 
Boğazın yerini tutması 
olanaksız. Şunu da 
belirtmeden geçemeyeceğim: 
Avrupa ülkeleri turizmden 
çok güzel yararlanıyor ve 
bunu pazarlamasını biliyor. 
Bizler bunca doğal güzelliğin 
ve tarihi zenginliğin içinde 
bocalayıp duruyoruz.

Kanlıca iskelesine yak
laşırken rehberim eliyle 
Kandilli ve Küçüksu’yu işaret 
ediyor. Buraların da çok güzel 
yerler olduğunu belirtiyor.

Kanlıca bir koya konuşlan
mış küçük bir yerleşim birimi. 
Yoğurduyla anılıyor. İskelenin 
hemen yanı başında çay 
bahçeleri uzanıyor. Ellerinde 

oltaları uygun buldukları 
yerde denize atan amatör 
balıkçılar.

Yahya Kemal bir sonbahar 
mevsiminde neler diyor 
Kanlıca için:

“Eylül Sonu” 
Günler kısaldı. 
Kanlıca’nın ihtiyarları 
Bir bir hatırlamakta geçen 

sonbaharı
Yalnız bu semti sevmek 

için ömrümüz kısa...
Yazlar yavaşça bitmese, 

günler kısalmasa...
Kanhca’dan ayrılırken 

Rumeli yakasında İstinye 
kıyılarında Atatürk’ün son 
günlerini geçirdiği 
“Savanora” yatını görüyoruz 
boynu bükük, yalnızlıktan ve 
ilgisizlikten şikâyetçi gibi 
duruyor. Başka ülkelerde olsa 
tarihe tanıklık etmiş bir gemi 
bu durumda mı bırakılır? 
Bizler nedense tarihimize 
gereken önemi vermiyor, 
gerekli özeni göstermiyoruz.

İstanbul’un birçok semti 
şiirlere, şarkılara konu olmuş; 
birçok yazarımızın öykü ve 
romanlarında geniş yer tut
muştur. “Kalamış, Çamlıca, 
Moda, Üsküdar vb.

Kanhca’dan yine Avrupa 
yakasına doğru yol alıyoruz. 
Vapur Sarıyer’e uğrayacak. 
Uzaktan Rumelihisarı’nı 
görüyoruz. Fatih, İstanbul’un 
fethine hazırlanırken 
Karadeniz tarafını güvence 
altına almak için yaptırdığı bir 
kale. Hemen yanında ünlü 
şair Fikret’in şiirlerine konu 
olan “Aşiyan”. Aşiyan konu 
olunca Tevfik Fikret’ten söz 
etmeden olur mu?

Baskıya ve zulme karşı 
koymuş, özgürlüklerden yana 
olmuş bir şair:

“Kırık Saz”
Kimseden yardım ummam, 

kol kanat dilenmem,
Kendi boşluğumda, kendi 

göklerimde kendim uçarım.
Eğilme tutsaklık boyun

duruğundan ağırdır boynu
ma;

Düşüncesi özgür, bilgisi 
özgür, vicdanı özgür bir şai 
rim.

Sarıyer iskelesine yak
laşırken Yeniköy ve Trabya’yı 
görüyoruz. Buralar da yeşil
likler içine gizlenmiş güzellik
ler karşınıza çıkıyor.

Sarıyer nefis bir vadinin 
içine oturmuş, oldukça 
hareketli güzel bir yerleşim 
birimi. Yeşillikler içinden 
sıyrılarak kıyıya inmiş, dört 
beş katlı yapıları da burada 
görebiliyorsunuz.

Pırıl pırıl bir güneş, bu 
güzelliğe dayanamayan 
insanlar kendilerini dışarıya 
atmış.

Parklar, bahçeler cıvıl 
cıvıl...

Bazı kişiler oltalarıyla 
sahilde balık tutmaya çalışı 
yor. Rumelikavağı’na doğru 
yol alıyoruz. İstanbul 
Boğazı’nın Karadeniz’e doğru 
açılan geniş maviliğini görü 
yoruz. Bundan sonra başka 
bir yerleşim yeri yok. Biraz 
ilerde kaptanlara yön 
belirtmede yardımcı olan 
Rumeli fenerini görebiliriz. 
Boğaz’ın her iki yakası da 
yemyeşil bir renk armonisi 
sunuyor gelen turistlere. 
Denizin mavisi ve ormanların 
yeşili insana bir huzur veri 
yor. Sarıyer’in tam karşısında 
Paşabahçe ve Beykoz yer 
alıyor. Beykoz’un yakınından

geçerek el sallı yoruz.
Rumelikavağı, balık ve 

midye lokantalarıyla 
ünlüymüş. Hemen sahilde 
küçük barakalar görüyoruz 
iskelenin biraz uzağında. 
Bunların midyecilerin barı
nakları olduğunu öğreniyo 
ruz. İstanbul’un ve yakın 
çevrenin midye ihtiyacı bura 
dan karşılanırmış. Rumeli 
kavağı en çok midyesiyle 
tanınıyormuş.

Mola verilecek yer Anadolu 
kavağı. Kısa süre sonra oraya 
varıyoruz. Bir buçuk saat 
burada kalacağız. Balıkçı 
lokantaları adım başı. Karnı 
mız tok, güzel bir çaybahçesi 
bulup çay içmek istiyoruz. 
Çevrede düşündüğümüz gibi 
bir yer bulmak mümkün değil. 
Bir lokantanın bahçesine otu
ruyoruz. Burada çay içebile
ceğimizi söylüyorlar. Alabil 
diğine hareketli, canlı bir yer. 
Oturup dinleniyoruz çay
larımızı içerek.

Anadolukavağı’ndaki 
esnaf, Boğaz turu yapan 
vapurların getirdiği insanlar 
sayesinde iş yapabiliyor. 
Ağaçların yeşilden sarıya 
dönen yaprakları dökülmeye 
başlamış. Bu ağaçların altın
daki lokantalar dolup taşıyor. 
Kısa süre sonra da 
boşaldığını görüyorsunuz. 
Daha önce geldiğimizde 
görmediğimiz yerleri görelim 
istiyorum. Bölgenin güney 
batısına doğru gidiyoruz.

Denizle evler bitişmiş 
sanki!

Evlerin önü küçük bahçeyi 
andıran doğal ve yapma 
çiçeklerle bezenmiş. 
Sandalları koymak için yerler, 
daracık alanlardan geçiyor
sunuz.

Güneş alabildiğine sıcak, 

Mİ9
insanın içini ısıtıp insana 
yaşama sevinci veriyor. 
Çevrenin bu güzelliğinden 
yararlanıp fotoğraf çekiyo
rum. Görünen o ki burası 
küçük bir köy, yerleşime 
açmadıkları için de nüfusu 
artmamış. Karadan da 
belediye otobüslerinin 
çalıştığını, yolcu taşıdığını 
görüyoruz. Halkın büyük 
bölümü yolculuğunu bu oto
büslerle yapıyormuş.

Saat beşe geliyor, gemimiz 
5’te hareket edecek.

Bütün yolcular iskelede 
toplanmış, gemiye önce gire 
rek güzel bir yer kapma 
telaşında.

Türklerden çok yabancı 
turistlerin olduğunu görüyor
sunuz. İstanbul’da yaşayıp da 
buraları göremeyen milyon
larca insanın olduğunu 
düşününce yabancı turistlere 
gıptayla bakıyorum.

Kapılar açılıyor, geminin 
üst, arka kısmında kendimize 
uygun bir yer bulup oturuyo 
ruz. Akşam serinliği yavaş 
yavaş kendini gösteriyor. s 
İnsanı üşütmeyen bir serinlik, 
adeta insanı hafiften okşuyor.

Gelirken uğradığımız yer
lere tekrar uğrayarak 
Eminönü’ne gideceğiz. Bu 
kez çevreyi daha ayrıntılı göz
leyip fotoğraf çekeceğim.

Vapur kalkıyor, ayrılırken 
son kez bakıyorum 
Anadolukavağı’na. Sonra 
Boğaz’ın Karadeniz’e açılan 
geniş maviliğini görüyoruz. 
Tekrar Rumelikavağı ardından 
Sarıyer, Kanlıca ve Beşiktaş’a 
geliyoruz.

Eve dönüşümüz Taksim 
den olacağı için Beşiktaş’ta 
iniyoruz vapurdan.

Böylelikle Boğaz gezimizi 
noktalanmış oluyoruz.
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Bayramda kahvaltıya bekliyoruz!
Açık Büfe Kahvaltı, Kuzu Tandır, İspir Fasulyesi 

Köfte ve Izgara çeşitleri 
Müşteri Servisimiz ile hizmetinizdeyiz.

Online mağazamız hizmetinizde! 

www.zeytinsepeti.com.tr

GRUP YEMEKLERİ VE İRTİBAT İÇİN : O 543 686 73 35
Servis güzergâhı: Samanyolu Sitesi, Belde Sitesi, 100. Yıl Sitesi, Kumla Cd. Balık Pazan, Konser Alanı, 

İstiklâl Cd, Orhangazi Cd.
Hareket saatleri: 1. Servis: 09:00 2. Servis: 10:00 3. Servis: 11:00
Adres : Yalova Yolu 8. km Gemlik/BURSA

http://www.zeytinsepeti.com.tr
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Wie dört Wen Diri dnüne alışveriş yapıyor
MasterCard tarafın
dan düzenlenen ve 
Yöntem Araştırma 
ve Danışmanlık 
Şirketi’nce gerçek
leştirilen Masterln 
dex araştırmasının 
sonuçları bizlere 
Türk halkının e- 
ticaret alışkanlıkları 
ile ilgili önemli bil
giler sunuyor. 
MasterCard tarafın
dan Türk halkının 
kredi kartı ve banka 
kartı kullanım, tasar
ruf ve harcama eği 
limlerini ölçümlemek 
amacıyla, Yöntem 
Araştırma ve Danış 
manlık Şirketi’ne 
Türkiye’nin kentsel 
nüfusunu temsil 
eden 11 il merkezin 
de yaptırılan 
Masterindex araştır
masına göre, Türk 
halkının %23'ü inter
net üzerinden 
alışveriş yapıyor.

Araştırmaya göre 
ortalama alışveriş 
yapma oranı 2-3 
ayda 1 kere olarak 
ortaya çıkarken, 35 
yaş üzerinde bu 
oran 4-6 ayda bir 
alışverişe düşüyor. 
Bölgelerin online 
alışveriş oranlarına 
baktığımızda Marma 
ra Bölgesi’nin birinci 
sırada yer aldığını 
görüyoruz.

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi ise internet 
üzerinden alışverişin 
en az yapıldığı 
bölge.
MasterCard tarafın
dan yapılan araştır
mada katılımcılara 
online alışverişi ter
cih sebepleri de 
sorulmuş. Buna 
göre online alışveri 
şin en çok tercih 
edilme sebebi %67 

ile fiyat avantajı. 
Zaman tasarrufu 
%35 ile ikinci en 
popüler tercih sebe
bi olurken, ürün 
çeşitliliği (%28), 
evden çıkmadan 
alışveriş yapma 
rahatlığı (%28) ve 
eve teslimat yapıl
ması (%25) diğer 
başlıca nedenler 
olarak gösterilmiş. 
Araştırma sonuçları
na göre özellikle 
kadınlar, internet 
üzerinden alışver
işte, ürün seçene 
ğinin daha fazla 
olması ve evden çık
madan alışveriş yap
manın rahatlığını en 
önemli avantajlar 
olarak değerlendirir 
ken, erkekler ise 
ürün ve fiyat 
karşılaştırma imkanı 
yüzünden internet 
alışverişini tercih 
ettiklerini söylüyor.

Araştırmada, inter
net üzerinden alışve 
riş yapmaya sıcak 
bakmayanlara 
nedeni sorulduğun
da ise, büyük çoğun
luk (%66) görme- 
den/denemeden 
ürün almak iste
memelerini işaret 
ediyor. Katılımcıların 
yüzde 34’ü kişisel 
bilgilerini vermeyi 
güvenli bulmadık
larını, yüzde 29’u ise 
teslim edilecek 
ürünün doğruluğu- 
na/kalitesine güven
mediklerini söylüyor. 
Masterindex araştır
masına göre, online 
alışverişçiler internet 
üzerinden elektronik 
eşya/bilgisayar, cep 
telefonu ve aksesuar 
lan, giysi, yiyecek ve 
içecek alıyor. Kadın 
lar (%33), erkeklere 
oranla (%2) internet
ten daha fazla giysi 

alıyor. Erkekler ise 
%53 ile kadınlara 
oranla (%22) daha 
fazla elektronik eşya 
alıyor.
Araştırmaya göre, 
online alışverişçi- 
lerin %59’u alışveriş
leri esnasında mutla
ka Türk sitelerini ter
cih ediyor, alışveriş 
yapacağı sitelere 
arama motorları 
(%42), arkadaş tavsi 
yesi (%31) ve med 
yadaki ilanlar (%15) 
yoluyla ulaşıyor.
Araştırmaya göre 
ülkemizde yapılan 
online alışverişlerin 
%75’i kredi kartı ile 
yapılıyor.
Bununla birlikte 
online ahşverişçi- 
lerin %81 ’i alışveriş 
yaptıkları sitede 
3D güvenlik 
olmasının alışveriş 
kararlarını etkilediği
ni söylüyor.

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Kurban Bayramı ’nı en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir bayram 
geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ

Dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramı ’nı kutlar, 

sağlık ve mutluluk dolu 
günler dileriz

Mehmet MÜLAZIMOGLV
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı 

Tel: 514 94 94 Fax: 513 94 94 GEMLİK————. ■.. -ifJ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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1981 "den bugüne değişmeyen kalite

ORJİMAL MARKALAR KUSURSUZ KALİTE SUNAR
KATIRLI KÖYÜ - GEMLİK

Tel: (0.224) 514 58 91- Fax: (0.224) 514 61 17

Üye memnuniyetini esas alan, gelişen, güçlü, güvenilir, geleceğe dönük, 
tarıma önem veren, bölgesinde ilki başaran örnek bir kooperatif.

Zeytin üreticilerimizin ve tüketicilerimizin 
bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.

Katırh Köyü Kalkınma Koop.
Yönetim Kurulu Adına Başkan
Hüseyin Hulusi BAYRAK

KOOPERATİFÇİLİK HİZMETLERİ İLE ORTAKLARININ HEP YANINDA 
KALİTELİ ZEYTİN LİRETİMİ İLE TÜRKİYE'NİN HER YANINDA



BAYRAM ÖZEL Gemlik Körfez 24 Ekim 2012 Çarşamba

Man Pazariannıla Hijyen Denetimi 
bayram snnuna kadar siirecelı

BursalIlar Bayramı 
Güneyde geçirecek

Bursa Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürü Ömer Çelik, 
kurban pazarlarının 
hastalıklar yönün
den kontrollerine, 
Bayram sonuna 
kadar devam ede
ceklerini söyledi. 
Ömer Çelik; Hayvan 
Sağlığı, Yetiştiriciliği 
ve Su Ürünleri Şube 
Müdürü Serdar 
Kavasoğlu ile hay
van pazarlarını 
denetledi.
Yıldırım ilçesinde 
Yıltay Hayvan Pazarı 
ile Ticaret ve Sanayi 
Odası Borsa Pazarı, 
Karapınar Hayvan 
Pazarı, Nilüfer 
ilçesinde Alaattin 
bey Hayvan Pazarı, 
Osmangazi 
ilçesinde Yunuseli, 
Emek, Dikkaldırım, 
Panayır ve Demirtaş 
hayvan pazarlarını 
gezen Çelik,

satıcıları dinledi. 
Kurban hizmetleri 
ile ilgili alınan 
önlemleri yerinde 
incele yen Çelik, 
kurban ile ilgili hay
van hareketle rinin 
bir ay önce 
başladığını belirtti. 
Bu tarihten beri hay
van pazarlarının 
temizlik ve dezen- 
feksiyonu konusun
da ilgili belediyeler 
ve yetiştiricilerle 

koordineli bir şekil 
de çalıştıklarını dile 
getiren Çelik, 
"Pazarlardaki hijyen, 
temizlik ve dezen- 
feksiyon hususların
da önlem alındı. 
Gelen büyükbaş ve 
küçükbaş hayvanlar, 
il ve ilçe müdürlük
leri veteriner hekim
leri ve ilçe belediye 
veteriner hekim
lerinin kontrolünde 
hayvan pazarlarına 

alındı. Kesim yapıla
cağı ana kadar kont 
roller aralıksız 
devam eğecektir. 
Gelen hayvanların 
pazar kontrollerinde 
veteriner sağlık 
raporlarıma ve 
pasaportları ile 
küçükbaş hayvan
larda nakil belgeleri 
ne bakılmakta, 
özellikle yurdumuz 
ekonomisinde 
önemli bir kayıp 
olan şap hastalığı 
yönünden 
muayeneleri yapıl
maktadır." dedi.
Aşılama çalış
malarının en az üç 
ay öncesinden 
başlatıldığını 
belirten Çelik, kur
ban pazarlarının 
hastalıklar yönün
den kontrollerinin 
Bayram sonuna 
kadar devam ede
ceğini ifade etti

BursalIlar, 6 günlük 
Bayram tatilini 
güney sahillerinde 
geçirecek.
Yurtiçinde Antalya 
merkez Alanya ve 
Kemer'i gidecek 
BursalIlar, yurt- 
dışmda ise 
Yunanistan ile 
Prag'ı tercih etti. 
Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) Güney 
Marmara Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Meh met Akkuş, 
halkın Kurban 
Bayramı nedeniyle 
6 günlük tatilini 
Bursa dışında 
geçirmeyi tercih 
ettiklerini kaydetti. 
Yaz dönemini arat
mayan hava koşul 
larının son günleri 
nin yaşandığına 
dikkat çeken Akkuş, 
deniz, kum ve güne 
şin tadını çıkarmak 
isteyenlerin farklı 

tercihlerinin bulun
duğunu dile getirdi. 
Tatilde Bursa'da 
yaşayanların en çok 
Antalya'yı tercih 
ettiklerini belirten 
Akkuş, "İklim 
itibariyle en müsait 
yer o bölge. Yaz 
ayının sonlarını 
yaşayan insanlar, 
Antalya merkez 
başta olmak üzere 
Alanya ve Kemer'de 
tatilini geçirecek. 
Bunun dışında 
Kıbrıs başta olmak 
üzere yurtdışında 
da Prag ve Yunanis 
tan'ın bazı adaları 
nın kolaylıklar sağ
landığı için tercih 
ediliyor. Ayrıca 
Bursa'da yaşayan 
çok fazla Balkan 
göçmeni olduğu 
için tatilini mem
leketlerinde 
geçirmek isteyenler 
de var" diye 
konuştu

Man Bayramının kutlar, 
bayramın 6emlîk1mite, Bursa'mıta, 

Türkiye'mize ve dünyamıza 
hayırlar getirmesini temenni ederim

Gökay BİLİR
GEMLİK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
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GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Bayramda et ue luza dikkat! Acemi kasaplara uyarı
Eskişehir Osman 
gazi Üniversitesi 
(ESOGÜ) Tıp 
Fakültesi Kardiyolo 
ji Anabilim Dah , 
Öğratim Üyesi Prof. 
Dr. Bülent Görenek, 
haf talığı, hipertan- 
siy nu ve çarpıntısı 
ola darın Kurban 
Bayramı’nda fazla et 
tüketmekten kaçın
maları gerektiğim 
söyledi. • • « ■ 
Avrupa Kardiyoloji 
Derneği Acîl Kalp 
Hastalıkları Çalışma 
Grubu Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Avrupa Kalp Ritmi 
Birliği Eğitim Komite 
Üyesi de olan Prof. 
Dr. Görenek, yaptığı 
açıklamada, günü 
müzde yanlış beslen 
me alışkanlıkları 
sebebiyle artmış tuz 
tüketiminin önemli 
bir sorun haline 
geldiğini kaydetti. 
Kalp hastalarında 
fazla tuz aliminin 
ölümleri arttırdığının 
bilindiğini ifade 
eden Prof. Dr. 
Görenek, şöyle 
konuştu: "Maalesef

pek çok hasta bu 
gerçeğin farkında 
bile değildir: 
Hastalarımıza ’tuz 
kullanımını azalt’ 
dediğimizde çoğu 
zaman sadece 
yemeğe sofrada 
ekilen tuzun azaltıl
ması gerektiğini 
anlıyorlar. Ancak, 
kalp ve tansiyon 
hastalarının yemek
lerine pişirilme 
şırasında da tuz çok 
az ilave edilmeli, 
hatta mümkünse hiç 
tuz ilave edilmeme
lidir. Çünkü zaten 
yemek için kul
lanılan besinler ve 
malzemelerin ken
disi azımsanamaya- 
cak ölçüde tuz içer
mektedir. Bunun 
yanı sıra hazır ya da 

pişirilmiş olarak alı
nan pek çok yiye
cekte de belli oran
larda tuz vardır. 
Ancak, bu gerçek 
'çoğu zaman dikka- 
• timizden kaçar.
Örneğin ekmeğin 
bile hazırlânışr 
sırasında hamuruna 
tuz katılır. İşte kalp 
hastaları hu tür 
gıdaları tüketirken 
de çok dikkatli . 
olmalıdırlar." 
Prof. Dr. Görenek, 
Kurban Bayramında 
kalp hastalığı, hiper
tansiyonu ve Çarpın
tısı olanların mutla-, 
ka fazla et tüketmek
ten kaçınmaları 
.gerektiğini‘ 
belirterek, "Özellikle • 
kavurma gibi fazla 
miktarda tuz ' 

ilavesiyle hazırlanan 
etli yemekler çarpın
tıları artırabiliyor, 
tansiyonu yükselte
biliyor" dedi. Bu 
durumun özellikle 
evvelce kalp krizi 
geçirmiş ya da kalp 
yetersizliği yani 
nefes darlığı olan 
hastalarda daha 
tehlikeli sonuçlar 
doğurabildiğine 
işaret ederr Prof. Dr. 
Görensek, şunları 
söyledi: * 
"Kurban Bayramı 
sırasında ya da 
hemen sonrasında 
sağlık durumlarında 
bozulma nedeniyle 
hastanelere başvu
ran hastaların 
önemli bir kısmında 
bayramda tuz 
tüketiminin arttığını 
gözlemlemekteyiz. 
Bu bakımdan zaten 
kolesterol içeriği 
fazla olan kırmızı 
etten hazırlanan 
yemeklere bir de 
tuz ilavesi yapılırsa, 
hastalarımız için 
sıkıntılı durumlar 
ortaya çıkabil 
mektedir."

Avrupa Acil Tıp 
Birliği Konseyi Üyesi 
ve İzmir Alsancak 
Devlet Hastanesi Acil 
Servis Sorumlu 
Hekimi Uzman Dr. 
Ülkümen Rodoplu, 
Kurban Bayramı’nda 
hayvan kesiminde el, 
kol ve boyunda mey
dana gelebilecek 
bıçak kesilerinin ciddi 
sonuçlar doğurabile
ceğini bildirdi.
Dr. Rodoplu, Kurban 
Bayramı’nda en ciddi 
acil sağlık sorun
larının başında hay
vanların paniklemesi 
sonucu oluşan "çarp
malar" ve "kesiler"in 
geldiğini, her yıl yap
tıkları uyarılara rağ
men, geçen Kurban 
Bayramı’nın ilk günü 
İzmir’deki hastanelere 
kurban kesimi 
sırasında yaralanan 
745 yurttaşın geldiği
ni belirtti.
Vatandaşların Kurban 
Bayramı’nda dini 
vecibe olan kurban 
kesimini yerine 
getirirken tecrübeli 
bir kasaptan yardım 
almasının, hem hay

vanın acı çekmemesi, 
hem de insan sağlığı 
açısından son derece 
önemli olduğunu 
ifade eden Dr.
Rodoplu, "Hayvan 
kesmek çok zor bir 
müdahaledir. Ehil 
kişilerce, acele 
edilmeden kesilme
lidir. ’Hayvanı kesmek 
için sabahtan akşama 
kasabı bekleyemem’, 
’Ben çocukken ba 
bamdan görmüştüm’ 
veya ’15 yıl önce 
kesmiştim, yeniden 
deneyeyim’ gibi dav 
ranışlar doğru değil 
dir. Acemi kasap kesil 
eri, bayram günlerin 
de acil servislere en 
çok başvurulan du 
rumdur. Bu kesiler, 
ciddi ve kalıcı sağlık 
sorununa yol aça
bilir" diye konuştu.
Dr. Rodoplu, kanayan 
yaranın içinde bıçak, 
tahta parçası gibi 
yabancı cisim varsa 
çıkarılmamasını öne 
rerek, bunun çıkarıl
ması sırasında 
o bölgeye daha 
fazla zarar verilebile
ceğini söyledi

Yüreğinize damla damla umut, 
günlerinize bin tatlı 
mutluluk dolsun.

Sevdikleriniz hep yanınızda olsun, 
yüzünüz hiç solmasın.

Kurban Bayramınız Kutlu Olsun...

GİRİT ve RUMELİ 
TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

Hep biramda, 
sevgi dolu ve huzurlu nice 

bayramlar geçirmek dileğiyle, 
Kurban Bayramınız 

kutlu olsun!

ÇAKMAK 
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTU. ŞTİ.



gaçiıtmema itliğiyiz.-.
-___

NAMLI ZEYTİNLERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik

Tel: 0 224 513 14 58 - 514 29 79 Fax : 0 224 514 29 80
www.namlishop.comwww.namlizeytinleri.com

http://www.namlishop.comwww.namlizeytinleri.com
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in imli Mi M ili lizi Miı »Mı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Bölge 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü, 
vatandaşların huzur 
içinde bir Bayram 
geçirmesini sağla
mak için bir dizi 
tedbir aldı.
Özellikle tatilin 
başlangıç ve son 
günlerinde 
Bursa'dan geçen 
İzmir- İstanbul ve 
Ankara gibi önemli 
şehirleri birbirine 
bağlayan kara yol
ları ile oto yollarda 
vatandaşların rahat 
seyahat ede
bilmelerini için 
İnegöl, Yenişehir, 
Gemlik ve 
Karacabey Bölge 
Trafik Denetleme 
İstasyon 
Amirliklerince mev
cut trafik denetim
lerine ilaveten ted
birler alındı.

Tatil süresince 
ekipler, kara yolu 
güzergahlarında 
özellikle tatilin 
başlangıç ve bitiş 
günlerinde ortalama 
en az her 30 kilome
treye bir ekip düşe
cek şekilde 

görevlendirildi.
Özellikle gün batımı 
ve sabaha karşı 
yorgun, uykusuz ve 
dalgın araç kul
landığı tespit edilen 
sürücüler uygun 
yerlerde 
konuşlanacak 

ekipler tarafından 
uyarılacak, gerek
tiğinde araçlardan 
inmeleri ve güzer
gah üzerindeki trafik 
kuruluşlarımız da 
dahil olmak üzere, 
müsait yerlerde din
lenmeleri

sağlanacak.
Bayram tatili 
süresince görevli 
ekiplerce 
sürücülere, trafik 
kurallarını hatırlatan 
oto kokuları dağıtıla
cak, sürücülere 
trafik kuralları 
hakkında hatırlat
malar yapılacak. 
Sürücü ve yolcu
ların ön ve arka 
koltuklarda emniyet 
kemeri kullanmasına 
yönelik denetimlere 
ağırlık verilecek, 
emniyet kemeri kul
lanmaması duru
munda karışılabile- 
cekleri riskler 
konusunda bil
gilendirmelerde 
bulunulacak.
Hatalı sollama, 
yakın takip, kırmızı 
ışık ihlali, sürücü
lerin araç kul
lanırken cep tele
fonu kullanımı gibi 

kural ihlallerinin 
tespitini yapılarak, 
güzergah üzerindeki 
çevirme ekiplerine 
bildirilecek ve bu 
ekiplerce de 
gerekli cezai işlem
ler uygulanacak. 
Özellikle Bayram 
tatili boyunca mey
dana gelebilecek 
can kaybı ve maddi 
hasarlı sonuçlanan 
trafik kazalarına 
karşı vatan
daşlarımızın 
zamanında uyarıl
ması ve tedbirli 
olmaları sağlanacak. 
Öte yandan 25-26- 
27-28 Ekim 2012 tar
ihlerinde Bayram 
dolayısıyla oluşturu
lan takviye ekipler 
ile mezarlıklarda, 
cami önlerinde 
ve kurban satış ve 
kesim alanlarında 
ek trafik tedbirleri 
alınacak

73 NOLO S.S. GÜZEL GEMLİK 
MİNİBÜS ve OTOBÜSÇÜLER 

M0T0BL0 TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

Gemlik Halkının 
Kurban Bayramını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler dileriz.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ersen DALGIN
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“SajlıMı haw tüylerinden belli olur'
Yarın Kurban 
Bayramı.
Peki kurban alırken 
nelere dikkat etmek 
gerekiyor. İşte “her 
yönüyle” uzman
larından öğütler. 
Kurban alacak 
vatandaşların ilk 
dikkat etmesi 
gereken konu 
hayvanların 
kulaklarındaki 
küpeler. Küpelerin 
üzerindeki numa 
ralar geçmişlerine 
ait bütün bilgileri 
içeriyor. İkinci 
dikkat edilebilecek 
konu da tüyleri 
tüylerin canlı ve 
parlak olması.
30 yıldır her bayram 
kurban kesen 
Besim Akgündüz 
kurban alacak 
vatandaşlara şu 
tavsiyelerde 
bulundu: 
“Dişine, gücüne, 
eline ayağına bakın. 
Bir de hayvanın 
güzel olması önem
lidir, 500 milyon 
fazla olsun diye 
düşünmek gerekir. ”

Satıcılar ise, 
kurbanlıklarını 
pazarlamadan 
önce hayvanın 
gözüne ve kulağına 
baktıklarını, kör 
olanları pazara 
getirmediklerini 
belirtti. Satıcılar, 
“Kulağı kesik, dişi 

eksik hayvan satıl
maz” diye konuştu. 
Veterinerler de 
şüphelenilen 
hayvanlar 
konusunda uzman
lardan destek isten
mesi gerektiğini 
belirtti; “Sağlıklı bir 
hayvanın tüyleri 

çok düzgün olur, 
genel durumu ve 
iştahı iyi olur. 
Hayvandan 
şüphe ediliyorsa, 
veteriner hekimlere 
başvurmak gerekir” 
dediler.

DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER 
Kesilecek hayvanın 
gözlerinin biri veya 
ikisi kör olmamalı, 
boynuzları ve kulak
ları dibinden kesil 
miş veya kırılmış 
olmamalı, dişlerinin 
çoğu veya tamamı 
olmayanlar, kuyruk
suz veya kuyruğu
nun yarısından 
fazlası olmayanlar 
alınmamalıdır.
Kesileceği yere yürü 
yemeyecek kadar 
aşırı zayıf, topal, 
hasta olan hayvanlar 
kurban olmaz. 
Kurbanlıkların hami 
le olmayan hayvan
lardan seçilmesi 
gerekir. Kurbanı 
satın alan bazı kim
seler hayvanın 
hamile olduğu fark 

edemeyebilir. Hamile 
hayvan satın alındık
tan sonra doğum 
yaptıysa doğurduğu 
yavrunun da kesil 
mesi gerekiyor. 
Bazı hayvan 
satıcılarının kurban
lık almayı planlayan 
vatandaşları 
yanıltmak amacıyla 
büyük baş hayvan
larının öndeki iki 
dişini söküp kapak 
attı gibi göstererek 
satmaya çalıştıkları 
belirtiliyor.
Hayvanın kurban 
olabilecek yaşı 
doldurması gerekir. 
Özellikle 
sığırların kapak 
atması halk arasında 
kurbanlık olması 
anlamına gelir. Her 
kurbanlık hayvan 
alıcısı hayvanların 
yaşını bilemez. 
Bazı satıcılar hay
vanın dişlerinin 
döküldüğünü, kapak 
attığını gösterebil 
mek için hayvanın 
ön dişlerini sökerek 
satmaya çalışıyor. 
Kurbanlık hayvanın 

alınıp satılmasında 
karşılıklı güven, 
doğruluk ve 
dürüstlüğün 
esas olması 
gerekiyor. 
Müşterinin de 
satıcıya güvenmesi 
gerekir. Kurban 
satıcıları, Allah’tan 
korkan, dürüst, 
sağlam karakterli, 
ahlaklı kişiler 
olmalı, 
kurbanlık almaya 
gelen vatandaşları 
yanlış yönlendir 
memelidir.
Kurbanlık hayvan 
alacaklar mümkün 
olduğu kadar 
tanıdığı, bildiği, 
güvendiği kişiler 
ile başkalarının 
bulacağı dürüst 
kişileri arayıp 
bulursa 
yanılmamış olur. 
Hayvan satıcılarını 
kurban satışı 
konusunda 
daha dürüst 
davranmaya ve 
vatandaşlara doğru 
hayvan satmaya 
davet edildi.

Dost ve Müşterilerimizin Kurban Bayramını Kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

İPEK 
SHOWROOM 

Hamidiye Mah. Hanarkası Sok. 
No: 8/A GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 12 63 
Fax : (0.224) 514 80 28

TELEKOM (TURKCELL) 
İstiklal Cad. No : 21/C GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 06 00 
Demirsubaşı Mah. İskele Sok. 

No: 6 GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 52 52

BEKO
Kayhan Mah. 2 Nolu Cad.

Fevzi Ateş Apt. No : 29 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 01 01 Fax : 514 25 25 

İstiklal Cad. No : 29 GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 50 69 Fax : 513 86 40
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ÖZELAYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

KURBKN BkYRN*1INIZI 
en içten dileklerimizle 

KUTLkR, SkĞLIK l/€ 
MUTLULUKLAR DİLERİZ

"Yeni bir 

AYKENT ile 

hedeflerinize 

doğru..." 

Deneyimli kadromuz 
ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere 
en yakın özel okuluz.

■? _________ l a

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK - www.aykentilkogretim.k12.tr

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Düzce Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı 
Yavuz Yılmaz, 
Kırban Bayramı 
tatdi dolayısıyla 
sürücülerin yola 
yorgun ve uykusuz 
çıkmamaları ve 
mıcırlı yollara dikkat 
etmeleri gerektiğini 
söyledi.
Yılmaz, sürücüleri 
uyardı.
Konuyla ilgili açıkla
malarda bulunan 
Başkan Yavuz 
Yılmaz, son yıllarda 
tüm uyarılara rağ
men kazalarda 
yüzlerce kişinin 
hayatını kaybettiğini 
ve araç trafiğinin 
geçen yıl gibi bu yıl 
da yoğunlaşacağını 
belirterek, 
"Araç kullanırken 
dikkat edin. Yola 
yorgun ve uykusuz 
çıkmayın. En önem
lisi aşırı sürat ve sol
lama yapmayın ve

mutlak trafik 
kurallarına uyarak, 
yorulunca mola 
vermeyi ihmal 
etmeyin" şeklinde 
konuştu.
2011 yılında 
gerçekleştirilen 
Kurban Bayramı 
tatili süresince

Türkiye genelinde 
meydana gelen 
250'yi aşkın kazada 
160 kişinin hayatını 
kaybettiğini ve 870 
kişinin de yara
landığını hatırlatan 
Yılmaz, "Tüm 
uyarılarımıza rağ
men kazalar hız

kesmiyor.
Bunda da en büyük 
sebep hatalı solla
ma, yorgun, 
uykusuz araç kullan
ma, aşırı sız ye 
mıcırlı yollardır. 
Mıcırlı yol yapımı 
oldukça fazla. 
Onun için tatile 

çıkacak olan tüm 
vatandaşlarımız yol 
yapım ve onarım 
çalışmalarına dikkat 
edip yeni mıcır 
kazalarına sebebiyet 
vermesinler" şek
linde konuştu. 
Taşımacılığın yüzde 
95'inin karayolu ile 
yapıldığını ve 
bayram nedeniyle 8 
milyonu aşkın 
insanın toplu taşıma 
ve özel araçlarla 
tatile çıktığına işaret 
eden Yılmaz, 
"Bayram nedeniyle 
trafikteki yoğunluk 
yüzde 400-500 
oranında artıyor. 
Yolcuların taleple 
tine cevap vermek 
için otobüs firmaları 
ek seferler düzenli 
yorlar. Bununla bir
likte yılda bir veya 2- 
3 yılda bir bu yoğun
lukta trafiğe çıkan 
sürücülerimiz trafik 
kurallarına mutlaka 
uymalı, aşırı hız 

yapmamalı ve en 
önemlisi yorulunca 
mutlaka yol kenarın
da bulunan dinlen
me tesislerinde din
lenin ve yorgun
luğunuzu atarak yola 
devam edin" dedi. 
Türkiye'nin en 
önemli geçiş 
noktası olan Çoban 
Kavşağı'nda yapılan 
dalçık geçit çalış
malarına da dikkat 
edilmesi gerektiğini 
hatırlatan Yılmaz, 
"Dal-Çık çalışması 
nedeni ile trafiğin 
kilitlenmemesi 
için şehir 
merkezinde 
işi olmayan sürücü
lerimiz TEM otoyolu 
nu kullanarak geçiş 
yapmaları gerekiyor. 
Aksi halde hem 
trafik sıkışacak 
hem de kazalar 
kaçınılmaz olacak. 
Sürücülerimiz 
kurallara uysunlar." 
dedi.

Kurban Bayramınızı 
en içten dileklerimizle kutlar, 

birlik ve beraberlik içinde 
geçmesini dileriz.

GEMLİK ERZURUMLULAR 
KÜLTÜR V8 DAYANIŞMA DERNEĞİ 

YÜNETİM KURULU ADINA DAŞKAN 
Kadir UZAYDIN

Bin damla serilsin yüreğinize, 
bin mutluluk dolsun gönlünüze, 
bütün hayalleriniz gerçek olsun, 

Kurban Bayramınız 
Kutlu Olsun....

HaLuR AItan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

Tel: 51312 81 ■ 513 32 28 Fax: 513 42 98
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Adalet Bakanlığı, 
'Hükümlü ve 
Tutukluların Ziyaret 
Edilmeleri Hakkında 
Yönetmelik' kap
samında kapalı ceza 
infaz kurumlarında 
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı ve Kurban 
Bayramı nedeniyle 
belirtilen esaslar ve 
günlerde açık görüş 
yaptırılacağını açık
ladı. Açıklamada, 
açık görüşten kına
ma cezası dışında 
disiplin cezası almış 
ve bu cezası kaldırıl
mamış hükümlü ve 
tutukluların açık 
görüşten yarar
landırılmayacağı 
belirtildi.
Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin imza
lı Ceza ve 
Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü'nce 
Cumhuriyet 
Başsavcıhğı'na gön
derilen açıklamada, 
kapalı ceza infaz 
kurumlarında bulu
nan tüm hükümlü ve

tutuklulara, belirtilen 
esaslar ve süreler 
içinde açık görüş 
yaptırılacağı belirtil
di. Buna göre açık 
görüşlerin aşağıda 
belirtilen tarihlerde 
ve her hükümlünün 
bir kez yararlandırıl
ması kaydıyla şu bil
giler verildi: 
"1) Adana E Tipi, 
Ankara 1 ve 2 No'lu 
L Tipi, Alanya L Tipi, 
Antalya E ve L Tipi, 
Aydın E Tipi, 
Balıkesir L Tipi, 
Bursa E Tipi, Çorum

L Tipi, Denizli D Tipi, 
Diyarbakır E Tipi, 
Gaziantep E Tipi, 
Hatay E Tipi, Izmir- 
Buca Kapalı, 
Maltepe 1, 2 ve 3 
No'lu L Tipi, Mersin 
E Tipi, Metris 1 No'lu 
T Tipi, Kayseri E 
Tipi, Konya E Tipi, 
Osmaniye T Tipi, 
Silivri 2, 3, 5, 6, 7 ve 
8 No'lu L Tipi, Van M 
Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumlarında 
kalan hükümlü ve 
tutuklulara 29- 30- 
31 Ekim - 01- 02- 03-

04 Kasım 2011 tarih
lerinde olmak üzere 
7 gün, 
2) Diğer bütün ağır 
ceza merkezi ve 
müdürlük teşkilatı 
bulunan bağlı kapalı 
ceza infaz kurum- 
larında kalan 
hükümlü ve tutuklu
lara 31 Ekim-01-02- 
03- 04 Kasım 2011 
tarihlerinde olmak 
üzere 5 gün, 
3) Müdürlük teşkilatı 
bulunmayan bağlı 
kapalı ceza infaz 
kurumlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu
lara ise 31 Ekim - 
01- 02 Kasım 2011 
tarihleri arasında ve 
Cumhuriyet 
Başsavcılıklarının 
görüşü alınarak 
kurum tarafından 
belirlenecek bir 
günde yapılmak 
suretiyle 3 gün süre 
ile açık görüş yap
tırılacaktır.
Sayıları ve konum
ları değerlendirilmek 
suretiyle adli suçlar

dan hükümlü ve 
tutuktular ile örgütlü 
suçlardan hükümlü 
ve tutuktular için 
ayrı gruplar oluştu
rulup, her grubun 
görüş günleri ve 
saatleri Cumhuriyet 
başsavcılıkları ile 
kurum idareleri 
tarafından tespit 
edilecektir. Bu gru
pların, aynı zamanda 
ve aynı görüş 
mahallinde birlikte 
bulundurulmaması 
sağlanacaktır” 
Açıklamada, hüküm
lü ve tutukluların, 
belgelendirilmek 
suretiyle sadece 
anne, baba, eş, 
çocuk, torun, 
büyükanne, büyük- * 
baba ve kardeş
leriyle görüştürüle
cekler! belirtdi. Bu 
amaçla hükümlü ve 
tutuktular ile 
görüşmek isteyen 
kişilerin, akrabalık 
durumlarını nüfus 
idarelerinden veya 
ilgili konsolosluk

lardan verilen 
resmî belgeler ile 
ispatlamalarının 
gerekli oludğu ifade 
edildi. Hükümlü ve 
tutuklu sayısı, ver
ilen açık görüş günü 
sayısına bölünerek 
görüş gününe kadar 
gruplar oluşturula
cak. Her grubun 
görüş günü ve saat
leri, ailelerine 
bildirilmek üzere 
hükümlü ve tutuklu
lara tebliğ edilecek, 
izdihamı, firar ve 
karışıklıkları önle
mek, disiplin ve 
düzeni sağlamak 
için Cumhuriyet 
Başsavcılığı ve 
kurum yönetimi, 
zabıta ile işbirliği 
yaparak gerekli her 
türlü önlemi alacak. 
Açık görüşlerin, 
görüş süresi yarım 
saatten az ve bir 
saatten fazla olma
mak kaydıyla 09.00- 
17.00 saatleri arasın
da yaptırılacağı 
belirtildi.

SERTASLANLAR NAKLİYAT 
KUYUMCULUK LTU.ŞTİ.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, 
her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu 

bir Bayram diliyoruz»
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun...

Borusan Liman Yolu 118. Sokak GEMSAZ * GEMLİK 
Tel: 0 224 519 03 50 Fax: 0 224 519 03 55







!ÜÎ GEMLİK KONUR TIP MERKEZİ
SGK İLE ANLAŞMAMIZ

MEVCUTTUR
RANDEVU İÇİN 

İstiklal Cad. No: 44 GEMLİK 

Tel: 514 80 88-514 50 51

HdI±W33H ..
NOHOLOJI 

Dr. Sefer 
KÖSTEM

RUH VE SİNİR 
HASTALIKLARI UZMANI 

Dr. Sabahaddin 
ÇAKIROĞLU

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri
Saat 13.oo-18.oo arası Saat 13.00 - 18.oo arası

30 Ekim 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Zeytin üreticileri 
hak arayışı için 

yürüdü
Zeytin Üreticileri Komisyonu 
adıyla bir gurubun düzenlediği 
yürüyüşte zeytin üreticisinin 
sorunlarını minik mitingde dile 
getirdi. Haberi sayfa 5’de

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 89. yıldönümü törenleri yurtta yapılmak istenen alternatif kutlamalar nedeniyle 
yer yer olaylı geçti. Gemlik’te Cumhuri yet Bayramı törenlerine, 28 Ekim Pazar günü saat 10.oo da Atatürk Anıtı 
önünde başlandı. Törenlere, dün İskele MeydanTndaki geçit töreniyle devam edildi. Haberi sayfa 6’da

GiıeBakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yasakçı zihniyet ayrıştırıyor
Cumhuriyetimizin 89. yıldönümü ilk kez 

olaylı kutlandı.
AKP hükümeti, ulusal bayramlann kutlan 

ma şeklini değiştirdi.
Halk, ulusal bayramlarda Atatürk Anıtında 

saygı duruşunda bulunamıyor, çelenk koya 
mıyor.

Yalnız halk mı, kurumlar, kuruluşlar da 
Atasıyla buluşturulmuyor.

Dün, bunun bir örneğini yaşadık.
Yeni düzenlemeyi bilmeyen, Gemlikli 

Eczacıların çelengi ile Deniz Ticaret Odası 
Gemlik Temsilciliğinin çelenekleri kenarda 
kaldı.

28 Ekim günü anıta konan Garnizon Ko 
mutanlığının çelengi, 29 Ekim günü tören 
sırasında yerinde değildi. Devamı 4’de

Okumuş “Sarı ya 
Tokat atmadım”

Gemlik Beldiyesi 
nin kamulaştırma 
kararı almasına 
karşın, aylardan 
beri kamulaştırma 
yapılmaması nede 
niyle tartıştığı 
Belediye Başkan 
vekili Muharrem 
San’yı tokatladığı 
haberine tepki 
gösteren Hasan 
Okumuş, gazete 
mizi arayarak 
Sarı’ya tokat 
atmadığını söyledi. 
Sarı ile akrabalığı 
bulunduğunu 
belirten Okumuş,

tartıştıklarını doğ 
ruladı. Kamulaştır 
manın yapılıp, 
bedelinin ödenece 
ği sözünün verilme
sine karşın bedelin 
ödenmemesi olaya 
neden olmuştu.
Gemlik Belediye 
since kamulaştır 
ma programına 
alınan ve planlara 
işlenen onlarca 
yerin kamulaştır
ması beklenirken 
mal sahipleri 
kamulaştırmaların 
yapılmamasına tep
kililer.

Cumhuriyet 
için yürüdüler

ADD, CHP, İP ve 
TGB’nin düzen
lediği Vatan ve 
Cumhuriyet yürü 
yüşü yapıldı. Bine 
yakın Gemlikli 
Kayıkhane Mevki 
inden Atatürk

Anıtı önüne kadar 
sloganlarla 
yürüdüler. Atatürk 
Anıtı önünde 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı 
okundu. Haberi 
sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA
Cumhuriyet 89 yaşında...

Ergenekon, Bal 
yoz, Poyraz, Oda TV 
davalarının gölgesin 
de Cumhuriyet 
Bayramı’nın 89.Yıldö 
nümünü kutluyoruz.

Bu davaların 
ortaya çıkışı, atılışı ve 
saçılışı içinde çok de 
rin anlamlar taşıyor.

Yine aynı paranoya 
diyeceksiniz ama per
denin arkasında ABD, 
AB, NATO var tıpkı 
Güneydoğu’da 
yaşanan etnik temelli 
çatışmalarda olduğu 
gibi.

Asıl plan Türk 
Ordusu’nu etkisiz 
(eştirerek Türkiye 
Cumhuriyeti’ni yok 
etmek.

Türkiye’de var 
olduğu sağır sultanca 
da duyulan petrol 
yataklarının üzerine 
çöreklenmektir.

Aşama aşama 
uygulamaya alınan bu 
planda her kesime 
uygun işlevler var.

Biçilen ve bekle
nen işlevleri boşa 
çıkarmak yurtsever 
sorumluluğu...

Onun için özellikle 
yürütme erkinin çok 
dikkatli ve uyanık 
olması gerekmekte
dir.

Tabiî ki muhale
fetin de...

ABD ve AB; yük
sek ideallerini gerçek
leştirmek için her 
yolu denerler.

Din ve etnik 
unsurları kaşıyarak 
bölerler, parçalarlar...

Onlar için önemli 
olan silah sanayilerini 
sürekli geliştirerek 
yaşatmak, enerji 

yataklarının üzerinde 
daimi egemenlik kur
maktır.

12 Mart,12 Eylül bu 
ülkenin başına getir
ilen en ciddi bölme 
parçalama senar 
yolarıdır.

Ne yazık ki başarıl 
mıştır ve yarattığı 
travmanın sonuçları 
ülkeyi bölünmenin 
eşiğine getirmiştir.

AKP, CHP, MHP, 
BDP, DSP, SP, DP, 
ÖDP Türkiye Cumhuri 
yeti yurttaşlarının 
kurdukları partilerdir.

Acıdır ki bu parti 
ler her gün birbirler
ine hakarete varan 
üslup larla saldırmak
tadırlar.

Birinin siyah 
dediğine diğeri beyaz 
demekte...

Dolayısıyla siyasal 
partilerin ister iste
mez etkisi altında 

kalan yurttaş da 
ayrışmaktadır.

öncelik düşmanın 
kim olduğunu iyi sap
tamak ve yurttaşlar 
arasındaki ayrışmayı 
durdurmaktır.

Yoksa... Deliller 
üretilerek açılan da 
valar, kesilen cezalar 
hep ama hep kendi 
ideallerini gerçek
leştirmek isteyenlerin 
ekmeğine kaymaklı 
tere yağ sürerler.

Önce siyasal 
görüşler üzerine...

Olmadı dinsel 
değerlerden medet 
umarak...

O da olmadı etnik 
kökenleri kaşıyarak 
yola çıkanlara dur 
demek başta siyasal 
yapı olmak üzere her 
yurttaşın ödevidir.

Kuruluşundan 
kapanışına dek geçen 
sürede yaktığı ışıklar

la hala günümüzü 
aydınlatan

Köy Enstitüleri’ni 
kapatmakta...

Atatürk ilke ve 
devrimlerine karşı 
çıkmak ta,

Düzmece bulgular
la Silahlı Kuvvetleri 
etkisizleştirmek te,

Ulusal bayramlara 
çeki düzen getirmek 
te,

Cumhuriyetin 
temel değerlerini yok 
etmek te hep aynı 
değirmene su taşır.

Ve o değirmen bir 
gün hepimizi taşları 
arasında ezer, 
parçalar, un ufak 
eder.

100’ncü,1000’nci, 
....yıllarına da 
erişmek dileğiyle

Cumhuriyet 
Bayramımız Kutlu 
Olsun.

Cumhuriyet için yürüdüler

ADD, CHP, İP ve TGB’nin düzenlediği Vatan ve Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı. Bine yakın Gemlikli Kayıkhane Mevkiinden 
Atatürk Anıtı önüne kadar sloganlarla yürüdüler. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. CHP İlçe 
Başkanı Mehmet Sertaslan yaptığı konuşmada, “Cumhuriyeti yüceltip, yüceltmekten asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği tarafından 
düzenlenen, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ve İP ve 
TGB’nin de destek
lediği “Alternatif 
Cumhuriyet 
Yürüyüşü” yapıldı. 
28 Ekim 2012 Pazar 
günü saat 14.15 de 
Orhaniye Mahallesi 
Kayıkhane mevkiin 
de toplanan bine 
yakın katılımcı, Türk 
bayrakları ile slogan
lar atarak, Atatürk 
Anıtı’na kadar 
yürüdüler.
“Mustafa Kemal’in 
askerleriyiz”,” Tam 
bağımsız Türkiye” 
sloganları atılarak 
başlayan yürüyüş, 
güvenlik kuvvet
lerinin gözetiminde 
olaysız olarak 
Atatürk Anıtı’nda 
sona erdi.
Yürüyüşü balkonlar^ 

dan ve pencereler
den izleyen vatan
daşlar yer yer yürüş 
çüleri alkışlarıyla 
destekledi.
Atatürk Anıtı önünde 
toplanan yürüyüş 
çüler, Atatürk ve 
Cumhuriyet şehitleri 
için bir dakikalık 
saygı duruşundan 
bulunduktan sonra 
istikal Marşı’mızı 
söylediler, 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Cüneyt 
Yavuz, yaptığı 
konuşmada, katılım
cılara teşekkür etti. 
Vatanın sahipsiz 
olmadığını göster
diklerini belirten 
Yavuz, Türkiye’nin 
dört bir köşesinde 
vatanı seven 
Cumhuriyet ve 
Mustafa Kemal aşık
larının Cumhuriyeti 
unutturmak ve etki
sizleştirmek isteyen 

lere karşı direnecek
lerini gösterdiklerini 
söyledi.
Daha sonra, ADD 
yönetim kurulu 
adına günün önemi
ni belirten bir konuş
ma yapıldı.
SERTASLAN’IN 
KONUŞMASI 
Daha sonra söz alan 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
12 Haziran seçim
lerinden sonra 
Başbakan Erdo 
ğan’ın AK Parti 
Genel Merkezi’nde 
yaptığı konuşmasını 
anımsatarak, 
"Başbakan o gün Ak 
Parti’ye oy veren
lerin değil, tüm Türki 
ye’nin 74 milyonun 
hükümeti olacaktır. 
74 milyonun 
kardeşçe bir ve 
beraber yaşayacağı 
bir Türkiye inşaa 
etmenin yoğun 

çabası içinde olduk
larını” söylediğini 
belirterek, şöyle 
konuştu:
"Sanki Cumhuriyet 
tarihimizin AK Parti 
öncesi ve sonrası 
diye iki döneme 
ayırarak kendilerin 
den önceki dönemi 
topyekün yerin dibi 
ne batırmaya çalış
mamış gibi, sanki 23 
Nisanları, 19 Mayıs 
lan, 30 Ağustosları 
ve işte bugün 29 
Ekimleri etkisizleş 
tirmeye ve hatta 
unutturmaya kalkış
mamış gibi..
Pes hiç unutmadan 
sıkılmadan bize oy 
vermeyenlerin de 
yaşam tarzını inanç 
ve değerlerini onuru
muz, namusumuz ve 
şerefimiz göreceği 
mizden hiç kimsenin 
şüphesi olmasın 
diyor.' ne diyeyim, 

nasıl içime sindi re 
yim. Eyy benim
Buyuk Turkıyemın 
Başbakanı, bak bura 
dayız yeşil Bursa’nın 
mavi ilçesi Gemlik’te 
sana oy vermeyen 
insanlar değerlerini 
korumak için alter
natif kutlamalar ter
tip ediyorlar.” dedi. 
Sertaslan, yaşama 
tarzının ve değerleri
ni tehlikede olduğu 
tesbitini ve endişesi
ni haykırdığını belirt
ti. Bunların AKP’nin 
büyük rüyasına 
ulaşabilmek için 
hazırlanmış birer 
kamuflaş olduğunu 
söyleyen Sertaslan, 
1908’den itibaren Itti- 
hak ve Terakki aşkı
na kendini adamış 
olan Türkiye’de 100 
yıllık bağlılık yemini 
zincirlerini kırma 
rüyası olduğunu 
belirterek, "Bu rüya

Cumhuriyetin temel 
değerleri ile özellikle 
laiklik ile hesaplaş
ma rüyasıdır.
Ancak, hiç kimse 
unutmamalıdır ki 
rüya ancak uyurken 
gürülür. Bizler uyu
mayacağız.
Bizler, Cumhuriyet 
ve tam bağımsız 
Türkiye idealimizden 
vazgeçmeyeceğiz.
Bizler, bu ülkenin 
kutuplaşmasına, 
bölünmesine, < 
kardeşin kardeşe 
kırdırılmasına zemin 
hazırlayana fırsat 
vermeyeceğiz.
Bizler, büyük önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de 
söylediği gibi 
onların kurduğu 
Cumhuriyeti 
yüceltip, yaşatma 
sevdasından asla 
vazgeçmeyeceğiz ” 
dedi.
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Ml WllimWlJ İlil Zillili
Bursa'nın 
Karacabey İlçesi'nde 
şarampole yuvar
lanan otomobilde 
bulunan 3 üniversite 
öğrencisi öldü, 2 
kişi de yaralandı. 
Kaza, dün saat 07.30 
sıralarında Bursa- 
Karacabey 
Karayolu'nun 45'inci 
kilometresinde mey
dana geldi. Bayram 
tatili sonrası 
Balıkesir'e dönen 
ilaç şirketi temsilcisi 
25 yaşındaki 
Gökhan Erdem 
yönetimindeki 34 DV 
3418 plakalı otomo
bil, direksiyon kon
trolünü yitirince 
araç dere yatağına

Hastaneden Uçıp arkadaşını öldürdü!
Bursa’da tedavi 
gördüğü hasta
nenin psikiyatri 
servisinden kaçan 
şahıs, görüşüp 
tartıştığı arkadaşını 
bıçaklayarak 
öldürdü
Edinilen bilgiye 
göre olay, Merkez 
Yıldırım İlçesi 
Çınarönü 
Mahallesi’nde bir 
parkta meydana 
geldi. Bursa Devlet 
Hastanesi'ndeki 
psikiyatri 
servisinde bir haf-- 
tadır tedavi gören 
Remzi Yıldız (24), 
hastaneden 
kaçarak Yıldırım 
ilçesi Çınarönü 
Mahallesi'ndeki 
evine gitti. Bir süre 
sonra dışarı çıkan 
Yıldız, oturduğu 
evin yakınında 
bulunan parkta

yuvarlandı. Kazada, 
Balıkesir Üniversite
si öğrencileri 21 
yaşındaki Selami 
Türkoğlu ve 
Cihan Özgen olay 
yerinde, Muhammet 

çalışan Işık'ın 
öldüğünü belirledi.

gördüğü arkadaşı 
Numan Işık (17) ile 
sohbet etmeye 
başladı. Bilinmeyen 
bir sebepten dolayı 
çıkan tartışmanın 
kavgaya dönüşme
si üzerine Yıldız, 
belinden çıkardığı 
bıçakla Işık'ı 
kalbinden yarala
yarak olay yerinden 
kaçtı. İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
polis ekipleri, bir 
oto tamirhanesinde 
tamirci olarak

Akgören ise hasta 
neye kaldırılırken 
yolda öldü. Sürücü 
Gökhan Erdem ile 
Balıkesir Jandarma 
Komütanlığı'nda 
görevli 21 yaşındaki

“BÜTÜN 
MAHALLEYİ 
ÖLDÜRECEĞİM” 
Cenaze otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Öte yandan, olay 
yerinden kaçan 
zanlının 500 metre 
ötedeki evinde 
yakalandığı öğre
nildi. Oğlunun 
bıçaklandığını

Uzman Çavuş Murat 
Can Yavuz ise yara
landı. Kazayla ilgili 
soruşturmaya 
Karacabey Cumhuri 
yet Savcıhğı'nca 
başlandı 

duyan anne Hatice 
Işık, olay yerine 
gelerek sinir kriz
leri geçirdi.
Yıldız’ın 2 ay önce 
askerden geldiği, 1 
hafta önce de sinir 
krizi geçirdiği, has
taneye kaldırılırken 
112 görevlilerine ve 
polis ekiplerine 
saldırdığı öğrenildi. 
Yıldız’ın daha önce 
mahalledeki 
arkadaşlarına 
bütün mahalleliyi 
öldüreceğini 
söylediği öğrenildi. 
Ayrıca mahalle 
sakinleri cinayetin 
işlendiği parkın 
ışıklandırmasının 
yapamamasından 
ötürü belediye ye 
tepkilerini dile 
getirdiler.
Polis olayla ilgili 
soruşturmasını 
sürdürdü

Yanan otomobilden 
sağ çıttı

Bursa’da seyir 
halindeki otomo
bilin motor 
bölümünde 
yangın çıktı. 
Araç kullanılamaz 
hale gelirken, 
sürücü araçtan zor
lukla uzaklaştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım ilçesi 
Eğitim Caddesi’nde 
Recep Eriler 
idaresindeki 16 K 
6249 otomobilin 
motor bölümünden 
bir anda dumanlar 
çıkmaya başladı. 
Dumanı fark eden 
sürücü, otomobili 
yol kenarındaki bir

Motosikletle Minibüs 
Çarpıştı: 2 Yaralı

Orhangazi’de moto
siklet ile minibüsün 
çarpışması sonucu 
2 kişi yaralandı. 
Ahmet Ayyıldız (62), 
eşi Azime (56) ile 
Endüstri Meslek 
Lisesi yakınlarında 
oturan çocukları 
ziyaret ettikten 
sonra 16 VY 401 
plakalı motosik
letiyle evine dön

otobüs durağının 
önüne park etti. 
Kısa bir süre sonra 
alevler otomobili 
sardı. Sürücü araç
tan son anda uzak
laşırken, ihbar 
üzerine olay yerine 
gelen itfaiye ekip
leri yangını kısa 
sürede söndürdü. 
Yangında otomobil 
kullanılamaz hale 
geldi.
Kurban Bayramı 
ziyaretlerinin ardın
dan evine gittiği 
öğrenilen Recep 
Eriler, olayın 
şokunu üzerinden 
bir süre atamadı.

mek için yola çıktı. 
Motosiklet, Yeniköy 
Kavşağı'nda Cengiz 
C. (48) yönetiminde
ki 41 H 3796 plakalı 
minibüsle çarpıştı. 
Yaralanan Ayyıldız 
çifti, Orhangazi 
Devlet Hastane 
şi'nde tedavi altına 
alındı. Çiftin duru
munun iyi olduğu 
belirtildi.

Başına 200 fciloluh branda düştü
Bursa’da şiddetli 
lodos sebebiyle bir 
binanın 3. katındaki 
200 kiloluk branda, 
kaldırımda yürüyen 
kadının başına 
düştü. Yaralanan 
kadın polislerden 
kaybolan yüzüğünün 
bulunmasını istey
ince polisler yüzüğü 
bularak kadına tes
lim etti.

Edinilen bilgiye göre 
olay, Osmangazi 
ilçesi İnönü Caddesi 
üzerindeki bir oto
büs durağında mey
dana geldi. Şiddetli 
lodos sebebiyle bir 
apartmanın 3. katın
daki kafenin balko
nundan yaklaşık 200 
kiloluk branda, yol 
kenarında yürüyen 
Şükran Sel'in (46) 

üzerine düştü. 
Brandanın altında 
kalan kadın için 
vatandaşlar 112 Acil 
Servis'i aradı. Sağlık 
ekiplerinin olay 
yerindeki müda
halesinin ardından 
kadın ambulansa 
konuldu. Bu sırada 
kadın parmağındaki 
yüzüğünü kaybet
tiğini anlayınca 

yüzüğünün derdine 
düştü. Ambulans ve 
polis ekipleri kadının 
ricasını kırmadı.
Ekipler yaklaşık 10 
dakika boyunca olay 
yerinde yüzük aradı. 
Brandanın altındaki 
yüzüğü bulan polis 
ekipleri, sağlık 
görevlileri aracılığıy
la yüzüğü kadına 
teslim etti. Kadın

yüzüğünü aldıktan 
sonra hastaneye 
kaldırıldı.
Yaklaşık 30 metre 
yükseklikten aşağıya 
düşen 200 kiloluk 
branda ise olay 

yerinden kaldırıldı. 
Başka bir kazanın 
olmaması için polis 
ekipleri olay yerinin 
güvenliğini sağladı. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı
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Çelengin olmadığı ilgililere duyuruldu, 
tören bitiminde çelenk yerine kondu.

AKP, ulusal bayram törenlerini militarist 
yapıdan kurtardıklarını söylüyor.

Halkla törenleri kaynaştırdıklarını iddia 
ediyorlar.

Bunlar yalan.
Dün yapılan Cumhuriyet Bayramı töreni 

nin eskilerinden ne farkı vardı.
Cumhuriyet Bayramı törenlerinde okul 

lar ve askeri birlikler vardı.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Gemlik’in 

Kurtuluşu törenlerinde okullar katılma 
dığı için halk da olmuyordu.

Dün, çocuklarını görmeye gelen vatan
daş sayısı 500 kişiyi geçmedi.

Halk neredeydi?
Halk bayramını resmi törenle değil, gön

lünce kutlamak isterse, geçmişte kutladı 
ğı gibi kutlamak isterse, baskıcı anlayış 
ile anti demokratik yöntemlerle buna 
yasaklarsanız ayrımcılık başlar. Bir yan
dan demokrasiyi genişleteceğim diye 
sözler vereceksiniz, öte yandan 
Cumhuriyeti kutlamak isteyen halkın kut
lamalarını yasaklayacaksınız.

CHP’nin Ankara’da yapmak istediği kut
lamaları vali izin vermedi.

Gerekçesi neydi.
İstihbarat bilgileri...
Devletin görevi, halkın bayramını özgür 

ce kutlamasını ve güvenlik önlemini 
almasıdır. Hayır ben kutlatmayacağım 
dersen, olay yaşanır.

Dünkü gibi..
AKP iktidarı Ankara’da yürüyüşlere 

yasak koyuyor, başka illerden gidecek 
vatandaşın gezi özgürlüğünü kısıtlıyor, 
araçlardan indiriyor, sudan bahanelerle 
araç sürücülerinden evrak soruyor...

Toplanan vatandaşın üzerine devletin 
polisini salıyor, tazyikli su, biber gazı sı 
kıyor.

Tüm dünya dün Türkiye’yi izledi.
88 yıldır özgürce kutlanan Cumhuriyet 

Bayramına iktidar leke düşürdü.
Özgür ve demokrat ülkeler, Tayyip de 

mokrasisini gördü.
Yasaklama getirilmeyen yerlerde insan

lar bayramını çoşku ile kutladı.
Olay da olmadı.
Bu kafa faşist bir kafadır.
Ülkeye iyi getirmez.
Bu ülkenin istikrarını cumhuriyetin içini 

boşaltarak sağlayamazsınız.
Buna direnenler çıkar.
Bu da toplumun huzurunu bozar.
Cumhur, bayramını Ankara da direnerek 

kutladı, Ata’sının kabrini ziyaret etti.
Polis geri çekilmek zorunda kaldı.
Dileğim, bir daha bu yasakların tekrar- 

lanmamasıdır.

Bursa'da 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları 
çerçevesinde düzen
lenen Cumhuriyet 
yürüyüşüne on bin
lerce kişi katıldı. 
Nilüfer'de bu yıl 7. 
kez düzenlenen 
Cumhuriyet 
yürüyüşü, her yıl 
olduğu gibi Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarı'ndan 
başladı.
Ellerinde meşaleler 
ve Türk bayraklarıy
la sokaklara 
dökülen yaşlısından 
gencine binlerce kişi 
Cumhuriyet Bayramı 
coşkusuna ortak 
oldu. 10. Yıl Marşı'nı 
söyleyerek 
Cumhuriyetin 89. 
yılını kutlayan vatan
daşların bazılarının 
yanlarında bebek
lerini bile getirmesi 
dikkat çekti.
Görenleri şaşırtan 
yaklaşık 750 metre
lik Türk bayrağını 
yüzlerce vatandaş 
tarafından taşındı. 
Türk bayrakları ve 
meşalelerle

yürüyüşe geçtiğin 
de, kortejin başını, 
araçlarını bayraklar
la süsleyen moto
sikletli sürücüler 
oluşturdu.
Yürüyüşe, CHP 
Milletvekilleri Sena 
Kaleli, Turhan 
Tayan, 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey ve CHP İl 
Başkanı Metin 
Çelik'in kol kola 
girerek yürüdü. 
Yürüyüşte, 
gökyüzünde Türk 
bayrağını dalga
landıran paramotor

ise vatandaşlardan 
büyük alkış 
aldı. "Hepimiz 
Mustafa Kemal'in 
askerleriyiz", "Ne 
Mutlu Türk'üm 
diyene" şeklinde 
sloganlar atan 
BursalIlar, yaklaşık

1 saat süren 
yürüyüşün ardından 
konser alanına 
ulaştı.
Ünlü sanatçı Volkan 
Konak, Atatürk'ün 
sevdiği şarkıları 
konsere gelenler 
için seslendirdi

SP'liler Işık ve Çıta'ııı zinareı etli
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve İlçe 
Başkan Yardımcıları 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, Sinan Kaptan 
ve Ahmet 
Uygun'dan oluşan 
heyet, ilçemizde 
yeni göreve 
başlayan Kaymakam 
Cahit Işık ve Vergi 
Dairesi Müdürü 
Serdar Çıta'yı 
makamlarında 
ziyaret etti.
Saadet heyeti 
tarafından “İlçemize

İlçe Başkanı Özmen, 
"Biz, Saadet Partisi 
olarak Gemlik'imizin 
hak ettiği yerlere 
gelebilmesi için 
Halkımız ve Devlet 
kurumlan ile

Hoş geldiniz” 
denilen Gemlik 
Kaymakamımız Işık 
ve Vergi Müdürümüz 
Çıta ziyaretten duy
dukları memnuniyeti 
dile getirdiler.

uyumlu bir şekilde 
işbirliği yaparak 
çalışmayı kendimize 
prensip yapmış bir 
teşkilatız. Sayın 
Kaymakamımız ve 
müdürümüzü | 
Gemlik'e hizmet aşkı 
ve gayreti içinde 
gördüğümüz için 
çok memnun 
olduğumuzu ve bu 
durumun Gemlik 
için önemli bir 
kazanç olduğunu 
belirtmek isteriz" 
diyerek söylerini 
tamamladı.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR
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Saygıdeğer 
hemşehrilerim;

Cumhuriyeti 
koruyup yaşatmaya 
kararlı ve azimli 
Cumhuriyet gönüllü* 
leri.

Hepinizi sevgi ile 
kucaklar, saygılar 
sunarım.

Dini bayramımız 
Kurban Bayramı 
sevinci sonrasrmilli 
en büyük bayramımız 
olan Cumhuriyet 
Bayramı sevincini de 
yaşıyoruz.

Bize bu günleri 
armağan eden büyük 
kurtarıcımız, önderim
iz, tüm dünyanın 
takdirle andığı aziz 
Atatürk’ün “En büyük 
eserim cumhuriyettir”

CUMHURİYET
buyurduğu 
cumhuriyetin 89. 
Kuruluş yıldönümü. 
Kutlu olsun!

Cumhuriyetle 
insanımız kulluktan 
bireye dönüşmüştür. 
Vatandaş olmuştur.

Saltanat kaldırıl 
mış, egemenlik ulusa 
verilmiştir. Babadan 
oğula geçen hüküm
ranlık cumhuriyetle 
son bulmuştur.

Halk devletin yöne
timinde söz sahibi 
olmuş, kendini idare 
eder hale gelmiştir.

Türk Ulusu 
cumhuriyetle tüm 
dünyada saygınlık 
kazanarak yakın tari
he kadar aziz 
Atatürk’ün “Yurtta 

barış, dünyada barış” 
ilkesi ile kendine 
saldıran uluslarla bile 
iyi ilişkiler kurmuş, 
koyduğu bu ilkeye 
sadık kalarak huzur 
içinde ulusumuz 
yaşamıştır.

Komşuların toprak 
bütünlüğüne saygı 
göstermiş, iç işlerine 
karışmamıştır.

Cumhuriyet ilan 
edildiği günden 
itibaren on beş mil 
yon insanı bile 
yokken, yetişmiş 
insan gücüne sahip 
değilken, yanmış 
yıkılmış, harap 
edilmiş vatan toprak
ları üzerinde kazma 
ucu ile ve emek 
gücüyle limanlar, 

demir yolları, hava 
limanları, karayolları, 
fabrikalar, silolar, 
okullar, üniversiteler 
inşa ederek ulusunun 
varlığına armağan 
etmiştir.

OsmanlI 
Devleti’nin borçlarını 
da yüklenerek 
ödemiştir.

Saydığım bu 
önemli ve büyük 
hizmetlerin çoğu 
Atatürk’ümüzün on 
beş yıllık hizmet 
dönemi içerisinde 
başarılmıştır.

Bizim dışımızdaki 
uluslar kısa zamanda 
böylesi akıl almaz 
başarıların maddi ve 
manevi olumsuzluk
lara rağmen başarıl
masını ulusal bir
liğimizden, dayanış
madan, tüketimden 
kaçınmaktan, zirai 
üretime ağırlık ver
ilmesinden kay
naklandığını 
incelemeleri sonu
cunda tespit ederek, 
güçlü bir Türkiye’nin 

İslam alemine, 
Ortadoğu ülkelerine, 
kurtuluş mücadelesi 
ile bağımsızlığını 
kazanan uluslara 
önderlik edip, 
hakimiyet kuracak
larına olan inançları 
ile dir ki;

Böl, parçala, yönet 
anlayışı içinde önce 
kısır parti rekabeti ile, 
dinli-dinsiz, alevi- 
sünni nitelemeleri, 
destek verdikleri 
PKK’nın silahlı kalkış
maları ile bölüp 
parçalama tez
gahlarını kurarak bir
liğimizi bozup dağıt
maya, böylece zaafa 
uğratma yolunda bir 
hayli mesafe 
almışlardır.

89 yıl önce ordu
ları dağıtılmış, ter
sanelerine girilmiş, 
toprakları işgal edile 
rek aralarında taksim 
edilmiş borç içinde 
Türkiye 
Cumhuriyetini kura
bilen bu ulus; bu gün 
eriştiği maddi 

olanakları, yetişmiş 
insan gücü ve genç 
nüfusu ve yer altı ve 
yer üstü zenginlikleri, 
toplumda hala var 
olan ve yaşatılan bir
lik ve dayanışmayla 
demokratik, laik 
Türkiye 
Cumhuriyetinin üniter 
yapısı ile sonsuza 
dek hür, bağımsız, 
modern ve kalkınmış 
uluslar arası saygın
lığı olan bir ülke 
olarak yaşatacaktır. 
Yaşatacağız.

Yaşasın bağımsız, 
hür, demokratik ve 
Laik Türkiye 
Cumhuriyeti!

Var olsun halkımız!
Minnet sana, sevgi 

sana, saygı sana aziz 
Atam! Şen ve esen 
kalın. Sağlıklı kalın.

Son sözüm uyanık 
olun!

(CHP’nin dün gece 
Dilek Aile Çay Bahçe 
si’nde yaptığı Cumhuri 
yet Bayramı kutla
malarında yazarımızın 
yaptığı konuşmadır.)

Zeytin üreticileri hak arayışı için yürüdü

Zeytin Üreticileri 
Komisyonu adıyla 
bir gurubun düzen
lediği yürüyüş, Dört 
yol Kavşağı Yerleşke 
önünden İskele 
Meydam’na kadar 
yapıldı ve zeytin 
üreticisinin sorun
larını minik mitingde 
dile getirildi.
Yaklaşık 150 zeytin 
üreticisinin katıldığı 
miting 28 Ekim 2012 
Pazar günü saat 
15.oo de başladı, 
istiklal Caddesi’nden 
Çarşı Meydam’na 
doğru yürülen guru 
ba, CHP ilçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve bazı 
CHP’lilerde destek 
verdi.
İskele Meydanı 
Festival alanına 
kadar yürüyen zeytin 
üreticileri burada 
üreticilerin sorun
larını yaptıkları 

konuşmalarla dile 
getirdiler.
Yapılan konuşmalar
da zeytin üreticileri 
nin en temel soru- 
nünun birleşme 
olduğu belirtilirken, 
Marmarabirlik’in bu 
birliği sağlaması 
gerektiği, ancak 
Marmarabirlik’in 
bunu yapamadığı 
iddia edildi.
Zeytin üreticisinin 
borç batağı içine 
itildiğinin belirtildiği 
konuşmada, yakında 
üreticilerin borçlarını 
ödeyemedikleri için- 
hapishanelere de dü 
şeceğini bildirildi. 
Zeytin üreticisi, 
fındık, tütün, pamuk 
ve şeker pancarı 
üreticilerinin emek
lerinin yok edildiği 
belirtilerek, 
“AKP iktidarı IMF ile 
halkın kanını emiyor
lar. Halkın suyunu, 

derelerini, dağlarını 
satıyorlar. Bunlara 
hayır demek için 
buradayız. Doğanın 
tahrip edilmesini 
önlemek, sesimizi 
halka duyurmak için 
buradayız.” dedi.
Daha sonra 
Karacaali Köyü 
üreticilerinden 
Cezmi Bayraktar 
konuştu.
Bayraktar, zeytin 
üreticisinin ürettiğini 
satamaz duruma 
geldiğini, hükümetin 
zeytin fidanı dikimini 
teşvik için plansız 
bir uygulama başlat
tığını ve milyonlarca 
Gemlik fidanının yur
dun her yerine 
dağıldığını söyledi. 
Zeytin tüccarlarının 
ve tefecilerin 
Akhisar zeytinini 
Gemlik’e getirip, 
Gemlik zeytini diye 
sattığını, böylece 

üreticinin hakkının 
yendiğini söyleyen 
Bayraktar, 
şöyle konuştu: 
“Bu durumdan üreti
ci kadar tüketici de 
zarar görmektedir. 
Üreticiden 2-3 
liradan alınan zeytin, 
marketlerde 10-12 
liradan satılmaktadır. 
Büyük marketler 
milyonlarına milyon
lar katıyor, zeytin 
üreticisi ise var olma 
kavgası veriyor.” 
dedi.
2 B arazilerinin 
dağıtımı için çıkan 
kanunun üreticinin 
aleyhine olduğunu 
söyleyen Cezmi 
Bayraktar, 
“Köylünün üreticinin 
kullandığı toprakları 
yağmalamak için bu 
kanunu çıkardılar. 
Bu toprakların ger 
çek sahipleri yüzyıl
lardır üreticilerdir.” 

dedi. Zeytin üreti
cisinin girdilerinin 
hergün arttığına 
dikkat çeken 
Bayraktar, “İlaç ve 
gübre fiyatları, 
mazot fiyatları yük
seldi. Köylü güb re 
ve ilaç alamıyor. 
Bu durum ürün kay
bına neden oyuyor. 
Kooperatiflere ve 
bankalara olan bor
cunu ödeyemiyor” 
dedi. Orhangazili 
zeytin üreticisi ise 
konuşmasında 
Marmaçabirlik’e yük
lendi.
Marmarabir lik’in şir
ket gibi çalıştığına 
dikkat çeken konuş
macı, “Marmarabirlik 
şirket değil, kooper
atiftir” dedi.
Marmarabirlik’in 
tüketiciye aracısız 
mal satan mağaza 
larını kapattığını, 
IMF ve hükümetin 

yanında üreticinin 
karşısında olduğu 
nu, zeytin fiyatlarının 
piyasa oluşmasın
dan sonra açıkla
masının tüccara 
peşkeş çekmek 
demek olduğunu 
söyledi.
İznikli üretici 
Mahir Köse ise, 
Gemlik, İznik, 
Orhangazi yöresinin 
kaliteli sofralık zey
tininin korunması 
gerektiğini, 
Marmarabirlik depo
larına dışarıdan 
zeytin girdiğini, 
zeytin ağacı 
dikimine teşvik 
verilmesinin Gemlik 
zeytininin sonunu 
hazırladığını iddia 
etti. Köse, zeytin 
üreticilerinin bir
liğinin sağlanama
ması halinde daha 
zor günlerin gele
ceğini söyledi.
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Cumhuriyetin 89. yıldönümü sancılı kullandı
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 89. 
yıldönümü törenleri 
yurtta yapılmak iste
nen alternatif kutla
malar nedeniyle yer 
yer olaylı geçti. 
Ankara Valisi’nin 
CHP’nin kutlama 
larını yasaklaması, 
polis ile halkın çatış
masına neden oldu. 
İlk Meclis binası 
önünde toplanan 10 
binlere polis geçiş 
izni vermeyince halk 
polis barikatlarına 
dayandı.

HALKA BİBER 
GAZI VE 
TAZYİKLİ SU 
Polisin su ve biber 
gazı ile halkı 
püskürtmek istemesi 
sırasında yüzlerce 
kişi biber gazından 
etkilendi.
Alana girmek iste 
ven CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıç 
daroğlu da etkilenin 
ce olay yerinden 
uzaklaştırıldı. 
Barikatları aşan 
onbinler, buradan 
Anıtkabire yürüye 
rek, Ata’sıyla buluş
tu. Bu arada Ankara’ 
daki alternatif kutla
malara gitmek için 
otobüslere binen 
binlerce kişi, sudan 
bahanelerle polis 
tarafından araçları 
hareket ettirilmedi. 
Yer yer polisle çatış
malar yaşandı.
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Bunun yanında Bur Cumhuriyet yürüyüş
sa, Gemlik, İstanbul leri olaysız geçti,
gibi illerde yapılan

KUTLAMASI
Gemlik’te Cumhuri

yet Bayramı tören
lerine, 28 Ekim Pa 
zar günü saat 10.oo 
da Atatürk Anıtı 
önünde başlandı. 
Burada Kaymakam, 
Garnizon Komutanı 
ve Belediye Başkan 
vekili, Atatürk 
Anıtına çelenk 
koydu. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinden 
sonra tören sona 
erdi.
Kurban Bayramı 
sonu Cumhuriyet 
Bayramı’nın çakış
ması nedeniyle 
“Çifte Bayram” kut
laması olarak değer
lendirildi.
Dün, Cumhuriyetimi 
zin 89. yıldönümü 
resmi kutlamaları 
İskele Meydanı’nda 
saat 10.oo başladı. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Garnizon 
Komutan Vekili 
Veteriner Albay 
Göksel Nursoy ve 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
halkın bayramını 
kutladı.
Daha sonra saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı ile törenler 
başlandı.
Kaymakam Cahit 
Işık’ın günün önemi
ni belirten konuşma 
sından sonra, 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle okullarda 
yapılan şiir ve kom
pozisyon yarışma

sında derece alan 
öğrenciler,şiir ve 
kompozisyonlarını 
okundu.
Bursa Folklor Eğitim 
Merkezi folklorcü- 
lerinin gösterilerin 
den sonra, geçit- 
töreni ile tören sona 
erdi.
Bu arada Atatürk 
Anıtı önünde 
Garnizon 
Komutanlığına ait 
çelengin yerinde 
olmadığı görüldü. 
Tören sonrasında 
çelenk yerine kondu. 
Bazı çelenk lerin ise 
yeni yasa gereği 
Anıta kondurul- 
madığı görül dü. 
Bu arada, Festival 
alanında Belediye 
tarafından asılan 
bayrak üzerinde kut
lama yazısı bulun 
ması ve Gemlik 
Belediyesi logosu ile 
Başkanvekilinin 
adının yazılması bazı 
CHP’lilerin tepkisine 
neden oldu. Bayrak 
yasasının burada 
çiğnendiği iddia edil
di.
Dün gece ise 
Gemlik Belediyesi 
Festival alanında 
Şıra Gecesi 
düzenledi. Havai 
fişek gösterileri 
düzenlendi.
Aynı anda CHP’liler 
de Dilek Çay Bahçe 
sinde Alternatif 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları yaptı.

CINAR 
hKÖĞRETİMOK^
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Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

Serbest Kürsü

CUMHURİYET’E GİDEN YOL

Cumhuriyet 
sözcüğü Arapça, 
“cumhur” kelimesin
den gelir. Halk, toplu
luk, büyük kalabalık 
anlamına gelmektedir. 
Yalnızca 
“Cumhuriyet” ikti
darın millete, umuma 
ait olduğunu öngören 
devlet biçimi demek
tir. Babadan oğula 
geçişi kesin olarak 
reddeder. Esas olan 
kural seçimdir.

Atatürk’ün 
Cumhuriyete nerede 
ve ne zaman karar 
verdiği konusunda 
çeşitli görüşler ileri 
sürülür. Çeşitli kay
naklarda onda bu 
düşüncenin daha 
1906 yıllarında 
kafasında oluştuğunu 
göstermektedir. 1906 
Atatürk, Suriye’de 
görevlidir. İki yakın 
arkadaşı Mazhar Müfit 
ve Halil Bey, 
Cumhuriyet ile ilgili 
anılarını şöyle anlat
maktadırlar:

“Ya padişahın 
tahta çıkışını veya 
doğum gününü kutla
ma şenlikleri yapılı 
yordu Mustafa Kemal 
ile birlikte törenleri” 
izlemeye çıkmıştık. 
Birden kolumu tuttu: 
* - “Halil” dedi. Bir 
adam için böyle şen
lik, tören yapmak 
budalalık, değil mi? 
Bu millet kendi kurtu
luşu için şenlik yapa
bilir. Nihayet kendi
sine pek büyük 
hizmetler etmiş bir 

adam için şenlik 
yapabilir, diyelim. 
Fakat Hanedanı Ali 
Osman (Büyük 
OsmanlI Soyu) içinde 
kazara bazıları bu 
memlekete hizmet etti 
diye onun soyuna 
neden şenlik yapsın? 
Padişah dünyaya 
gelmekle memlekete 
hayırlar mı geldi? 
Padişah da kim olu 
yormuş? Padişahlık 
da ne demekmiş?

Halil, bu soruya şu 
yanıtı veriyor:

- Peki memleketi 
nasıl idare edeceğiz? 
Sultan Hamit fenadır. 
Seninle beraberim. 
Ama o giderse gene 
bir padişah lazım; 
diyecek oldum. Buna 
fena halde kızdı:

- Neden mutlaka 
padişah fikrine 
saplanıyorsun, Halil 
diye bağırdı. 
Cumhuriyet yaparız!

* 1. Dünya Savaşı 
sonunda, Mustafa 
Kemal Paşa artık 
Cumhuriyetçi fikirleri 
ile tanınan ve yakın
ları arasında bilinen 
kişidir. Resmi devlet 
arşivlerinde bulunan 
dosyasında 
“Cumhuriyetçi” 
olduğuna dair kayıtlar 
vardır.

* Cumhuriyet fikri 
Fransız Devrimi 
(1789) yle önce 
Avrupa’ya, sonra 
dünyaya yayılan bir 
yönetim biçimidir. 
Mustafa Kemal, özel
likle Harp Okulu ve

Harp Akademisi’ndeki 
öğrencilik dönem
lerinde Fransız 
Devrimiyle ilgili pek 
çok kitap okumuştur. 
Onun düşün hayatı 
nın oluşmasında 
sanırım ki çok oku
masının ve dünyayı 
tanımasının etkisi 
büyük olmuştur. Bu 
sayededir ki ilk defa 
bir İslam toplumunda, 
batıdan 134 yıl sonra 
29 Ekim 1923’te 
Türkiyemizde hukuki 
ve siyasi yerini bul
muştur.

Atatürk, Samsun’a 
hareket etmeden 
önce mücadelesinin 
başında dayanacağı 
fikirleri kafasında 
bütünleştirmiş, 19 
Mayıs 1919’dan 
itibaren de bu fikir
lerini adım adım 
uygulamaya koymuş
tur... Daha 22 Mayıs 
1919’da Samsun’dan 
İstanbul’a gönderdiği 
bir mesajında “Millet 
tek vücut olup ege
menlik esasını, 
Türklük duygusunu 
hedef kabul etmiştir.” 
demektedir. Bu 
mesajıyla tam bağım
sızlık olan Egemenlik, 
Milli Birlik ve Ulusal 
Egemenliği ana hedef 
olarak belirlemiştir.

* 22 Haziran 1919 
daki Amasya 
Genelgesi’nin 3. mad
desinde ise “Milletin 
bağımsızlığını yine 
milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır” diyerek 
padişahlık 

saltanatının yerini 
millet egemenliğine 
bırakacağı mesajı ve 
rilmektedir.

* Erzurum ve Sivas 
kongrelerinde alınan 
kararlarda da “Milli 
İrade” sözü sık sık 
vurgulanmıştır. Tüm 
Kurtuluş Savaşımız 
sırasında “Milli 
Egemenlik”! kendi
sine yol gösterici 
seçmiştir. 1 Kasım 
1922 de Saltanatı 
kaldırarak 
Cumhuriyete bir adım 
daha yaklaşmıştır. 
Egemenliği dini 
temellere dayanan 
hanedanların yetki
lerini ilahi bir kaynak
tan aldıklarını ve 
hükümdarların 
Tanrının yeryüzünde- 
ki gölgeleri olduk
larını ileri süren 
görüşlerin böylece 
hiçbir geçerliliği 
kalmamıştır.

* Kurtuluş 
Savaşımız sırasında, 
birlik ve bütünlük 
konusunaa KOiayca 
meclisimiz birleşe- 
biliyordu. Barışla bir
likte mecliste bir 
takım sorunlar ortaya 
çıkmaya başlamıştı. 
Ekim 1923 yılında bir 
hükümet bunalımı 
ortaya çıkmıştı. Bunu 
fırsat bilen Atatürk 
rejimin adını koydu 
ve Cumhuriyetin ilanı
na karar verdi. 28 
Ekim 1923 akşamı 
bazı arkadaşlarını 
yemeğe davet etti.

Bu tarihi yemekte 
şu milletvekilleri 
vardı.: Fethi Bey, 
İsmet Paşa, Kazım 
Özalp Paşa, Halit 
Paşa, Rize Milletvekili 
Fuat Bulca, 
Kemalettin Sami 
Paşa, Afyon 
Milletvekili Ruşen 
Eşref Onaydın. 
Kabine bunalımından 
çıkmanın yolunu

Mustafa Kemalpaşa 
yemek sırasında 
“Yarın Cumhuriyet 
ilan edeceğiz” diye 
rek göstermiştir. 
Hepsi bu fikre derhal 
katılmışlardır. 
Yemekten sonra 
Çankaya’da kalan 
İsmet Paşa (İnönü) ile 
birlikte bir kanun 
tasarısı hazırlandı. 20 
Ocak 1921 de yürür
lüğe giren Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu’nun 
birinci maddesine : 
“Türkiye devletinin 
hükümet şekli 
Cumhuriyettir” cüm
lesi ve diğer madde 
lerde de Cumhuriyet 
yönetiminin gereği 
yapılan değişiklikler 
eklendi. Meclisin . 
açılışıyla yapılan 
konuşma ve tartış
maların ardından 
T.B.M.M. si tarafından 
“CUMHURİYET” ilan 
edildi.

101 pare top atışı 
yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi yapıldı. 158 
milletvekilinin oybir
liğiyle Ankara 
Milletvekili Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ü Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk 
Cumhurbaşkanı 
olarak seçtiler. 
Cumhuriyet ilanı Türk 
Kurtuluş Savaşı’nın 
doğal bir sonucudur. 
Asya ve Afrika’daki 
mazlum milletlere 
bağımsızlıklarını elde 
edebilmek için 
Kurtuluş Savaşımız, 
örgütlenme biçimi 
miz, devrimlerimiz ve 
Cumhuriyet örnek 
oluşturmuştur.

Türk Ulusu, 
Cumhuriyeti büyük 
mücadeleler sonucu, 
inanarak, kan döke 
rek, el ele vererek bir
lik ve beraberlik 
içinde Atatürk’ün 
önderliğinde gerçek

leştirmiştir. Atatürk, 
bunu ilan etmekten 
çok daha zor olanın, 
bunu korumak 
olduğunun bilincinde 
olarak “Benim naçiz 
vücudum elbet bir 
gün toprak olacaktır 
ama Cumhuriyet ilele
bet devam edecektir. 
Benim için bir 
taraflılık vardır. Ben 
bir tarafım. O da 
Cumhuriyet taraftar
lığıdır, yani düşünsel 
ve toplumsal devrim 
taraftarlığıdır” diyerek 
Cumhuriyetin önemi
ni vurgulamış ve bu 
değerli mirası koru
mayı da şu sözleriyle 
“Ey Türk Gençliği! 
Birinci vazifen Türk 
istiklal ve 
Cumhuriyetini ilelebet 
muhafaza ve müdafaa 
etmektir.

Ey yükselen yeni 
nesil, gelecek 
sizsiniz. Cumhuriyeti 
bir kurduk onu yük
seltecek ve sürdüre
cek sîzlersiniz. 
Cumhuriyet fikirce, 
ilimce, bedence 
kuvvetli ve yüksek 
karakterli koruyucular 
ister. Düşüncesi 
özgür,.vicdanı özgür, 
bilgisi özgür nesilleri 
Cumhuriyet sayesin 
de yetiştirebiliriz” di 
yerek gençliğe 
emanet etmiştir... 
İnanıyor ve güveniyo 
ruz ki; Türk Gençliği 
emanetini ne pahası
na olursa olsun son
suza dek koruyacak
tır. Bayramınız kut 
olsun!

Kaynaklar:
1. Mazhar Müfit Kansu, 

Erzurum’dan Ölümüne Kadar 
Atatürk’le Beraber

2. Cumhuriyet I, Turgut 
Özakman

3. Atatürkçü Düşünce El 
Kitabı, Doç. Dr. Hasan 
Cicioğlu Makalesi

4. Atatürkçü Düşünce El 
Kitabı, Prof. Dr. hamza Eroğlu 
Makalesi

5. Atatürk’ten Anılar 
Kemal Arıburnu
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GEMLIKSPOR TEKLEDİ 1-1
FETHİYE İDMANYURDU

Böcek KUAFÖR Sil

Seyfettin SEKERSÖZ

Geçen haftanın flaş 
ekibi Gemlikspor, 
Fethiye İdmanyurdu 
karşısında öne 
geçtiği maçta gali
biyeti koruyamayın
ca sahadan 1-1 
beraberlikle ayrıldı. 
Süper Amatör Lig B 
gurubunda oynanan 
maça Gemlikspor 
baskılı başladı. 
Rakibini adete 
sahasına hapseden 
kırmızı beyazlılar, 
pozisyona girmekte 
zorlanınca Fethiye

İdmanyurdu oyunda 
denge kurdu.
Gemlikspor’dan gol 
beklenirken 22. ve 
38. dakikalarda 
geliştirdiği pozisyon
larda Fethiye gole 
çok yaklaştı. İki 
takımda son 
vuruşlarda başarılı 
olamayınca ilk yarı 
golsüz kapandı. 
İkinci yarıda 
beraberliği boza 
bilmek için 
mücadele eden 
Gemlikspor karşısın
da Fethiye

İdmanyurdu uzun 
toplarla defans 
boşluğunda gol 
aradı.,50. dakikada 
Gemlikspor 
Selahattin’le gol 
pozisyonunu değer
lendiremezken 51. 
dakikada 
Fethiye’den Mehmet 
iyi vuramayınca 
takımlarını golden 
ettiler. 65. dakikada 
Fethiye kale içinde 
yaşanan karambolda 
Arif arkası dönük 
pozisyonda dönerek 
vurduğu şutla ağları 

sarsarak takımını 1-0 
öne geçirdi. 78’de 
ise Selahattin’in 
aşırdığı topu kaleci 
iyi yükselerek 
müdahale edince 
Gemlikspor farkı 
açamadı. 80’de 
Mehmet beraberlik 
şansını kullana
mazken 83’te 
Gemlikspor defan
sının ofsayt diye 
durduğu anda 
Mehmet topu 
kalecinin yanından 
ağlara göndererek 
oyunda denge kurdu

1-1 Kalan dakikalar
da iki takımda gali
biyet golünü bula
mayınca maç 1-1 
sona erdi.

SAHA : Bağlarbaşı 
HAKEMLER:
Mehmet Efe 4, 
Onur Tanrıverdi 4, 
Ata Bayraktar 4,

FETHİYE
İDMANYURDU :
Bülent 5, Anıl 4, 
Onur 4, Cihan 5, 
Oktay 4, Barış 4, 
(Arda 3) Sörgün 5,

Serhat 4, (Yunus 3) 
Mehmet 6, Ersin 5, 
Muhammed 3, 
(Semih 4)

GEMLİKSPOR : 
Ömer 5, Yusuf 5, 
Abuzer 4, Bülent 4, 
Samet 4, Selahattin 
4, Şiyar 3, (Semih 3) 
Osman 5, Arif 6, 
(Muhammet 2) 
Dinçer 4, (Oğuz 2) 
Berkan 4, 
GOLLER : Dk. 65. 
Arif, (Gemlikspor) 
Dk. 83. Mehmet, 
(Fethiye)

MMna
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2013 Yılı Progra 
mı'na göre, sosyal 
güvenlik sisteminin 
etkinliğinin artırıl
ması için SGK ala
cakları, e-haciz 
yöntemiyle tahsil 
edilecek.
SGK'ye ödemelerini 
zamanında yap
mayan borçlunun 
banka mevduat 
hesabına elektronik 
ortamda haciz konu
labilecek.
Sosyal güvenlik sis
teminin etkinliğinin 
artırılması için 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) ala
cakları, e-haciz yön
temiyle tahsil edile
cek. Bankalarla 
yapılacak pro
tokoller çerçeve 
sinde SGK'ye 
ödemelerini zama 
nında yapmayan 
borçlunun banka 
mevduat hesabına 
elektronik ortamda 
haciz konulabilecek. 
28445 Sayılı 
Mükerrer Resmi 
Ğazete'de 
Yayımlanan 2013 
Yılı Programı'nın 
'Sosyal Güvenlik 
Sisteminin etkin
liğinin Artırılması' 
başlıklı bölümünde, 
2011 yılı sonu 
itibarıyla sosyal sig
orta programlarının 
kapsadığı nüfusun 
oranının, kayıtdışı 
istihdamla 
mücadele çalış
malarının da etk
isiyle bir önceki yıla 
göre 2.4 puan artışla 
yüzde 85.4'e yük
seldiği belirtildi. 
Sosyal sigorta sis
teminin gelirlerinin 
giderleri karşılaya

madığına ve sis
temin açık vermeye 
devam ettiğine 
işaret edilerek, sis
temde yaşanan 
finansman soru
nunun en önemli 
nedenlerinin 
geçmişte uygulanan 
erken emeklilik, 
yüksek aylık bağla
ma oranları, sağlık 
harcamalarının 
giderek artması ve 
bilgi teknolojilerinin 
etkin kullanılama
ması olduğu vurgu
landı. Finansman 
açığını kapatmak 
için sisteme bütçe
den yapılan transfer 
tutarının GSYH'ye 
oranının 2010'da 
yüzde 2.46 iken, 
2011'de yüzde 1.28'e 
gerilediğine dikkat 
çekilerek, bu 
düşüşte prim 
borçlarının yeniden 
yapılandırılmasının 
etkili olduğu ifade 
edildi.
Geçen yıl sonu 
itibarıyla yaklaşık 
2.4 milyon kişinin 
yapılandırmaya 
başvurduğu, 37.8 
milyar lira tutarında
ki kurum alacağının 
yeniden yapı
landırıldığı ve yak
laşık 8.2 milyar lira 

tahsilat gerçekleşti 
rildiği kaydedildi. 
2010'da yüzde 43.3 
olan kayıtdışı istih
dam oranının geçen 
yıl azalarak yüzde 
42'ye düştüğü 
ancak söz konusu 
sorunun sosyal sig
orta sistemi gelir
lerini olumsuz 
yönde etkilemeye 
devam ettiği belirtil
di. Sistemin, gelir
lerinin olması 
gereken düzeyin 
altında gerçek
leşmesine neden 
olan asgari düzeyde 
prim yatırılması gibi 
suistimalTerle de 
karşı karşıya kaldığı 
ifade edilen pro
gramda, '2012 
itibarıyla yüzde 7.1 
olan 65 yaş üzeri 
nüfusun toplam 
nüfusa oranının 
2025'te yüzde 9.9'a 
yükseleceği tahmin 
ediliyor. Tüm bu fak
törlerin yanı sıra 
doğurganlık oran
larının azalması ile 
doğumda beklenen 
yaşam süresinin 
giderek artmasının 
da sistem üzerinde
ki mali yükü artır
ması bekleniyor" 
değerlendirmesi 
yapıldı.

AKP hükümeti, 'isti
hdamın artırılması' 
adı altında ucuz, 
esnek ve güvence
siz çalışma model
lerini hayata 
geçirmeye hazır
lanıyor.
Ucuz, esnek ve 
güvencesiz çalışma 
olarak adlandırılan 
“Ulusal İstihdam 
Stratejisinin 
öngördüğü esneklik 
modelleri için 
düğmeye basıldı. 
28445 sayılı 
Mükerrer Resmi 
Ğazete’de yayım
lanan “2013 Yılı 
Programı”nın ‘İstih
damın Artırılması’ 
bölümünde, esnek 
çalışma modelleri 
hayata geçerse 
çalışma yaşamı, 
çalışanlar aleyhine 
bütünüyle değişe
cek. Evde çalışma, 
uzaktan çalışma, iş 
paylaşımı ve esnek 
zaman modeli gibi 
esnek çalışma yön

Kırmızı ele zam yolda
İthalde vergi artışı 
et fiyatlarına zam 
olarak yansıyacak. 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı, fiyatları dengele
mek için 2 yıl önce 
başlattığı et itha
latında iç pazardaki 
üreticiyi korumak 
için vergiyi dördün 
cü kez yükseltmek 
istiyor. ‘Enflasyonu 
artırır' diye Ekonomi 
Bakanı Zafer

temlerine de imkân 
sağlayacak düzen
lemeler yapılacak, 
bu çalışma biçimleri 
yaygınlaştırılarak 
hayata geçirilecek. 
Uzmanlar, “düzenli- 
güvenceli çalış
manın giderek istis
nai bir çalışma biçi
mi haline geleceği
ni, esnekliğinse 
tipik hale geleceği
ni” vurguluyor.
Ayrıca kıdem tazmi
natının fona devri 
ve ‘kölelik büroları’ 
olarak adlandırılan 
özel istihdam büro
ları da kurulmak

Çağlayan'ın karşı 
çıktığı düzenleme, 
Bakanlar 
Kurulu'nda. Kırmızı 
et sektörünün 
temsilcileri ise 
verginin artması 
durumunda karkas 
etin yüzde 10 zam- 
lanacağını, perak
ende fiyatlardaki 
artışın ise yüzde 
20'leri bulabileceği
ni dile getiriyor. Et 
fiyatlarının tavan 

isteniyor. Programın 
ilk hedeflerinden 
birini, 1930’lu yıllar
dan beri uygulanan 
kıdem tazminatının 
fona devredilmesi 
oluşturuyor.
Programda, işçi 
sendikalarının 
genel grev sebebi 
saydığı fona devir 
için çalışmaların 
devam ettiğine 
işaret edilerek alt 
işverenlik uygula
masının, çalışanlar 
açısından sosyal ve 
ekonomik hak kayı
pları yarattığı 
vurgulandı 

yaptığı 2 yıl önce 
yüzde 30 vergi ile 
karkas eti ithalata 
açan Tarım 
Bakanlığı, vergiyi 
önce yüzde 45'e, 
sonra yüzde 60'a, 
en son da yüzde 
75'e çıkardı. Bu 
arada kasaplık 
canlı hayvandaki 
vergi de önce yüzde 
20'den 15'e indirildi. 
Sonra yüzde 30'a 
çıkarıldı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

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

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Oav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 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

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

Akçen Petrol 513 1o 7g
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 ıs 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
•■■tİK'le İLK ÖOnÎûK »İTAli »AZITIIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4407

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)

II1İISİHIIİIİİI
VENÜS SİNEMASI 

ÇANAKKALE 1915: 
11:30-14:00- 

16:30-19:00- 21:15
RUH: 

13:30-17:30-20:30 
NAPCAZ ŞİMDİ: 

11:30-15:30-19:00 
REZERVASYON 

5133321
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liiler tezgahta, palamut gözden duştu
Bu yıl bol miktarda palamut balığının yakalanması ardından lüferin de tezgahta görülmesi, balıkçıları 
ve balık severleri de sevindirdi. 400 gram gelen lüfer 12.5 liradan satılıyor. Çinekopun kilosu 25 lira...
Balık yasaklarının 
sona ermesinden 
sonra başlayan 
balık av mevsimi 
bereketli geçiyor. 
Bu yıl, Marmara 
Denizi’nde 
geçtiğimiz yıllara 
göre bol palamut 
balığının yakalan
ması vatandaşı 
sevindirirken, 
balıkçılarda bu bol
luktan nasibini 
aldılar.

LÜFER 12.5 LİRA 
Körfezimizde lüfer 
bekleyen 
balıkçıların ağlarına 
son günlerde tanesi 
400 gram gelen 
lüferler katılmaya 
başladı.
Balıkçı tezgahların
da lüferlerin görül 
mesi nedeniyle 
tanesi 7.5 liradan 
satılan palamutlar

ilgi görmüyor. 
Lüferle birlikte çino 
kopların da yer 
aldığı balıkçı tez
gahlarında 1 kilo 
çinekop 25 liradan 
alıcı bekliyor.
Balık satıcıları,, 
şimdilik Bursa Balık 

Hali’ne bol lüfer- 
geldiğini söylediler. 
Lüferin palamut 
gibi bu yıl bol 
olması, hem balık- 
severlerin yüzünü 
güldürecek hem de 
balıkçıların...

OLTACILAR 
KARAGÖZ 
YAKALIYOR 
Kurban Bayramı 
nedeniyle, 4 günlük 
tatil amatör 
balıkçıların 
Gemlik’e akın etme
sine neden oldu.

Önceki gün, Atatürk 
Kordonu’nda olta 
ile balık yakala
maya çıkan birçok 
oltacının yüzü 
güldü.
Uzun yıllardır 
kıyılarımızda 
görülmeyen kaya 

balığı olan karagöz 
balıkçıların oltaları
na takıldı.
Amatör balıkçıların 
büyüklü küçüklü 
çok sayıda karagöz 
balığı yakalaması 
aile bütçelerini ek 
gelir sağladı.
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Dr. Sefer 
KÖSTEM

RUH VE SİNİR 
HASTALIKLARI UZMANI 

Dr. Sabahaddin 
ÇAKIROĞLU

SGK İLE ANLAŞMAMIZ

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri
Saat 13.oo-18.oo arası Saat 13.00 • 18.oo arası

RANDEVU İÇİN
İstiklal Cad. No: 44 GEMLİK

Tel: 514 80 88 - 514 50 51

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
31 Ekim 2012 Çarşamba________ www.gemlikkorfezgazetesi.com___________________________ 50 Kr.

ftıMtıafclifcsı
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
örgütü, Cumhuri 
yet Bayram ı’nın 89. 
yıldönümünü dü 
zenledikleri alter
natif gece ile kut
ladılar. 29 Ekim 
2012 günü saat 
19.oo da Dilek Aile 
Çay Bahçesi’nde 
düzenlenen gece 
coşkulu geçti. Şiir 
ler okundu, halk 
türküleri söylendi. 
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Filistin gibi...
Ülkenin bir bölümü Filistin gibi...
İsyanları oynuyor.
Hakkari, Diyarbakır, Bitlis, Şırnak, 

Batman illerimizde iç savaş yaşanıyor.
Dün, Diyarbakır’daki görüntülere bak

tığımızda bunu açık olarak gürüyoruz.
Kürt ayrılıkçıları ülkede istedikleri an 

eylemleri başlatabileceklerini göstermek 
istediler.
I Cezaevlerinde başlatılan açlık grevleri 
^sürüyor.

Öcalan’ın İmrah’dan çıkarılması, ana 
dilde eğitimi ve mahkemelerde savunma 
hakkının tanınması için sürdürülüyor 
açlık grevleri...

BDPyangına benzinle gidiyor.. Dev.4’de

Ötmen, 
“Karacaali
Kamu 
Denizcilik
Meslek Lisesi 
»anisin'
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı 
Sedat Ozmen ve 
yönetim kurulu 
üyeleri yeni 
eğitim-öğretim 
yılı nedeniyle 
Okul Müdürleri 
ve öğretmenlerini 
ziyaret ettiler.
Haberi sayfa 5’de

Eşi Taralından Terk 
Edilen Mam Ucnrumdan 

atlamaya Kalktı
Bursa'da, eşinin evi terk etmesi 
üzerine bunalıma giren bir inşa 
at işçisi, kendini uçurumdan ata 
rak intihar etmek istedi. 3’de

toıılınllliiMi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 89. yıldönümü 
etkinlikleri kapsamın da Gemlik Kayma 
kamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Gemlik 
Belediyesi tarafından düzenlenen Fener 
Alayı ilgi gördü. Haberi sayfa 5’de

fiemlilısnor Kıırsiiıılınıa
gol yağdırdı 5-0

U-17 yaş ligi 
birinci gurubun 
önemli karşılaş
malarından biri 
olan Gemlikspor, 
Kurşunluspor

maçında 
Gemlikspor ra 
kibinin kalesine 
tam 5 gol attı. 
Haberi 
sayfa 10’da

Kiraya500TL 
nailime 

linrtm 
Kentsel dönüşüm 
kapsamında riskli 
binada oturan 
vatandaşlara yapıl 
an kira yardımın
dan sonra nakliye 
yardımını da 
hükümet yapacak. 
Çevre ve Şehirci 
lik Bakanlığı, 15 
bankayla finans 
desteği için 
görüşmelere de 
başlarken düşük 
faizli kredi için 15 
gün içinde proto 
koller imza
lanacak. Syf 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Jen alternatif Cumhuriyet Kutlaması

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
örgütü, Cumhuriyet 
Bayramı’nın 89. 
yıldönümünü düzen
ledikleri alternatif 
gece ile kutladılar. , 
29 Ekim 2012 günü 
saat 19.oo da Dilek 
Aile Çay 
Bahçesi’nde düzen
lenen gece coşkulu 
geçti.
CHP’nin Cumhuriyet 

kutlaması İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan’ın konuş
masıyla başladı. 
Daha sonra, halk 
ürküleri sanatçısı 

[Barış Kocaoğlu halk 
türkülerinden seçkin 
örnekler sundu. 
CHP’nin en eski 
üyelerinden 
gazetemiz yazarı 
İnan Tamer ise yap
tığı konuşmasında

“Cumhuriyeti 
koruyup yaşatmaya 
kararlı ve azimli 
Cumhuriyet gönüllü
leri. 89 yıl önce 
orduları dağıtılmış, 
tersanelerine 
girilmiş, toprakları 
işgal edilerek 
aralarında taksim 
edilmiş borç içinde 
Türkiye 
Cumhuriyetini kura
bilen bu ulus; bu' 

gün eriştiği 
maddi olanakları, 
yetişmiş insan 
gücü ve genç 
nüfusu ve yer altı 
ve yer üstü zengin
likleri, toplumda 
hala var olan ve 
yaşatılan birlik ve 
dayanışmayla 
demokratik, laik 
Türkiye 
Cumhuriyetinin 
üniter yapısı ile son

suza dek hür, 
bağımsız, modern ve 
kal kınmış uluslar 
arası saygınlığı olan 
bir ülke olarak 
yaşatacaktır. 
Yaşatacağız.” dedi. 
Daha sonra CHP 
Gençlik Kolu 
Başkanı Mustafa 
Emre Özgen “Yıkın 
Heykellerimi” adlı 
şiiri okudu. 
Gecenin sunucu

luğunu yönetim 
kurulu üyesi emekli 
öğretmen Mehmet 
Taşpınar yaptı.
Eski bayram 
fotoğraflarını 
panoramik 
gösterimi büyük ilgi 
gördü. Gece de 
bayram anıları ve 
halk türkülerinin 
söylenmesiyle 
coşkulu bir şekilde 
kutlandı.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

MÂTâÂÂCİ i_ı k
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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iSiWlIliMMliilliliwIllIIlllilM
Bursa'da, eşinin evi 
terk etmesi üzerine 
bunalıma giren bir 
inşaat işçisi, kendini 
uçurumdan atarak 
intihar etmek istedi. 
Edinilen bilgiye 
göre, bir inşaatta 
çalışan 34 yaşındaki 
O.T. eşiyle tartıştı. 
Karısının oğlunu da 
alarak evi terk 
etmesi üzerine 
bunalıma giren Ö.T, 
Yıldıztepe mevkiin- 
deki yamaçlardan 
atlayacağını 
belirterek polisi

Çoban ağılda ölü hulundu
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, 15 gün 
evvel geçici çoban* 
lık yapmaya 
başlayan bir kişi 
ağılda ölü bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Selahattin

Enerji Verimliliği 
Derneği (ENVER 
DER), sonbaharın 
vazgeçilmezi 
lodoslarda üzücü 
olaylarla karşılaş
mamak için 
uyarılarda bulundu. 
ENVERDER Bursa 
Şubesi Başkanı Dr. 
Mustafa Uysal, 
"Hangi tür yakıt 
kullanılırsa kullanıl
sın bacaların yılda 
en az bir kez, kışa 
girmeden önce 
yetkili kurum ve 
kuruluşlara temi- 
zlettirilmesi 
gerekir." dedi. 
Dr. Mustafa Uysal, 
yaptığı açıklamada, 
evlerin ısıtmasında 
çoğunlukla doğal- 
gaz kullanıldığına 
ve bunun da diğer 
yakıtlara göre 
zehirsiz olduğuna 
dikkat çekti. 
Doğalgazın 
bacalarda kirliliğe 
neden olmayacağı
na işaret eden 
Uysal, buna karşılık 
çeşitli dış etken
lerin yanı sıra 
kömür ve odun gibi 
katı yakıtların

aradı. Harekete uğraşarak Ö.T'yi
geçen emniyet güç* ikna etti,
leri, yaklaşık bir saat İntihardan

Telli (41), Konya- 
Cihanbeyli'den 
Mudanya'ya ge 
lerek Hançerli 
köyünde 15 gün 
önce geçici olarak 
çobanlık yapmaya 
başladı. Dün ağılda 

bacalarda is ve > 
kurum oluştur
duğunu söyledi. 
"Bacalarda gerekli 
bakım ve temizlik 
yapılmadan kışa 
girdiğinizde doğal- 
gaz dahi kullanıl
ması durumunda, 
gazın yanmasıyla 
oluşan atık gazlar, 
bacada yoğuşma 
oluşturur." diyen 
Uysal, bu yoğuş- 
manın baca 
içerisindeki kurum 
ve isleri yumuşat
tığını ve harç 
parçalarının 
dökülmesine neden 
olduğunu bunun da 
tıkanmalara yol 
açtığını ifade etti. 
Oluşan bu tıkanık
lıkların bacanın 

fenalaşan Telli 
hayatını kaybetti. 
Mudanya Şaziye 
Rüştü Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırılan Telli'nin 
cenazesi, burada 
yapılan incele

çekişini kısmen ya 
da tamamen 
engelleyerek kar- 
bonmonoksit 
gazların geri 
tepmesine ve ciha
zların, boruların 
bulunduğu mahalle 
yayılmasına yol 
açtığını söyleyen 
Uysal, 
"Vatandaşlarımız 
hangi tür yakıt kul
lanırlarsa kullan
sınlar, bacalarını 
yılda en az bir kez, 
kışa girmeden önce 
mutlaka itfaiye ya 
da itfaiyenin yetk
ilendirdiği firmalara 
temizlettirmen. 
Bununla birlikte 
doğalgazlı ciha
zların (kombi vs) 
her yıl yetkili 

vazgeçerek kendi
sine uzatılan ipe 
tutunan Ö.T.
fenalaştı. Baygın 
vaziyette iple yukarı 
çekilen genci polis, 
911 ve Mudanya 
MAK ekipleri 
kurtardı. Olay 
yerinde bulunan 
112 ekipleri Ö.T'ye 
müdahale etti.
Hastaneye kaldırılan 
ve kendine geldikten 
sonra ifadesi 
alınan Ö.T., daha 
sonra emniyetten 
ayrıldı 

menin ardından 
ölüm sebebinin 
belirlenmesi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gönde 
rildi. Olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor 

servislere 
bakımının yaptırıl
ması da gereklidir." 
diye konuştu. 
Kış koşullarının 
kendisini hisset
tirmeye başladığı 
bu günlerde, düşen 
sıcaklıklarla birlikte 
konutlarda ısınma 
ihtiyacının arttığını 
ve buna paralel 
artan gaz talebine 
yetecek ölçüde 
hazırlıkların 
olduğunu belirten 
Uysal, enerjiyi daha 
verimli kullanarak 
daha az doğalgaz 
faturası ile 
karşılaşılabileceği
ni hatırlattı.
Bunun için baca 
temizliklerinin 
yapılması şart 
olduğunu yineleyen 
Uysal, özellikle 
katı yakıt kullanılan 
evlerde çok 
düşük maliyetli 
dahi olsa, karbon- 
monoksit ikaz ciha
zları kullanılarak 
muhtemel zehirlen
melere karşı uyarı 
cihazları edinilmesi 
gerektiğini dile 
getirdi.

Bursa'da 
olaylar bitmiyor

Bursa'da, cezaev- 
lerindeki açlık grev
lerine destek veren 
BDP'li grubun dün 
başlattığı gerginlik, 
bu akşam farklı bir 
boyuta taşındı.
BDP'ye tepki 
gösteren bin kişilik 
grup ilçe binasını 
basmak istedi. 
BDP'liler ise polis, 
itfaiye ekipleri ve 
vatandaşlara taşla 
saldırdı.
Merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı 
Yavuzselim 
Mahallesi sakinleri 
bu geceyi de sokak
ta geçiriyor. Dün 
BDP'li gruba tepki 
gösteren çoğun
luğu Erzurumlu bini 
aşkın kişi, bu gece 
BDP Yıldırım ilçe 
teşkilatını basmak 
istedi. Polis, gruba 
izin vermedi.
Ulus 
Mahallesi'ndeki 
BDP'li grup ile 
Yavuzselim 
Mahallesi sakinleri 
arasında karşılıklı 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
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taş atma olayı 
yaşandı. BDP'liler 
bir minibüsü ateşe 
verdi, çok sayıda 
araç ve iş yerine de 
saldırdı. Yangına 
müdahale etmek 
isteyen Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
aracı da BDP'li grup 
tarafından taşlandı. 
Polis, iki grubun 
karşı karşıya 
gelmemesi için 
gayret sarf etti. 
Ancak BDP'li grup, 
çevik kuvvet ile 
özel harekat ekip
lerinin katıldığı 
operasyonla gaz 
bombası ve su 
püskürtülerek 
dağıtıldı.
Polis, tekbir getiren 
öfkeli grubu ise 
sakinleştirip, pro
vokasyona 
gelmemeleri 
konusunda uyardı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
gece boyunca 
bölgede geniş 
güvenlik önlemi 
alacağı kaydedildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Filistin gibi...
BDP’liler Diyarbakır cezaevinin önünde 

gurup toplantısı yapmak istediler.
Bu olacak şey mi demeyin.
AKP hükümeti 2 yıl önce, bugün düşman 

olduklarını ve yok etmeye çalıştıkları Suriye 
de, Şam’da Bakanlar Kurulu toplantısını yap
madılar mı?..

Su anlaşması, mayınların temizlenmesi 
anlaşması, vizesiz seyahat anlaşması imza
landı o günlerde...

Bodrum’da Esad ailesi ve Erdoğan ailesi 
Mavi turlara çıktılar..

Ne çabuk unutuldu..
Türkiye'nin bir bölümü alev alev yanıyor. 
Devlet burada etkili olamıyor.
Yüzleri puşulu gençler, ellerinde taşlar ve 

molotöf kokteylerle güvenlik güçleriyle 
savaşıyorlar

Tıpkı Filistin gibi...
Suriye de Esad’a ka s/ savaşan bizim 

desteklediğimiz güçle, jibi...
PKK militanları ellerit 1e roketler devletin 

karakolunu, lojmanını, şlasını, araçlarını, 
okullarini hedef aliyor...

Milletvekifleri, belediye başkanları, siyasi 
partilerin il başkanları, öğretmenler, askerler 
kaçırılıyor...

Dün Bursa’nın Yavuzselim Mahallesi’nde bir 
gurup BDP’li Cezaevlerindeki açlık grevlerine 
destek, Öcalan’ın serbest bırakılması için gös
teri yapmaya kalkışınca ülkücü gençler ile 
çatışmışlar.

İşlerin boyutları değişiyor.
Her an iki halk karşı karş ya gelirse işin için

den çıkılmaz.
Türkiye bir Suriye olur.
Hükümet kürt sorununa barışçıl bir çözüm 

bulmak zorundadır.
BDP parlamentoda kürt halkının temsilciliğini 

oynuyor.
Onlar yalnız bir ırkın sorunlarını dile getiri 

yortar.
Başka konuları yok.
Milletin değil, kürtlerin milletvekilleri...
Bu görevlerini yapmıyorlar.
Çünkü onlar, başkaları ndına orada bulunu 

yorlâr.
Başkaları adına konuşuyorlar.
Sorun her gün büyüyor.
Türkiye’yi rahatsız ediyor...
khldck . '■ idckidc -kidck-k ************

Yerel seçimlerin öne alınması şimdilik gün
demden düştü.

Ancak, Gemlik’te AKP safında sancı başladı. 
AKP’nin bayram kutlamasında konuşan İlçe 

Başkanı Necdet Yılmaz, her AKP’Hnin belediye 
başkanlığı için aday adayı olabileceğini belir
tirken, bir taraftanda aday adaylığını açıklayan 
Mehmet Turgut’a aba altından sopa gösteriyor.

Kimse belediye başkanvekilinin çalışmaların
dan dolayı eleştiremeyeceğini söylüyor.

Bunun parti suçu olduğunu vurguluyor. 
Haçda olan Mehmet Turgut, döndüğünde 
soralım, açıklamalarınızla parti suçu mu işledi
niz diye.

Bakalım ne cevap alacağız.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BUSKİ tarafından 
yaptırılan Çarşı 
Deresi’nin ikinci 
bölüm inşaat alanı 
dün yağan yağ
murlardan sonra 1 
metre yüksekliğinde 
su ile doldu.
Sabaha kadar yağan 
yağmur nedeniyle 
içi ve çevresi beton 
kaplanan Çarşı 
Deresi’nde değişik 
kanallardan gelen 
yağmur suları bir 
anda önü kapalı 
olan derenin içini 
göle çevirdi. 
Dün, BUSKİ Gemlik 
Şube Müdürlüğü
ekipleri, Çarşı 
Deresi köprüsü 
üzerine motopomp 
getirterek, biriken 
yağmur sularının 
tahliyesine başladı. 
Gün boyu süren 
çalışmalar sonucu 
dere içindeki sular 
alındı.
Bu arada dere içine 
biriken pisliklerde 
görevliler tarafından 
temizletildi.
Çarşı Deresi’ne ne 
yapıldığı, projesinin 
kim tarafından 
çizildiği, kaç liraya 
mal olduğu ve hangi

müteahitlik firması 
tarafından 
yapıldığını belirten 
bir pano hala asıl
madı.
Çarşı Deresi’nin biri
ci bölüm ihalesinin 
yapılmasından 
sonra, müteahhit fir
manın yapacağı 
proje Gemlik halkına 
büyük bir panoda 
tanıtılmış, işin 
maliyeti ve 
sonuçlanacağı 
tarih, kimin tarafın
dan yapıldığı 
asılmıştı.

♦

Hm■ımınm
İlçemizde 1999 yılın
dan beri faaliyetleri
ni devam ettiren 
TEMA Vakfı ilçe 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, ilçemize 
yeni atanan 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı ziyaret ederek 
‘hoş geldin’ ziyareti 
yaptılar.
Ziyarette, ilçemizde 
TEMA Vakfı’nın bu 
güne yaptığı çalış
maları Kaymakam 
Cahit Işık’a anlatıldı. 
Günümüzde özellik
le okullarda yapılan 
Yavru TEMA, Genç 
TEMA ve Minik 
TEMA faaliyetleri 
hakkında bilgi veril
di.
Kaymakam Cahit 
Işık konuşmasında, 
kendisinin de TEMA

vakfı gönüllüsü 
olduğunu, önceden 
çalıştığı yerlerde 
TEMA Vakfı ile ortak 
çalışmalar yaptık
larını, bu çalış
malara ilçemizde de 
devam etmekten 
mutlu olacağını 
söyledL

Ziyarette, Cumhuri 
yet Ortaokulu öğret
meni ve Gönüllü 
Sorumlu Eşref 
Turan, yardımcısı 
emekli sağlık memu
ru İbrahim Karaas 
lan, TSO Gazi 
Ortaokulu öğret
menlerinden Yavru

TEMA sorumlusu , 
Yusuf Topal, 
Teknik Danışman 
emekli Ziraat 
teknisyeni Cemil 
Kurt, emekli öğret
men ve gönüllü . 
Hüseyin Cankurt ile 
üyelerden Mehmet 
Kulakköse katıldılar.



31 Ekim 2012 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 5

Fener alayı ilgi gördü

Türkiye Cumhuriye 
ti’nin 89. yıldönümü 
etkinlikleri kapsam ı 
da Gemlik Kayma 
kamlığı, Garnizon 
Komutanlığı ve 
Gemlik Belediyesi 
tarafından düzenle
nen Fener Alayı ilgi 
gördük 
Geleneksel hâle 
gelen Fener Alayı’na 
öğrenciler ve Kalk

katıldı.
Atatürk Stadı önün
den başlayan, 
Orhangazi Caddesi, 
İstiklal Caddesi, 
Ahmet Dural 
Meydanı ve Atatürk 
Parkını izleyerek, 
İskele Meydanı 
Festival Alanı’nda 
sbna eren Fener 
Alayı coşkulu geçti. 
Fener Alayı

yürüyüşüne Gemlik 
Lisesi Bando Takımı 
öncülük etti.
Gemlik’te bulunan 
okulların izci ekipleri

de yer de yürüyüşe 
katıldı.
Fener Alayı’nın 
geçişi sırasında 
caddelerde

Gemlik halkının 
bayraklarla 
yürüyüşe katıl
masının yanı 
sıra, balkon ve 
pencerelerden de 
destek vermesi 
dikkat çekti.
Yürüyüşe Orhangazi 
Caddesi’nde Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik

Meydanında da 
Gemlik. Kaymakamı 
Cahit Işık’ta 
katılırken, Fener 
alayının Meydana 
girişi, meydanda 
bekleyenler tarafın
dan coşkuyla ve 
alkışlarla karşılandı. 
Tüm ekiplerin mey
dana ulaşması ile 
havai fişek gösterisi 
yapıldı.

İM‘Mi law Mil Mesick M
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve yönetim 
kurulu üyeleri yeni 
eğitim-öğretim yılı 
nedeniyle Okul 
Müdürleri ve öğret
menlerini ziyaret 
ettiler.
SP İlçe Başkanı 
Özmen, Eğitim-Öğre- 
tim camiasının 
ihtiyaçları hakkında 
açıklamalarda bulun
du.

SEÇMELİ DERSLER; 
Özmen, eğitimde bu 
yıl uygulamaya 
koyulan sistem ile 
seçmeli derslerin 
sayısının artmasının 
bazı Sıkıntıları da 
beraberinde 
getirdiğini, bunun 
sebebinin de alt 
yapısı hazırlanma 
dan yeni siteme 
geçilmesi olarak

gördüklerini belirtti. 
Sedat Özmen, “Yeni 
sis temefgeçilirken, 
zaten yetersiz olan 
Öğretmen ve derslik 
ihti yacının gözardı 
edilmesi sıkıntılarıda 
beraberinde getir
miştir.” dedi.

OKUL BİNALARININ 
DEPREME

DAYANIKLILIĞI 
Birinci derece 
deprem bölgesinde 
olan Gemlik'te 
okulların depreme 
dayanıklılık açısın
dan kontrollerinin 
yapıldığını, 
sonuçların açıklan
madığını fakat duru 
mun pek iç açıcı 
olmadığının 

bilindiğini söyleyen 
Özmen, “Örneğin 
1400 öğrencinin 
okuduğu Endüstri 
Meslek Lisemiz, 
Gemlik'in zemini en 
zayıf bölgesinde 
bulunuyor.
Depreme dayanıklılık 
açısından geçer not 
alamamasına rağ
men, eğitim devam 

etmektedir. Bu kabul 
edilemez” diyen 
Özmen, İl Özel İdare
si bütçesinden bu 
ihtiyaçların biran 
önce karşılanması 
gerektiğini söyledi.

YENİ OKUL İHTİYACI 
Saadet İlçe Başkanı 
Özmen, yüz bini . 
aşmış bir ilçede 
Yatılı Anadolu Öğret
men Lisesi'ne 
ihtiyaç olduğunu, 
bunun için Karacaali 
kampının biçilmiş 
kaftan olduğunu 
söyledi.
Özmen, Hasanağa 
kampında Bağımsız 
Denizcilik Meslek 
Lisesi yapılması 
gerektiğini, bölüm 
olarakta "Gemi 
Makinaları,Liman 
İşletmeciliği, 
Navigasyon,Güverte, 
Tekne ve Gemi 

imalatr'nın açılması 
gerektiğini söyledi. 
Uç tarafı denizlerle 
çevrili Türkiye'nin 
bunu iyi değerlendi
remediğini söyleyen 
Özmen, “Hiç vakif 
kaybetmeden bu 
okullar açılmalı” 
dedi.

DIŞI HOŞ 
İÇİ BOŞ 
BİR EĞİTİM: 
Özmen, “Son 
olarak mevcut 
iktidarın 10 yılda 
eğitim sisteminde 
yap-boz tahtasına 
çevirmiş birçok 
değişiklik yapılması
na rağmen bir türlü 
"Milli Eğitim" Milli 
yapılamamış hep 
şekille uğraşılmış, 
sınav sisteminin 
değişmesi ile işler 
çözülecek 
sanılmıştır." dedi.
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Sınav odaklı mülreılat kalkacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
okul türlerinin 
azaltıldığı ve sınav 
odaklı olmayan 
müfredat dönüşüm 
programını aralık 
ayının sonuna 
kadar tamamlaya
cak.
28445 Sayılı 
Mükerrer Resmi 
Gazete'de
Yayımlanan 2013 Yılı 
Programı'nın 
"Eğitim Sistemi'nin 
Geliştirilmesi" 
bölümünde düşün
me, algılama ve 
problem çözme 
yeteneği gelişmiş, 
yeni fikirlere açık, 
özgüven ve

Tekstil ve Dizayn Dünyasının ünlü 
İsimleri, Istanfturda Buluşacak
İstanbul Fuarcılık 
tarafından, Uludağ 
Tekstil İhracatçıları 
Birliği (UTİB) iş bir
liğinde düzenlenen 
'Texbridge İstanbul 
Kumaş ve 
Aksesuarları Fuarı' 
bugün başlıyor. 
Sektörlerarası iş bir
liğin en önemli 
örneklerinden olan 
Texbridge, bu yıl 
ziyaretçilerine 
Desing Lab ve

sorumluluk duy
gusuna sahip, 
demokratik 
değerleri ve milli 
kültürü özümsemiş, 
farklı kültürleri 
yorumlayabilen, 
paylaşıma ve 
iletişime açık, sanat

Denim Zone ile daha 
güçlü bir içerik 
sunacak. Avantgard, 
Anteprima, Happy 
Studio Design, 
Bernini Studio, 
Larch Rose, Pattern 
Textiles ve Fusion 
CPH gibi dünyaca 
ünlü dizayn stüd 
yoları, tasarımcıları 
ve trend butikleri 
'Design Lab' alanın
da yer alacak.
Bu yıl HollandalI 

ve estetik duyguları 
güçlü, bilgi 
toplumu gereklerini 
haiz bireyler 
yetiştirmenin amaç
landığı belirtildi. 
MEB, aralık ayı 
sonuna kadar 
müfredat dönüşüm 

trend tasarım ofisi 
Lobster 
Concepts'ten Inkrit 
Berbee, Texbridge 
katılımcılarına trend
leri anlatacak. St. 
Martin's'den Patrick 
Lee Yow, Elisa 
Palimono, Natalie 
Gibson ve Müjde 
Abdiş Güçlü, semi
nerdeki diğer önemli 
isimler arasında yer 
alıyor. Moda ve de 
sen tasarımcıları, 

programını 
tamamlayacak.
Genel ortaöğretim 
ve mesleki ve 
teknik orta öğretim, 
okul türü yerine 
program çeşitliliğine 
göre yeniden yapı
landırılacak.

trend alanında 
2013/2014 Sonba 
har-Kış sezonunun 
trendlerini görme 
şansı yakalayacak. 
Fuarın açılış töre
nine, Türkiye İhra
catçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ve 
Uludağ Tekstil İhra
catçıları Birliği 
Başkanı İbrahim 
Burkay katılacak

3. Havaalimamnın 
Veri Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, kente 
3. havalimanı için 
Terkos Gölü'ne 
yakın alanların 
düşünüldüğünü 
söyledi.
Gazetecilerin soru
larını cevaplayan 
Kadir Topbaş, 
"Sayın başbakanımı 
zın talimatıyla 
kuzeyde gelecekte 
yılda 150 milyon 
yolcu kapasiteli 5 
ya da 6 pistli ilk 
etapta 100 milyon 
yolcu taşıyacak 
havalimanının startı 
veriliyor.
Zannediyorum bu 
yıl içinde ihalesi 
yapılabilir. Çünkü 
artık yetişmiyor. 
Atatürk havalimanı 
kapasitesi çok zor
lanarak hizmet ver
mekte. Hele lodos 
olduğu zaman bek
leme süresi artı 
yor." şeklinde 
konuştu. Topbaş, 
yeni havalimanının 
yeri konusundaki 
bir soruya ise, "Yeri

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

HTOfl ABONE OLDUNUZ MU?
mill'll lıı Unit ılım umul 

kuzeyde, Terkos 
gölüne yakın alan
lar içerisinde 
düşünülüyor.” diye 
cevap verdi.
Topbaş, yeni havali
manına metro siste
mi de götürüleceği
ni kaydetti.
SABİ HA Gökçen 
REKOR KIRDI 
Kurban Bayramı 
tatili boyuncu Sabi 
ha Gökçen Havali 
mam'nda iç ve dış 
hat olmak üzere 
yoğunluk yaşarken, 
29 Ekim tarihinde 
61 bin 152 yolcu 
geçişi yaparak 
rekor kırdı.
24-29 Ekim 
tarihleri arasında 
Sabiha Gökçen 
Havalima nı'nı 
toplam 282 bin 610 
yolculuk ederken, 2 
bin
107 uçak iniş ve 
kalkış yaptı. Bu 
arada 29 Ekim günü 
Sabiha Gökçen 
Havalimanı'ndan 29 
Ekim tarihinde 61. 
bin 152 yolcu geçiş 
yaptı

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bilgisayarınızın ömrünü uzatacak öneriler
Kullanıcılar tarafın
dan düzenli olarak 
uygulanan bakım 
yöntemleri, bilgisa
yarın kullanım 
ömrünü uzatıyor. 
Bilgisayardaki sis
temlerin çalışır 
durumda kalması 
için yapılacak rutin 
donanım bakımının 
bilgisayarın kullanım 
ömrünü uzatacağına 
dikkat çeken uzman
lar, muhtemel bir 
arızada yüksek 
maliyetlerle karşılaş
manın önüne geçile
ceğine değiniyor.

Bursa'da hizmet ver
mekte olan Pratik 
Servis uzmanları, 
bilgisayarın kullanım 
ömrünü uzatacak ve 
kullanıcıları yüksek 
maliyetlerden koru 
yacak önlemler konu 
sunda önemli öneril
erde bulunuyor.

BİLGİSAYARIN 
ÖMRÜNÜ 
UZATACAK 
ÖNERİLER 
Pratik Servis uzman
ları, bilgisayarın 
ömrünü uzatacak ve 
kullanıcıları tamirat

masrafından koruya
cak önerileri şöyle,, 
sıraladı:
-Bilgisayarınızı 
taşırken, darbelere

karşı korumalı özel 
çantasında taşıyın. 
-Dizüstü bilgisa
yarınızın üzerine 
dirseklerinizle

yaslanmayın, çan
tasında olsa da üze 
rine herhangi bir şey 
koymayın.
-Bilgisayarıhızı aşırı 
sıcak ve neftiden 
koruyun. Güç kay
nağı, fan vö bağlan
tılarını kontrol edip, 
hava deliklerinin 
kapanmasına sebep 
olacak yüzeylere 
dizüstü bilgisa
yarınızı yer
leştirmeyin;
-Ekran ve klavye 
temizliğine özen 
gösterin.
-Sisteminizde

lisanslı programlar 
kullanın, anti-virüs 
yazılımlarınızı gün
cel tutun.
-Sisteminizdeki pro
gramları güncel
leyim
-Bilgisayarınızın her
hangi bir arızası yok 
diye bakımını 
ihmal etmeyin.
Kişisel koruyucu 
önlemlerinizin yanın
da, belirli dönem
lerde bakım için pro
fesyonel hizmet ala
bilir, yetkili. . 
servislere başvura
bilirsiniz.



31 Ekim 2012 Çarşamba Gemlik Karfez Sayfa 7

Festival alanı nda Sıra Gecesi

Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
Kuruluşu’nun 89. 
yıldönümü etkinlik
leri Gemlik’te de 
törenlerle kutlandı. 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
Gemlik Belediyesi ile 
Şanlı Urfalılar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneğinin ortaklaşa 
organize ettiği etkin
lik yaklaşık 5 bin 
kişiye coşku dolu 
Cumhuriyet Bayramı 
yaşattı.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Ak Parti 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Emniyet 
Müdürü Kenan

Kerdiğe, Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Belediye ve İl 
Genel Meclisi 
üyelerinin de 
katıldığı gecede 
konuşan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
Cumhuriyet 
Bayramının 89. 
yıldönümünde bir 
kez daha kardeşliğe, 
dostluğa ve barışa 
vurgu yaptı.
Gemlik’te yapılan 
organizasyondaki 
birlik ve beraberliğe 
dikkat çeken Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Laz’ıyla,

Çerkez’iyle, 
Kürt’üyle, Türk’üyle, 
birlik ve beraber
liğimizi, kardeşliğ 
imizi, barışı bozmak 
isteyenlere inat 

buradayız” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’ 
nin 90. 91. 92. 100.
kuruluş yıldönüm
lerinde de 
coşkunun bitmeye

ceğini ifade eden 
Refik Yılmaz, 
gelecek yıllardaki 
törenleri daha 
coşkulu geçirme 
sözü verdi.

Şanlı Urfalılar 
Derneği 
Başkanı Veysi 
Karacan’da, 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a , 
Gemlik’teki 
sivil toplum 
örgütlerine ve 
onların kültürel 
etkinliklerine 
gösterilen 
duyarlıhğınedeniyle 
teşekkür etti. 
Şanlı Urfalılar 
Derneği 
Folklor ekiplerinin 
gösterileri ve Sıra 
gecesi şenlikleri ile 
devam eden gecede, 
dernek üyeleri de çiğ 
köfte yoğurdular. 
Etkinlik 3 saat 
sürdü.

Hayriye

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

DAVETİYE
DÜĞÜN & NİŞAN
SÜNNET AÇILIŞ 

^ORGANİZASYON
PLAKET & KUPA
DERGİ, KİTAP
BALON

İstiklal Cad. Bora 5ok. Stüdyo Prestij yanı 
No : 5/ B Tel: (0.224) 515 96 83 GEMLİK

SEVK İRSALİYESİ
TAŞIMA İRSALİYESİ 

"S KARTVİZİT & KAŞE
HEDİYELİK EŞYA

"S katalog
CİLT İŞLERİ

TÜRKİYE’NİN GN UYGUN VG KALİTGLİ 
DAVGTIYGLGRj GN UYGUN FİYATLARLA 

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ... 
EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇjN ÖZEL TASARIMLAR...
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121 m:lm)iı insan depresyonla mücadele ediııor
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün son 
verileri, dünya 
üzerinde depresyon
la mücadele eden 
yaklaşık 121 milyon 
insanın yüzde 20 ile 
40'ının intihar girişi
minde bulunduğunu 
ortaya koyuyor. Bu 
hastaların yüzde 10 
ile 15'i ise hayatını 
kaybediyor. Mevsim 
değişimlerinde ve 
kış aylarının yaklaş^ 
masıyla artış 
gözlemlenen 
depresyon, 
çağımızın en 
büyük problem

lerinden biri olarak 
kabul ediliyor.
Uzmanlar, depreş 
yonun, tedavisi olan 
bir hastalık 
olduğunu belirterek, 
tedaviden çekinil 
memesi uyarısında 
bulunuyor.
Uzman Psikolog 
Tuba Akyüz, 
hastalıkla başa çık
mak için önce kişi
lerin durumu kabul
lenip, tedaviye diren
mekten vazgeçmesi 
gerektiğini ifade etti. 
Hayat boyu depresy
ona girme riskini 
daha fazla taşıyan

grubun ise kadınlar 
olduğunu dile 
getiren Tuba Akyüz, 
bir kadının, hay
atının herhangi bir 
döneminde depreş 
yona girme 

olasılığının yüzde 10 
ila 20 arasında 
değiştiğini kaydetti.

"AİLEDEN BİRİNDE 
DEPRESYON 
VARSA, DİĞERLERİ 

DE RİSK 
ALTINDA" 
Akyüz, Türkiye'de 
özellikle 15-44 yaş 
aralığında gözlemle
nen bu hastalığın 
belirtileri ve tedavi 
yöntemleri hakkında 
şu bilgileri verdi: 
"Birkaç farklı yak
laşım olsa da hakim 
görüş, depresyonun 
biyolojik, psikolojik 
ve sosyal faktörlerin 
bir araya gelmesiyle 
oluşan bir durum 
olduğu şeklindedir. 
Depresyonda 
genetik yatkınlık 
önemli bir 

faktördür. 
Araştırmalar 
gösteriyor ki yakın 
aile fertlerinden 
birinde görülen 
depresyon, 
diğerleri için de 
depresyon riskini 
artırıyor. Bu durum, 
özellikle iki uçlu 
depresyonda ve 
mevsimsel 
depresyonda daha 
da sık görülen bir 
durum. Ancak aile 
hikayesinde 
depresyonun 
olmadığı örneklerde 
de depresyonu 
görmek mümkün."

Esnek çalışma modelinde ilk adım 2013 te
Esnek çalışma mod 
elinde ilk adım 
2013'te atılıyor. 
Belirlenen kamu 
kurumlarında esnek 
çalışma konusunda 
pilot uygulama 
başlatılacak. 
Habere göre 
Kamuda, işçi ve 
memur ayrımı biti 
yor. 2013 Yatırım 
Programı'nın uygu
lanmasına yönelik 
Bakanlar Kurulu 
kararı yayımlandı. 
Kararda, esnek 
çalışmaya yönelik 
tedbirler yer aldı. 
Geçen yıl, 657 sayılı 
yasaya esnek istih
dama yönelik,

"Memurların yürüt
tükleri hizmetin özel
liklerine göre, bu 
madde uyarınca 
tespit edilen çalışma 
saat ve süreleri ile 
görev yerlerine bağlı 
olmaksızın çalışa
bilmeleri 
mümkündür. Bu 
hususa ilişkin usul 
ve esaslar, Devlet 
Personel Başkanlı 
ğı'nın teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu’nca 
belirlenir" hükmü 
konuldu.
Bu konudaki belir
lemenin 2013'ten 
itibaren pilot olarak 
yürürlüğe girmesi 
öngörüldü. Çalışma

ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Maliye ile 
Kalkınma 
Bakanlığı'nın birlikte 
yürüttüğü çalışma 
kapsamında, kamu 
personel sisteminde 
esnek çalışma 
modeli geliştirilecek. 

Seçilen kamu 
kurumlarında pilot 
uygulamalar 
yapılarak elde edile
cek sonuçlar değer
lendirilecek. Diğer 
kamu kurumlarında 
yaygınlaştırılmasına 
yönelik planlama 

yapılacak. 
Yeni sistemde, 
kamuda 5-10 yıllık 
personel planlaması 
yapılıyor. Kurum içi 
ve bölgeler arası 
personel dağılımı da 
yeniden düzen
lenecek. Vatandaşa 
doğrudan hizmet 
verilen noktalardaki 
personel açığının 
giderilmesi 
sağlanacak. 
İstihdamın artırıl
ması konusunda 
yeni bir adım daha 
atılıyor. İş koçlarının 
ardından şimdi de 
"sosyal çalış
macılar" geliyor. 
Sosyal hizmet 

sunumunun ve 
istihdamın artırıl
ması için nitelikli 
personel, ara 
eleman ihtiyacı 
giderilecek. Sosyal 
hizmetlerde nitelikli 
bakım elemanı 
yetiştirilmesi 
hususunda mesleki 
eğitimlere ağırlık 
verilmesi, sosyal 
çalışmacı yetiştir
ilmesi konusunda 
üniversitelerin 
ihtiyaçların giderile
cek. Aktif işgücü 
politikaları geliştiril
erek, 2013 sonuna 
kadar iş ve meslek 
danışmanı sayısı 
artırılacak.

Turizm Belirleri Bir Yılda Yüzde 4,1 flzalflı
Türkiye'nin turizm 
gelirleri Temmuz, 
Ağustos ve Eylül 
aylarından oluşan 
yılın 3Türkiye'nin 
turizm gelirleri 
Temmuz, Ağustos ve 
Eylül aylarından 
oluşan yılın 3. 
Döneminde, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4.1 
azalarak 8 milyar 
957 milyon 384 bin 
30 dolar oldu. 
Turizm gelirinin 
yüzde79.2'si 
yabancı ziyaretçiler
den, yüzde 20.8'i ise 
yurt dışında ikamet 

eden vatandaş 
ziyaretçilerden elde 
edildi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu, 2012 Yılı 3. 
Dönem Turizm İsta
tistiklerini açıkladı. 
Buna göre Temmuz, 
Ağustos ve Eylül 
aylarından oluşan 
yılın 3 döneminde 
Türkiye'den çıkış 
yapan ziyaretçi 
sayısı 15 milyon 552 
bin 120 kişi oldu. 
Bunun 13 milyon 
276 bin 114 kişisini 
yabancı, 2 milyon 
276 bin 6 kişisini ise 
yurt dışında ikamet

eden vatandaşlar 
oluştu.
Turizm gelirleri 
Temmuz, Ağustos ve 
Eylül aylarından 
oluşan yılın 3. 
Döneminde, geçen 

yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4.1 
azalarak 8 milyar 
957 milyon 384 bin 
30 dolar oldu. 
Turizm gelirinin 
yüzde79.2'si 

yabancı ziyaretçiler
den, yüzde 20.8'i ise 
yurt dışında ikamet 
eden vatandaş 
ziyaretçi 
lerden elde edildi.

-ZİYARETÇİLER, 
SEYAHATLERİNİ 
KİŞİSEL VEYA 
PAKET TUR 
İLE GERÇEK 
LEŞTİRİYOR- 
Ziyaretçiler, seyahat
lerini kişisel veya 
paket tur ile gerçek
leştirmektedir. Bu 
dönemde yapılan 
harcamaların 
6 milyar 792 milyon 

22 bin 938 dolarını 
kişisel, 2 milyar 165 
milyon 361 bin 92 
dolarını ise 
paket tur oluşturdu. 
2012 3. Dönemde 
kişi başına 
ortalama 
harcama 576 
dolar oldu. Bu 
dönemde 
yabancıların 
ortalama harcaması 
534 dolar, 
yurtdışında ikamet 
eden vatandaş 
ziyaretçilerin 
ortalama harcaması 
ise 820 dolar 
oldu.
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Billll,MİİİBMhiIii Yoltsııllıılı sınırı 3 hiB 121 lira
Kentsel dönüşüm 
kapsamında riskli 
binada oturan 
vatandaşlara yapıl 
an kira yardımından 
sonra nakliye yardı 
mim da hükümet 
yapacak.
Riskli binası 
yapılana kadar 
kiraya çıkacak olan 
vatandaşın nakliye 
parasını bin liraya 
kadar devlet 
karşılayacak. Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı, 15 
bankayla finans 
desteği için 
görüşmelere de 
başlarken düşük fai
zli kredi için 15 gün 
içinde protokoller 
imzalanacak.
Hükümet, 5 Ekim’de 
başlayan kentsel 
dönüşüm yıkımları 
kapsamında teşvik 
için verilen kira 
yardımına nakliye 
yardımını da ekleye
cek. Bu kapsamda 
riskli alanda bulu
nan riskli binada 
oturan evsahibine 
ve kiracıya evini 
taşıması için 1000 
liralık nakliye 
yardımı yapılacak. 
Nakliye yardımı 
sadece bir defa ver
ilecek. Nakliye 
yardımı almanın 
şartları da belirlen
di. Buna göre riskli 
binasını boşaltacak 
olan vatandaşlar 
nakliye masrafını 
karşılamak için 
önce bakanlığa 
başvuracak.
Başvuru sırasında 
riskli yapı raporu
nun olması gereke
cek. Bakanlık

başvuruları 
inceledikten sonra 
tüm şartları taşıyan 
vatandaşın nakliye 
parasını karşılaya
cak.
ESENLER’DE 1500 
KİŞİ ÇIKTI 
Bakanlar 
Kurulu’nun riskli 
alan ilan ettiği 
Esenler’de bugüne 
kadar 1500 kişiye 
500 liralık kira 
yardımı yapıldığı 
belirtildi. 1500 kişiye 
12 ay boyunca 500 
lira verilecek. 
Esenler’de oturan 
450 kişiye de 1000 
liralık nakliye parası 
yardımı yapılacak. 
Bakanlık, kentsel 
dönüşümde finans 
desteği için 
bankalarla 
görüşmeyi de 
sürdürüyor. Bu kap
samda anlaşma 
sağlanan 15 
bankayla kasım 
ayında protokoller 
imzalanacak. 
Görüşmeler sonun
da düşük faizli kredi 
şartlarının belir
lendiği bankalar 
arasında Halk, 
Ziraat, Garanti, 
Türkiye Finans ve İş 
Bankası bulunuyor.

Bakanlık bu 
bankalarla kasım ayı 
ortasında protokol 
imzalayacak.
Vatandaşa “düşük 
faizli kredi veren 
bankaları tercih 
edin” uyarısı yapan 
bakanlık, 
önümüzdeki gün
lerde anlaşma 
sağlanan bankaları 
duyuracak.
Dosya masrafı 
devletten 
Bakanlık, 15 banka 
dışındaki finans 
kuruluşlarıyla da 
görüşmelerini 
sürdürüyor.
Kira ve nakliye 
yardımının kentsel 
dönüşümü hız
landıracağını 
belirten yetkililer, 
“Bu yardımlar 
vatandaşı teşvik 
ediyor. Riskli binada 
oturup evini taşımak 
isteyen herkes 
yardımdan yararlan
abilir. Kentsel 
dönüşüm kredisinde 
de şartlar belirlendi. 
Dosya masraflarını 
devlet karşılayacak. 
İsteyen vatandaş 
internetten şartlara 
bakarak kredi 
başvurusu yapabile
cek” bilgisini verdi.

Türk-İş, Ekim ayın
da dört kişilik bir 
ailenin açlık 
sınırının 958, yok
sulluk sınırının ise 3 
bin 121 lira 
olduğunu bildirdi 
Türk-lş, çalışanların 
geçim koşullarını 
ortaya koymak ve 
temel ihtiyaç mad
delerindeki fiyat 
değişikliğinin aile 
bütçesine yansı
malarını belirlemek 
amacıyla her ay 
düzenli olarak yap
tırdığı "açlık ve yok
sulluk sının" 
araştırmasının 
Ekim ayı sonuçlarını 
açıkladı.
Araştırmanın 
sonuçlarına göre, 
dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için 
yapması gereken 
gıda harcaması 
(açlık sınırı) 958 lira 
olarak belirlendi, 
Gıda harcamasıyla 
giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), 
crtaşıtîî, eğiıfm, 
sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapıl
ması zorunlu diğer 
harcamaların 
toplam tutarı (yok
sulluk sınırı) ise 3

KAYIP Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden almış 
olduğum ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

MUSTAFA OKUMUŞ

KAŞ€D€ B€KL€M€K VO1F 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR
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bin 121 lira olarak 
hesaplandı.
Son bir yılda mut
fağa gelen ek yük 
45 lira olurken, 
ailenin yaşam 
maliyeti ise bir 
önceki yıla göre 146 
lira arttı. Ekim ayın
da "mutfak enflas 
yonu" aylık yüzde 
0,93 yükseldi. 
Ankara'da yaşayan 
dört kişilik bir 
ailenin gıda için 
yapması gereken 
asgari harcama 
tutarı bir önceki aya 
göre yüzde 0,93 
arttı, 10 aylık artış 
ise yüzde 1,87 oldu. 
Yıllık ortalama artış 
oranı da yüzde 7,06 
olarak hesaplandı. 
Ekim'de sütün zam- 
lanması nedeniyle 
peynirin fiyatı da 
yüzde 6,7 yükseldi. 
Kurban Bayramı 

öncesinde et ve 
sakatat ürünlerinin 
fiyatlarında bir 
değişiklik 
görülmezken Eylül 
ayında fiyatı 38 
kuruşa yükselen 
yumurta bu ay 5 
kuruş ucuzladı. 
Bakliyat fiyatlarının 
değişmediği Ekim 
ayında, sebzenin 
ortalama kilogram 
fiyatı geçtiğimiz aya 
göre 17 kuruş, 
meyvenin ortalama 
kilogram fiyatı ise 
14 kuruş geriledi. 
Ekmek, pirinç, un, 
makarna, irmik gibi 
ürünlerin bulun
duğu grupta her
hangi bir fiyat 
değişikliği olmadı, 
ancak tereyağının 
fiyatı yüzde 12,2 ve 
ayçiçek yağının 
fiyatı ise yüzde 1,7 
arttı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat I5®
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. 5-13 -|-| 74
Halk Kütüphane 513 13 53

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
KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513TQ57

Karayolları 513 13 0#
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. Ş13 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydin Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612.01 63

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 51365 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

1 

I

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

BELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KSrfez
.GEILİK’İN İLK OÛIfLÛK SİYASİ OAİETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4408 

FİYATI : 50 Kr. (KDV DahilJ 
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)

İUlilliHtİllİİ

VENÜS SİNEMASI 
ÇANAKKALE 1915: 

11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:15

RUH: 
13:30-17:30-20:30 
NAPCAZ ŞİMDİ: 

11:30-15:30-19:00 
REZERVASYON 

5133321
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U-17 yaş liği birinci 
gurubun önemli 
karşılaşmalarından 
biri olan 
Gemlikspor, 
Kurşunluspor 
maçında 
Gemlikspor ra 
kibinin kalesine tam 
5 gol attı.
Liğde sona doğru 
gelinmesi heyecenı 
da arttırdı.
3 takımın şampi 
yonluk için yarıştığı 
liğde karşılaşmalar
da en az kayba 
uğrayan takımın 
şampiyon olması 
bekleniyor.
Gemlikspor U-17 
karşılaşmalarında 
liderliği 3 puanla 
önde götürüyor.

KARŞILAŞMA 
KALİTESİZDİ 
Gemlikspor U 17 
takımı ile 
Kurşunluspor’un 

karşılaşmasında 
izleyiciler kötü bir 
maç izlediler.
Kurban Bayramı 
nedeniyle çalışma 
yapamayan iki 

takım da sezonun 
en kötü karşılaş
masını yaptılar. 
Kurşunluspor’un 
yaptığı ataklar bir 
türlü göl ola

mazken, 
Gemlikspor rakip 
kaleye Mert ve 
Volkan’ın 2 şer golü 
ile ilk devreye imza
sını attılar.

ikinci devrede maça 
dahil olan Batuhan 
güzel oyunu seyir
cilerin içini ısıttı. 
Son gol Batuhan’ın 
sağdan ortaladığı 

topu kafa ile 
Kurşunluspor 
ağlarına Erkin 
taşıdı. Maç 5-0 
Gemlikspor’un 
zaferi ile son buldu.
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