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25 Yasındaki 
Sürücü Aşırı Hız

Kurnanı Oldu
Bursa'nm merkez Osmangazi 
İlçesi'nde tornacı 25 yaşındaki 
Onur Oruç yönetimindeki oto
mobil, iddiaya göre, aşırı hız 
yüzünden canından oldu. 3’de

Kaymakam Işık, 
ziyaretlere haşladı

I Kurşunlu Nursel Çağlar 
İlköğretim Okulu öğret
meni Cumhur Onur’un 
*1 Eylül Öğretim Okulu 
i. sınıf öğrencisi Enes

I Cumhur Onur yakalan 
I lığı kan kanserinden 
I. Kurtulamayarak vefat 
I etti. Küçük Enes’in cena 
I zesi Merkez Solaksuba 
I $/ Caminde kılınan öğle 
■ 1a m azından sonra 
I toprağa verildi. Syf2’de

İlçemiz Kaymakamı Cahit Işık’ın Gemlik’e 
atanmasından sonra, kendisini ziyaret eden 
kurumlara iade ziyaretlerine başladı. 
Kaymakam Işık dün Muhtarlar Derneği, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve 
Esnaf Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti. 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış _ _ _
Ay sonları..

Dün sıkıntılı bir gündü.
Ay sonları sıkıntı geçer esnafın.
Kurban Bayramı ve ardından Cumhuri

yet Bayramı piyasaların durmasına ne 
fen oldu.
Bayram öncesi belli işkolları doldu bo 

şaldı, diğer işkolları vasat günler geçirdi.
Para piyasaları zor günler geçiriyor.
Sıcak para adeta piyasadan çekildi.
Kime gitsen geçiştiriyor...
!ş böyle olunca bankalara koşuyorsun...
Bankalarında canına minnet.
i 4 ma sakatın olmayacak.

«M ksa hava alırsın...
7 V \ ay sonu olduğundan bankalar ka 

□ tı. Devamı sayfa 4’de

SGK "Brim 
borcu" 

yanılandırma 
ödemeleri 
YKasım’a 

uzatıldı
Kurban ve Cum 
huriyet Bayramla 
rı nedeniyle 
24-25-26-29 Ekim 
2012 mesai gün
lerinin resmi tatil 
olması nedeniyle 
yapılandırılan 
işveren primle 
rinin ödemesi 7 
Kasım’a uzatıldı. 
Haberi sayfa 7’de

binasının yapılmasını 
destekliyor

Gemlik’te 20 bin sigortalı, 9 bin Bağ-Kur’lu 
bulunduğunu belirten CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, yapılacak hizmet 
binasının sigortalı ve Bağ-Kur’luya ve 
emeklilerine hizmet vereceğini bu nedenle 
destekleyeceklerini söyledi. Sayfa 5’de

H1İİ 
İİSltt 

olması isMl 
İlçemizde bulunan 
Birey Dershane 
si’nden yapılan 
açıklamada, hükü 
metin dershane 
ter i kapatarak 
okula dönüştür 
mesi ile ilgili açık
lama yaptı.
Açıklamada, Türk i 
ye’deki dersha 
nelerin sınavlara 
hazırlık ihtiyacın
dan doğduğu 
belirtildi.
Haberi sayfa 2’de

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

M Enes Mnseriııe yenildi
Kurşunlu Nursel Çağlar İlköğretim Okulu öğretmeni Cumhur Onur’un 11 
Eylül Öğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Enes Cumhur Onur yakalandığı kan 
kanserinden kurtulamayarak vefat etti. Küçük Enes’in cenazesi Merkez 
Solaksubaşı Caminde kılınan öğle namazından sonra toprağa verildi

Dershanelerin 
geçiş okulu 

olması İstendi

11 Eylül İlköğretim 
Okulu 7. sınıf öğren
cisi Enes Cumhur 
Onur (12) yaka
landığı amansız 
hastalıktan kurtarıla
mayarak vefat etti. 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nun sevilen 
öğrencisi geçtiğimiz 
aylarda ani olarak 
rahatsızlandı.
Kaldırıldığı 
hastanede kan 
kanseri tanısı konan 
küçük Enes, bu 
arada tedaviye 
başladı.
Okuluna devam 
eden Enes Cumhur 
Onur, yeniden rahat
sızlandı ve yaşama 
gözlerini yumdu.
Kurşunlu köyü 
ilköğretim Okulu 
öğretmenlerinden 
Cumhur Onur ve 
Tülay Onur’un 
çocukları olan küçük 
Enes, dün Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazı ardından 
sevenlerinin

BAŞSAĞLIĞI
Emekli Gemlik Lisesi Müdürü Edip Özer ile 

Fikret Özer ve meslektaşımız Emekli Gazeteci 
Musa Özer’in kardeşleriAbdulkadir Özer’in 

ölümü nedeniyle üzüntümüz derindir. 
Merhuma Tanrı’dan rahmet, Kederli Özer Ailesi’ne 

başsağlığı diler, acılarını paylaşırız.

; Serap & Kadri Güler

gözyaşları arasında 
toprağa verildi. 
Cenaze törenine 
Enes’in sınıf 
arkadaşları, öğret
men babasının 
meslektaşları da 
katıldı.

ÖĞLE NAMAZINDA 
3 CENAZE 
Öte yandan küçük 
Enes’in tabutunun 
yanında dün 2 tabut 

daha vardı.
Merkez Solakşubaşı 
Camiinde öğle 
namazında 3 cenaze 
namazı birden 
kılındı.
Emekli Gemlik 
Lisesi
Müdürlerinden, 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği kurucuların
dan Edip Özer ile 
Fikret Özer ve emek

li gazeteci Musa 
Özer’in ağabeyi 
Abdulkadir Özer ile 
Uludağ Süthanesi 
sahibi İsmail 
Emeç’in kardeşi 
BP’den emekli Şevki 
Emeç’in de 
cenazeleri vardı. 
Cenazeler ard arda 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinden alınarak 
ilçe mezarlığında 
toprağa verildi.

İlçemizde bulunan 
Birey Dershane 
si’nden yapılan 
açıklamada, hükü 
metin dershaneleri 
kapatarak okula 
dönüştürmesi ile 
ilgili yapılan açıkla
mada, “Adına 
üniversite ve 
liselere geçiş okulu, 
akademik okul diye
bileceğimiz stan
dartları daha esnek 
bir yapı ile dersha 
neler aynı zamanda 
okula dönüşürken, 
eğitime rüzgar 
getirecek çok cazip 
yepyeni bir proje 
ortaya konulabilir” 
dendi.
Türkiye’deki 
dershanelerin 
sınavlara hazırlık 
ihtiyacından doğ
duğu belirtilen açık
lamada, eğitimde 
üst düzey moti
vasyonu yakalamış 
öğrencilerde öğren
me istek ve 
arzusunu ciddi 
ölçüde arttırdığını, 
bölgeler, okullar, 
öğretmenler arasın
da farklardan 
doğan tüm öğren
me noksanlıklarını 
kısa sürede tamam
layıp, öğrencileri 
üst düzey öğrenime 
hazır hale getirdiği 
belirtildi. 
Dershanelerin 
eğitimde esnek 
öğrenme ortamları 
oluşturulduğu belir
tilen açıklamada, 
eğitimde farkın 
ortaya konulduğu 
ve dar gelirli çocuk
lar için dershane 
lerin bir çıkış yolu 
olduğu belirtildi. 
Dar gelirlileri yük
ten kurtarmak için 
yapılacak düzen
leme ile dar 
gelirlilerin yukarı 
tırmanmasındaki 
tek alternatifin 
ortadan kaldırıl
masına dönüşebile
ceğini belirtilirken, 
okul dışındaki ek 
destek faaliyet
lerinin yasak 
olmasına karşın, 
dershanelerin 
kapanması halinde, 

yeni kaçak 
faaliyetler ortaya 
çıkacağı belirtildi 
Açıklamada, 
“Ülkemizde kayıt' 
dışı olarak çalışan 
binlerce özel der
shane bürosu ve 
etüd merkezi bulun
maktadır. Bunlar, 
apartmanlarda daire 
ve ofis kiralayarak 
faaliyetlerini 
sürdürmekte. 
Buralarda gelir 
seviyesi yüksek 
olan aileler rahatça 
hizmet satın ala
bilmektedir. Eğitim 
bir ihtiyaç olduğu 
sürece almaya da 
devam edecek
lerdir” denildi. 
Dershanelerin 
kapanması halinde 
Büyükşehir varoşla 
rında ve dershane 
ile ilişkisi kesilen 
300 binden fazla 
gencin terör 
örgütünün kucağı
na atılacağı, 
okulları öne çıkara 
lım derken, 
eğitimde önemli 
hizmet veren 3 bin 
900 kurum ve 
başarılı 50 bini 
aşkın öğretim 
kadrosundan yarar
lanmanın tıkanacağı 
iddia edildi.
Ayrıca, 15-20 bin 
kişinin yaptığı 
yatırımın boşa gide
ceği, bunların kira 
sözleşmeleri ve 
diğer sözleşme 
terinden doğan tüm 
taahhütleriyle 5-6 
yıllık anlaşmaları ve 
borçlanmaları ile 
baş başa bırakıla
cağı açıklandı. 
Bunun ise, devlete 
ağır bir tazminat 
yükü doğuracağı 
belirtildi.
Birey 
Dershanesinin açık
lamasında, 
Bakanlığın araştır
masına mevcut der
shanelerin 50-60 
tanesinin özel okula 
dönüştürülebile- s 
ceği, buralar / 
desteklense bil^ bu 
rakamın 100 ü/ 
geçmeyeceği/belir- 
tildi.
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25 Yasınılalti Siiriicti Hsin Hi; Kurbanı Oldu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'nde tornacı 25 
yaşındaki Onur 
Oruç yönetimindeki 
otomobil, iddiaya 
göre, aşırı hız 
yüzünden yoldan 
çıkarak karşı şeride 
geçip kaldırıma 
çarptı. Kazada, 
aracın ön camından 
fırlayan Oruç, 
yaşamını yitirdi. 
Kaza, dün gece saat 
03.00 sıralarında 
Osmangazi İlçesi 
Küçükbalıklı 
Mahallesi Yakın

Gorge ji Una Testi inan Çıkaracak
Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı 
Konurlar köyünde, 
tecavüz edilerek 
hamile bırakılan 
engelli genç kız 
sağlık kontrolün
den geçirildi. 
23 yaşındaki 
zihinsel engelli 
S.Ç.'yi, ailesi, 
karnının şişmesi ve 
mide bulantısı 
şikayetiyle kurban 
bayramının birinci 
günü, İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
getirdi. Acil 
serviste yapılan 
tetkiklerte engelli 
kızın hamile

Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, 2 
rpilyonluk Bursa 
mn huzurunu 200 
kişiye bozdurtma 
yacaklarını belirte 
rek, "Devlete ve 
vatana kalkan el 
mutlaka kırılır ve 
kırılacaktırAma bu 
eli mutlaka devlet 
kıracaktır. Devlet 
adına başkaları 
değil. Güvenliği 
devlet olarak 
sağlayacak 
gücümüz de var, 
kararlığımız da . 
Hiçbir suçun ceza
sız kalmayacağını 
herkes bilsin. 
Olaylarla ilgisi 
tespit edilen 
kişilere yönelik bu 
akşamdan itibaren

Çevreyolu'nda mey
dana geldi. Torna 
ustası Onur Oruç 
yönetimindeki 16

JDL 38 plakalı oto
mobil, aşırı hız 
yüzünden 
sürücüsünün direk

olduğunu öğrenen 
ailesi, durumu 
jandarmaya 
bildirerek şikayette 
bulundu. Savcılık 
talimatıyla Konurlar 
köyünden bazı 
şüpheli kişiler 
engelli kıza tecavüz 
ettikleri iddiasıyla 
gözaltına alındı.

gözaltılar başlaya
cak" dedi.
Yavuzselim ve Ulus 
mahallelerinde 
yaşanan olaylar 
üzerine bir basın 
toplantısı 
düzenleyen Vali 
Harput, Bir grup 
BDP yanlısı genç, 
AK Parti binasına 
siyah çelenk koy
mak üzere harekete 

Engelli genç kız, 
gözaltına alınan 
kişiler arasından 
kendine tecavüz 
ettiği bildirilen 
şahsı tespit etti. 
Zanlı S.T., bayramın 
birinci günü 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı. 
23 haftalık hamile 

geçmişler.
Türkiye'nin her 
yerinde olduğu gibi 
polis ilimizde de bu 
harekete izin ver
medi. Daha sonra 
orada devlet aley
hinde atılan slo
ganlar karşıt gru
pları tahrik etti. 
Karşıt gruplar da 
bu göstericilerle 
karşı karşıya 

siyon kontrolünü 
yitirmesi sonucu 
yoldan çıkarak karşı 
şeride geçip sürük
lendi. Kaldırıma 
çarparak duran 
aracın sürücüsü 
Oruç ön camdan fır
layarak yaşamını 
yitirdi. Trafik ekip
lerinin tespit çalış
ması sırasında 
yoldaki fren izleri 
polisleri şaşırttı. 
Onur Oruç'un cese
di Adli Tıp Kuru 
mu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruş
turmaya başlandı.

olduğu bildirilen 
S.C.'nin karnındaki 
bebeğin 
babasının tespit 
edilebilmesi için 
tutuklanan kişiden 
ve engelli kızdan 
DNA örnekleri alı
narak inceleneceği 
bildirildi. Dün 
Devlet Hastanesi 
psikiyatr ve psiko 
loğlarına muayene 
ettirilen genç kızın, 
zihni tetkiklerinin 
ardından hamileliği 
ile ilgili DNA testi 
yapılması için 
Bursa Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
götürüleceği 
bildirildi 

gelmek suretiyle 
yoğun bir hareket 
yaşandı. Polis 
müessif olayları 
önlemek için yoğun 
çaba sarf etti.
Polisten kaçan bazı 
gruplar taş sopalar
la zarar vermeye 
başladı. Daha 
sonra polisin tam 
hakimiyetini sağla
masıyla olaylar 
yatışmış gibi 
görülmekle 
beraber, ikinci gün, 
yeniden ikinci saat
lerinde yine karşıt 
gruplar arasıda 
benzeri hasideler 
yaşandı. Yine 
mahalle aralarında 
bir birlerine zarar 
vermek şeklinde 
devam etti.

İki Kamyonet

Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, iki kam 
yönetin çarpış
masıyla meydana 
gelen trafik kaza
sında 1 kişi hayatını 
kaybetti, 1 kişi de 
yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
İstiklal Mahallesi 
Fuat Kuşçuoğlu 
Caddesi'nde mey
dana gelen kazada, 
Cafer Kanca (58) 
idaresindeki 16 FG 
058 plakalı kamyo
net, Mustafa 
Gülenç'in (47) kul
landığı 16 MAC 40

Çatışmada Yaralanan 
Şahıs Yoğun Bakımda
Bursa'da 3 gecedir 
süren çatışmalarda 
başına isabet eden 
kurşunla ağır 
yaralanan 31 yaşın
daki şahsın yoğun 
bakımdaki tedavisi 
sürüyor. Evli, bir 
çocuk babası şah
sın sosyal paylaşım 
sitesinde en son, 
"İşte Pkk'hları 
böyle peşledik" 
yorumuyla bir 
fotoğraf paylaştığı 
ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre, Ulus 
Mahallesi'nde 
geçen pazar günü 
cezaevlerindeki 
açlık grevlerini 
destek için 
yürümek isteyen 
gruba Yavuzselim 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

plakalı kamyonet ile 
çarpıştı. Kazada, 
araç içerisinde 
sıkışan Mustafa 
Gülenç, 
ekiplerin 
müdahalesiyle kur
tarılarak hastaneye 
kaldırıldı. Gülenç, 
yapılan müda- 
helelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Kazada yaralanan 
Kadriye Gülenç'in 
ise sağlık durumu
nun iyi olduğu 
öğrenildi. Kazayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

Mahallesi'nde 
karşıt görüşlü 
gençlerin 
müdahale 
etmesiyle başlayan 
gerginlik sürüyor. 
Provokasyonlarla 
Kürt-Türk meselesi
ni tırmandırmak 
istedikleri iddia 
edilen grupların 
3 gecedir süren 
çatışması dün gece 
de devam etti. 
Gruplar arasındaki 
kavgada silahlar 
konuştu. Polis 
mahalleye biber 
gazı ve tazyikli su 
sıkarak müdahale 
etti.Yaşanan arbe 
dede 31 yaşındaki 
İlker Kaya, başına 
aldığı kurşunla ağır 
yaralandı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mill M ıhıaıtHere M
Ay sonlan...

Dün, vatandaşın devlete ait kurumlara 
öde ye mediği borçlarını Maliye 
Bakanhğı’nca yapılan dırması sonucu 
ödenmeyen taksitlerinin affı ve yeniden 
yapılandırması vardı.

Ayrıca, yapılandırmaları aksatmayanların 
taksitleri...

SGK pirimleri...
Sizin anlayacağınız dün piyasalar devlete 

çalış tı.
Ama yapılandırmalar konusunda sistem 

çökmüş.
Bankalarının eli kolu bağlanmış..
İşlem yapamamışlar.
Önümüzdeki günlerin iyi getirmesini 

bekleyen yok.
BDP’nin başlattığı gerginlik yurdun dört 

bir yanına yayıldı.
Dün yazdığım, gibi Türkiye bir iç savaşa 

doğru gidiyor. Sokaklar Filistini sokakları 
gibi oldu...

Dün, Ortadoğu Üniversite’sinde de 
karışıklıklar başladı.

Toplumsal olaylar mantar gibi biter..
Başlamaya görsün.
Bu ortamı yaratacak ilklimi getirmeyin. 
Ülkenin barışını bozmayın.
Başbakan’ın Ankara da cumhuriyeti kut

lamak isteyenlerin önüne konan barikat
ların kaldırılması konusunda, ‘kardeşim 
dediği, yol arkadaşım’ dedi ği 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e söyledik
lerini duydunuz mu?

Halkın önündeki barikatların kaldırılma 
emrini Vali’ye Gül vermiş.
Vermese ne olurdu?
Halk o barikatları aşıp giderdi Ata’sına...
Tayyibin ve güvenlik güçlerinin buna 

gücü yetmezdi.
Halk, Cumhuriyet Bayramını kendince 

kutlamak isterken, sen, ‘hayır benim iste
diğim gibi kutlayacaksın’ dersen, nerde 
kalır senin demokratlığın...

Görülen o ki, Erdoğan giderek daha muk
tedir olma yolunda.

Muktedir olma isteği, diktatörlük pisikolo- 
jisidir.

Başkanlık sistemi istemesinin bir nedeni 
de bu.

Zaten partisinde demokrasi falan yok.
O ne ederse, sözü kanun.
Sözün kısası, durum kötü..
PKK çok yölü saldırılara başladı.
Okul yakıyor, devlete ait resmi arabalı 

yakıyor, yollara mayın döşüyor, saldırıy
or...

Bursa da olduğu gibi hükümetten 
umudunu ke sen halk, kendi bildiği yön
temlerle olayların üzeri ne gidiyor.

Ortalığı sakinleştireceklerine, yangına 
benzinle gidiyorlar.
Ay sonları kötüdür.
29 Ekim ise en kötüsüydü.
Hürriyet’e Yılmaz Özdil bakın bu günü 

nasıl değerlendirmiş,

İlçemiz 
Kaymakamı Cahit 
Işık'ın Gemlik’e 
atanmasından 

sonra, kendisini 
ziyaret eden 

kurumlara iade 
ziyaretlerine 

başladı.
Kaymakam Işık 
dün Muhtarlar

Derneği, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası

Başkanlığı ve 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi’ni 

ziyaret etti
İlçemize Konya Ilgın 
Kaymakamlığından 
atanan Cahit Işık, 
kendisini ziyaret 
eden kurum ve 
kuruluşlara ziyaret
lerini sürdürüyor. 
Kaymakam Işık dün, 
saat 15.oo de 
Muhtarlar Derneği’ni 
ziyaret etti.
Dernek Başkanı 
İdris Kurt ve yak
laşık 20 muhtar 
tarafından 
karşılanan 
Kaymakam Işık, 

dernek lokalinde bir 
süre muhtarlarla 
sohbet etti.
Muhtarların sorun
larını dinleyen Işık, 
‘‘Muhtarlar devlet ile 
halk arasında 
köprüdür.
Sizinle birlikte 
Gemlik’e yararlı 
hiçzmetler 
yapacağız” dedi. 
Dernek önünde 
muhtarlarla hatıra 
fotoğrafı çektiren 
Cahit Işık, daha 
sonra Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nı 
ziyaret etti.

Oda Başkanı 
İbrahim Talan ve 
yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
karşılanan 
Kaymakam Işık, 
burada da esnafların 
sorunlarını en yetkili 
kişilerden dinledi. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, esnaf 
ve sanatkarların çok 
zor günler geçirdiği
ni, marketlere karşı 
sıkıntıları olduğunu 
söyledi.
Gemlik’teki esnaf ve

sanatkarlar hakkın
da Kaymakam Işık’a 
bilgiler verdi. 
Kaymakam Işık da 
çalıştığı yerlerde 
Gemlik’teki esnaf 
kadar çok sayıda 
esnafın olmadığına, 
devlet olarak her 
zaman esnaf ve 
sanatkarın yanında 
olacaklarını söyledi. 
Kaymakam Işık 
kurumlan gezdikten 
sonra, esnafı da 
ziyaret edeceğini 
söyledi.
Kaymakam Işık, İlçe

Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige ve 
Özel İdare Müdürü 
Mustafa 
Emirkaya ile birlikte 
ziyaretlerini sürdür 
dü.
Kaymakam Işık, son 
olarak Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet 
Kooperatifi’ni ziyaret 
etti. Kooperatif 
Başkanı Mevlüt Avcı 
ve yönetim kurulu 
üyelerinden çalış
maları hakkında bil
giler aldı.

29 EKİM 2012

İstediğin kadar tazzikli su sık 
Korkma sönmez...

Anlayana sivri sinek saz....

KRŞ€D£ B6KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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Gemlik Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Sabahattin Durmuş, yeni hizmet binası yapımı için siyasi partilerden destek arıyor.

CHI', yeni SSK hizmet binasının 
yanılmasını destekliyor

Gemlik’te 20 bin sigortalı, 9 bin Bağ-Kur’lu bulunduğunu belirten CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, yapılacak 
hizmet binasının sigortalı ve Bağ-Kur’luya ve emeklilerine hizmet vereceğini bu nedenle destekleyeceklerini söyledi
Gemlik Sosyal Gü 
venlik Müdürü Saba 
hattin Durmuş, ku 
rum tarafından dü 
şünülen ve genel 
bir proje olan İl ve 
İlçelerde hizmet bi 
naları yapmak 
istediklerini, bu 
nedenle biyasi parti
leri ziya ret ettikleri
ni söyledi.
Durmuş’un ilk dura 
ğı CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı oldu. 
Durmuş, şöyle ko 
nuştü: 
r“Fiziki anlamda 
sıkıntılarımız var. 
İlçemizde 20 bin si 
gortah ve 9 bin Bağ- 
Kur’lu va tandaşımız

var. Üç yıl önce ile 
şimdiki yapılan iş 
lemler çok farklı, 
yerimiz vatandaşla 
rımıza tam kapa

siteyle hizmet ver 
meye uygun değil. 
Kurumumuz vatan
daşımızın en sık 
uğradığı binalardan

biri. Bu anlamda 
Gemlik’te vatandaş 
larımıza tam kapa
siteyle hizmet veren 
yeni bir bina yap

mak istiyor ve 
desteklerinizi bek
liyoruz" dedi.

SERTASLAN’DAN 
DESTEK
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ise konuşmasında 
şunları söyledi: 
“Biz, kurumlarla 
diyaloğu önemsi 
yoruz.
Çünkü onlardan 
gelen çözüm ve 
öneriler bizim için 
çok önemli.
Şahsım adına 
söylü yorum, 9 bin 
Bağ-Kur’lunun 
yanında, 20 bin 
sigortalıya da

hizmet vermek 
adına düşündüğü 
nüz proje çok man
tıklı.
Yapmayı düşündü 
ğünüz hizmet bina 
sının, SSK ve Bağ- 
Kur emeklilerinin 
rahat ve kolay 
ulaşabileceği, 
depreme dayanıklı 
ve tam ka asiteli 
SGK binası nın 
ilçemizde hizmet 
vermesini en çok 
isteyen, arzu eden 
bir partiyiz.
Biz, emeklilerin 
yanında olduğumuz 
kadar, onlara 
hizmet verenlerin de 
yanındayız" dedi, j

Vı.ı

Mılliiii ijltlı tem Hm ıııM
Bugün saat 16.oo da Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde 
yapılacak olan protokolle, okuma yazma kursa başlayacak
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ile Gemlik 
Rotary Kulübü işbir
liğinde okuma-yazma 
faaliyetlerinin 
yaygınlaştırmasına 
yönelik bugün bir pro
tokol imzalanacak
Bugün saat 16.oo da

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü’nde 
yapılacak olan protokol 
törenime, İlçe Milli 
Eğitim^Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, Gemlik Rotary 
Kulübğ Başkanı Hasan

Hamaloğlu katılacak. 
Gemlik Rotary Kulübü 
geçtiğimiz yıllarda da 
ilçe mizdeki okuma 
yazma bilmeyenlerin 
sayısının 
azalması için 
sürekli okuma yazma 
kurslarına destek 
olmuştu

111

Genelkurmay'dan ABD 
Askeri Açıklaması
ABD Silahlı

\ Kuvvetleri'ne men 
’ \ sup 20 kişilik bir 

^askeri heyetin, 
' Diyarbakır'daki 2. 
J Hava Kuvveti 
j Komutanlığı'na 
- intikal ederek,

1: incelemelerde 

bulunduğuna yöne
lik haberferde yer 
alan iddiaların 
gerçek dışrolduğu 
belirtildi.
Genelkurmay 
Başkanlığımın inter
net sitesinde yer 
âlân yazılr&çıklama- 

da, bazı basın yayın 
organlarında, ABD 
silahlı kuvvetlerine 
mensup 20 kişilik bir 
askeri heyetin, 2. 
Hava Kuvveti 
Komutanlığı'na 
(Diyarbakır) intikal 
ederek,

incelemelerde 
bulunduğuna yöne
lik haberler yer 
aldığı ifade edilerek, 
söz konusu haber
lerde yer alan iddi
aların tamamının 
gerçek dışı olduğu 
kaydedildi

www.ge .com

http://www.ge
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Mı iBiaaiM'iiwiiiw
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Ekim 
ayı ihracat rakam
larını bugün 
Orhangazi'de açık
layacak .
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası, Orhan 
gazi'nin 2011 yılında 
yaklaşık 541.980.325 
dolar olan ihracat 
rakamıyla ülkemizin 
2023 ihracat hede
fine önemli katkı 
sağladığı belirtile 
rek, "Genelde her ay 
başka bir ilde açık
lanan bu rakamlar 1 
Kasımda ilçemizden 
açıklanacak. Bu 
ilçemiz adına ayrı bir 
önem taşımaktadır. 
Aynı gün ilçemiz 
ihracatçılarını geze
cek olan Türkiye 
İhracatçılar Meclisi 
(TİM) başkanı ve

taint rtms M ıfc
Milli Eğitim 
Bakanlığı, öğretmen 
yetiştirme ve 
geliştirme sistemini, 
öğretmen ve öğrenci 
yeterliliklerini esas 
alan bir performans 
sistemini de içere
cek şekilde yeniden 
yapılandıracak.
28445 Sayılı 
Mükerrer Resmi 
Gazete'de yayım
lanan 2013 Yılı 
Programı'nda 
"Eğitim Sistemi'nin 
Geliştirilmesi"ne 
yönelik temel amaç 
ve hedeflere göre, 
2013 yılında öğret
men istihdamına 
ilişkin strateji ve 
politika belgesi 
hazırlanacak ve 
uygulanmaya 
başlanacak.
MEB'in sorumlu
luğunda yürütülecek 
çalışmalara Maliye 
Bakanlığı, Devlet 
Personel Başkanlığı, 
YÖK ve üniversiteler 
de destek verecek. 
Çalışmalar kap
samında öğretmen 
istihdamına ilişkin 
strateji ve politika

yönetim kurulu 
üyeleri bir dizi 
ziyaretlerde bulu
narak, ilçemiz fir
malarının gücünü 
yerinde görecekler. 
Türkiye İhracatçılar 

belgesi hazır
lanacak. Eğitim 
fakültelerinin kon
tenjanları ülkenin 
gelecekte ihtiyaç 
duyacağı branşlara 
ve öğretmen sayısı
na göre belir
lenecek. Öğretmen
lerin atamalarında 
bölgeler itibarıyla 
öğretmen ihtiyacının 
dikkate alındığı 
teşvik edici bir 
yaklaşım 
benimsenecek.
Yenilenen müfredat
lar için yöneticiye 
eğitim 
Öğretmenlere ve 
okul yöneticilerine

Meclisi'nin ilçemize 
olan bu ziyareti 
ülkemiz ticari hayatı 
için önemli. Bu 
rakamların ihra
catçıların, ekono
mistlerin ve tüm 

yönelik hizmet içi 
eğitimlerin sayısı ve 
etkinliği artırılacak. 
Bu çalışmalara 
Maliye Bakanlığı, 
üniversiteler, işçi ve 
işveren sendikaları 
konfederasyonları 
da katılacak.
Yenilenen müfredat
lara uygun olacak 
şekilde yönetici, 
öğretmen ve diğer 
personelin yeterlilik 
alanlarını esas alan 
ve sorumluluğuna 
verilecek görevleri 
en uygun şekliyle 
yapmasını sağlaya
cak bilgi ve beceriyi 
kazandıran etkin 

ulusal yayın ve 
yayım kuruluşlarının 
önünde Orhanga 
zi'mizde açıklanması 
ilçemizin tanıtımı 
için çok faydalı ola
cak" dedi.

bir hizmet içi 
eğitim sistemi 
kurulacak. 
Bu kapsamda 
düzenlenen seminer 
ve kursların niteliği 
artırılacak.
Oluşturulacak mo 
delin tasarımında 
eğitim ihtiyacının 
belirlenmesi, eğitim 
ve öğretim dönemi 
dışındaki zamanların 
etkin kullanımı, 
eğitimlere ait etki 
analizlerinin yapıl
ması, öğretmen ve 
öğrenci yeterlilik- t 
lerinin değer
lendirilmesi temel 
ilkeler olacak.

Tarihi Hanlar 
Bölgesi, Kış Saati 

Uygulamasına 
Giriyor

Yeni uygulama ile 
hafta içi her gün 
açık tutulan Bursa 
tarihi Hanlar 
Bölgesi, kış sezo
nuna girilirken, saat 
09.00 ile 20.00 saat
leri arasında açık 
kalacak. Bursa'nın 
önemli tarihi ve tur
istik merkezlerin 
den olan tarihi 
Hanlar Bölgesi, 
Eylül ayında, alınan 
kararla Pazar gün
leri da dahil olmak 
üzere açık tutul
makta.
Bu doğrultuda alı
nan karar gereği, 1 
Nisan-1 Kasım tar
ihleri arasında 
09.00-22.00 saatleri 
arasında açık tutu
lan tarihi çarşı, kış 
saati ugulamasına 
geçilmesi ile birlikte 
yeni saat düzen
lemesine göre açık 
tutulacak. Buna 
göre; tarihi Hanlar 
Bölgesi yarından 
itibaren 1 Kasım-1 
Nisan tarihlerinde 
09.00-20.00 saatleri 
arasında, haftanın 
her günü açık kala
cak.
Bu kapsamda, 12 
Eylül darbesi ürünü 
olarak kapanan tari
hi ve turistik 
merkez Hanlar 
Bölgesi de yeni 
kararla artık haf
tanın her günü yerli 
ve yabancı tur

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

GÜN âÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

istlere açık tutul
makta. Bursa 
Valiliği'nin aldığı 
karar doğrultusun
da özellikle pazar 
günleri kepenklerle 
kapatılan tarihi 
Hanlar Bölgesi, 
artık her gün tu 
rizme açık tutul
makta. Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput'un devreye 
girmesi ile birlikte 
alınan kararla 
Hanlar Bölgesi, 1 
Nisan-1 Kasım tar
ihleri arasında 
09.00-22.00, 1 
Kasım-1 Nisan tar
ihlerinde ise 09.00- 
20.00 saatleri 
arasında haftanın 
her günü açık 
kalmakta.
Başta Bursa Valiliği 
olmak üzere, 
Büyükşehir Bele 
diyesi, Osmangazi 
Kaymakamlığı, 
Emniyet 
Müdürlüğü, Bursa 
Tarihi Çarşı Hanlar 
Bölgesi Birliği, 
Kapahçarşı 
Derneği, Uzunçarşı 
Derneği ve Bursa 
Eski Bakırcılar 
Çarşısı Bakım 
Onarım Derneği'ntn 
ortak kararı ile 15 
Eylül 2012 
Cumartesi günü 
itibariyle yürürlüğe 
giren uygulamada 
kış tarifesine 
giriliyor.

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgazetesl.com
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* SGK "prim horcu" yapılanflırma 
Memeleri 1 Kasım a uzatıldı
Kurban ve 
Cumhuriyet 
Bayramları 
nedeniyle 
24-25-26-29 Ekim 
2012 mesai gün
lerinin 
resmi tatil olması, 
Kurumumuzla anlaş
malı Bankaların bu 
tarihlerde tahsilat 
yapamamasına 
neden olmuş, bunun 
sonucunda prim 
ödeme yükümlüler
imizin 30 ve 
31 Ekim 2012 tarih
lerinde bankalara 
yoğun bir müracaatı 
yaşanmıştır.
Bankalara yapılan 
yoğun müracaatlar, 
Kurumumuzun 
6111 sayılı Kanun 
gereğince yeniden

yapılandırılan 
işveren primleri

(5510 sy Kanun 
4/1-a bendi kap

samında çalıştırılan 
sigortalılara ilişkin 
sigorta primleri)

programında teknik 
aksaklığa neden 
olmuş, bu nedenle 
söz konusu tahsilat
lar yapılamamıştır. 
Prim ödeme yüküm
lülerimizin mağ

duriyetlerini önle
mek amacıyla son 
ödeme günü 
31.10.2012 tarihi 
olan 6111 sayılı 
Kanun gereğince 
yapılandırılan 
işveren primlerinin 
(5510 sy Kanun 
4/1-a bendi 
kapsamında 
çalıştırılan 
sigortalılara ilişkin 
sigorta primleri) 
tahsilat işlemleri 
07.11.2012 
Çarşamba gün 
sonuna kadar 
uzatılmış olup, 
bu tarihe kadar 

yapılacak söz 
konusu ödemeler 
yasal süresi 
içinde yapılmış 
sayılacaktır.

KONGRE İLANI
GİRİT VE RUMEll TÜRKLERİ 

KÜLTÜR VE 
DRYRNIŞMft DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği’nin yıllık olağan 
genel kurul toplantısı, 1 Nolu 
Kordonda bulunan derneğimizde 18 
Kasım 2012 Pazar günü saat 20.oo’de 
aşağıdaki gündem maddelerini 
görüşmek üzere yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
toplantı 25 Kasım 2012 Pazar günü 
aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU ADINA 
DERNEK BAŞKANI AHMET ÇAKMAK

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu ve saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu çalışma raporu

nun okunması
4- Denetim Kurulu çalışma raporu

nun okunması
5- Yönetim ve denetim kurulu çalış

ma raporlarının ibrası
6- Yeni yönetim ve denetim 

kurullarının seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

I

SIĞI 
milini

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
MEŞRUBAT DAĞITIMI KONUSUNDA 
DENEYİMLİ E SINIFI EHLİYETİ OLAN 

ŞOFÖR ARANIYOR

TEL : 0 536 323 63 33

raTOöTffl ABONE OLDUNUZ MU?
■üiiiliiiiii.iiiiiiiiiiiiiiim ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T a “SUYUNU BOŞA
I mH HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

s/ FATURA

KATALOG

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

TÜRKİYE’NİN EN UYGUN VE KALİTELİ
DAVETİYELERİ eN UYGUN FİYATLARLA...
DESVETIYE BİZİM İŞİMİZ

EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

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

vZ SEVK İRSALİYESİ DÜĞÜN & NİŞAN
TAŞIMA İRSALİYESİ SÜNNET AÇILIŞ
KARTVİZİT & KAŞE ORGANİZASYON
HEDİYELİK EŞYA

CİLT İŞLERİ

PLAKET & KUPA 
DERGİ, KİTAP

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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l üluılararası İsçi Filmleri Festivali M teım’m
7. Uluslararası İşçi 
Filmleri Festivali'nin 
Bursa ayağı, 2-9 
Kasım tarihlerinde 
yapılacak.
Nilüfer 
Belediyesi'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Nilüfer 
Belediyesinin 
destekleriyle bu yıl 
yedincisi düzenle

nen festivalin Bursa 
ayağının 2 Kasım 
Cuma günü saat 
18.00'de Nazım 
Hikmet Kültürevi'nde 
düzenlenecek kok
teyl ile başlayacağı 
bildirildi.
Festivalin düzenleyi
cileri arasında bulu
nan Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları

Birliği (TMMOB) İl 
Koordinasyon 
Kurulu Üyesi Orhan 
Sarıbal, bu yılki fes
tivalde
"Şimdi özgürlük 
vakti" ve "Özgürlük 
emek ister" slogan
larını tercih ettikleri
ni belirtti.
BursalIları 24 ülke
den 57 filmin yer

alacağı festivale 
davet eden 
Sarıbal,
"6 yıl boyunca 
olduğu gibi bu yıl da 
emekten yana söz 
söyleyen öyküleri ve 
direnişleri beyaz 
perdeye taşıyan 
organizasyon, yine 
Anadolu'nun dört bir 
yanını dolaşmakla

kalmıyor, dünyanın 
pek çok ülkesinden 
benzer öyküleri 
Türkiye halkları ile 
buluşturuyor" dedi. 
Festival, 2 Kasım 
Cuma günü saat 
18.00'de Nazım 
Hikmet Kültürevi'nde 
düzenlenecek kok
teylin ardından 
Orçun Benli'nin

yönettiği "Bu Sön 
Olsun" filminin gös
terimiyle başlayacak 
ve 9 Kasım 2012 
Cuma günü Ördekli 
Kültür Merkezi'nde 
yönetmen Özcan 
Alper söyleşisi ve 
"Gelecek Uzun 
Sürer" filminin 
gösterimiyle son 
bulacak.

KlNIKONSFYİNDENTÜRKSflNftTMÖZİĞİZİYflTETİ
Bursa Kent Konseyi 
bünyesinde faaliyet- 
Herini sürdürence 
tamamı gönüllüler
den oluşan Türk 
Sanat Müziği Çalış
ma Grubu, 
muhteşem bir 
konser verdi.
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde (TKM) 
gerçekleştirilen kon
sere, Bursalı müzik
severler yoğun ilgi 
gösterdi. Konserin 
açılışında konuşan 
usta sanatçı Burhan 
Dikencik, icra ettik
leri Türk Sanat

Müzîği’riİ herkese j 
sevdirmeye çal ıslık
larını belirtti.
Dikencik, tüm sezon 
boyunca kendilerine 
destek veren Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’ye, Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala’ya ve 
tüm sanatseverlere 
teşekkür etti. 
İki bölüm halinde 
gerçekleştirilen ve 
sanatseverlerin de 
beğeniyle izlediği 
konserde, farklı

makamlarda eserler 
koro ve solo olarak 
seslendirildi.

Koronun şefliğini 
gerçekleştiren usta 
sanatçı Burhan

Dikencik ve gönüllü 
sanatçıların perfor
mansı ise dinleyen

lerden büyük alkış 
aldı. Amatör 
sanatçılar, başarılı 
yorumlarıyla pro
fesyonel sanatçılara 
adeta taş çıkarttı. 
Programın sonunda 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi adına 
Muhsin Özlükurt ile 
Bursa Kent Konseyi 
Başkan Yardımcıları 
Lütfi Taşçı ve 
Mehmet Necati 
Şahin tarafından şef 
Burhan Dikencik’e 
ve şef yardımcısı 
Bahar Güldüren’e 
çiçek verildi.

Kanguru te gülen kuşlar ziyaretçilerini bekliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi’nin 
zürafaların ardından 
yeni konukları olan 
kanguru ve gülen 
kuşlar, ziyaretçilerini 
bekliyor.
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 14 yıl önce yak
laşık 206 bin 
metrekare alan üzer
ine kurulan 
Hayvanat 
Bahçesi’nin kuruluş 
aşamasında barı

nakları özel olarak 
yaptırılan ancak bir 
türlü Bursa’ya getir
ilemeyen zürafaların 
ardından yeni hay
van türleri de 
Bursa’ya gelmeye 
başladı. 76 türden 
yaklaşık 600 hay
vanın bulunduğu 
hayvanat bahçesinin 
son konukları ise 
kanguru ve gülen 
kuşlar oldu. Avrupa 
Hayvanat Bahçeleri 
Birliği’ne tam 
üyeliğin ardından

bedelsiz hayvan 
teminine başlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Danimarka’nın 
Kopenhag Hayvanat 
Bahçesi’nden 4 
küçük kanguruyu 
Bursa’ya getirdi. 
Koro şeklinde yük
sek sesle kahkahaya 
benzer şekilde ses 
çıkardıkları için 
gülen kuş ismini 
alan Avustralya'nın 
Gülen Kuşlarından 
3'ü de Çek

Cumhuriyeti Prag 
Hayvanat 
Bahçesi’nden 
getirilerek Bursa 
Hayvanat 
Bahçesi’ndeki 
yerlerini aldı. 
Uyum süreçlerini 
sorunsuz bir şekilde 
tamamlayan kanguru 
ve gülen kuşların 
yanı sıra yeni hay
van türlerinin 
Bursa’ya getirilmesi 
yönündeki çalış
malar da aralıksız 
sürüyor.

KAŞGDG B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜL AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAAcııiık YAYINCILIK - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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Sağlıkla neni donem! Memura al geliyor
'Sağlıkta Dönüşüm 
Projesi' kapsamında 
81 ilde oluşturulan 
Kamu Hastaneler 
Birliği (KHB) Genel 
Sekreterliği, bakan
lığa bağlı has
tanelerin tek çatı 
altında yönetilmesi
ni sağlayacak.
Birleşmeyle birlikte; 
sınırlı sayıdaki 
sağlık personelinin 
tek elden yönetilme
si, kaynakların ver
imli kullanılması, 
sağlık giderlerinin 
azaltılması ve vatan
daşa daha kaliteli 
hizmet verilmesi 
amaçlanıyor.
Sağlıkta uygulanan 
dönüşüm projesi 
kapsamında, Kasım 
2011'de çıkarılan 
kanun hükmünde 
kararnameyle 
dönüşüm sürecinde 
sona gelindi. Sağlık 
Bakanlığı, Türkiye 
genelindeki 842 
kamu hastanesini il 
bazında bölgelere 
ayırarak birleştirdi. 
Bakanlık, bu has
taneleri yönetecek 
100 Kamu 
Hastaneler Birliği 
Genel Sekreteri'nin 
(CEO) listesini 
hazırlayarak ata
malarını yapmaya 
başladı.
Yeni sistemde has
tane yönetimleri 
baştan değişecek. 
Buna göre, illerdeki 
hastaneler genel 
sekretere 
bağlanacak ve özel 
hastanelerde uygu
lanan bu modele 
tam bir geçiş 
gerçekleştirilecek. 
Yeni sistemle

sağlıkta yönetim; 
KHB Genel 
Sekreterliği, Türkiye 
Halk Sağlığı 
Kurumu ve Sağlık 
Müdürlükleri olarak 
3 farklı kuruma 
ayrıldı. Yeni süreçte 
en üst yönetici 
olarak KHB Genel 
Sekreteri olurken, 
alt birimlerde Halk 
Sağlığı Kurumu ve 
Sağlık Müdürlükleri 
olacak. KHB'ler, 
bakanlığın sunacağı 
ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık 
hizmetlerini vermek 
üzere, hastanelerin 
ve ağız ve diş 
sağlığı merkez
lerinin işletilmesi, 
faaliyetlerinin izlen
mesi, değer
lendirilmesi ve 
denetlenmesi gibi 
işlemleri yürütecek. 
Uygulamayla kuru
lan Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu da 
birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin 
tamamını 
üstlenecek. Burada 
ana çocuk sağlığı, 
bulaşıcı hastalıklar, 
çevre sağlığı, verem 
savaş dispanserleri, 
koruyucu ve önleyi
ci sağlık hizmetleri 

gibi konular halk 
sağlığı birimi 
tarafından yürütüle
cek. Mevcut sağlık 
müdürlükleri de 
raporlama, sağlıkta 
denetim ve sağlık 
turizmi gibi konular
la ilgilenecek.

HASTANELER TEK 
MERKEZDEN 
YÖNETİLECEK 
Yeni sistem hakkın
da bilgi veren 
Antalya Sağlık İl 
Müdürü Adem 
Bilgin, sağlıkta 
yönetimin tek çatı 
altında toplandığını 
belirtti. Artık illerde
ki hastanelerle, ilçel- 
erdekilerin aynı 
merkezden yönetile
ceği ifade eden 
Bilgin, personel ata
malarının da tek 
elden yapılacağını 
kaydetti.
Bilgin, "Antalya'da 
Kaş Devlet 
Hastanesi ya da 
Gazipaşa Devlet 
Hastanesi ayrı bir 
kurum olarak değil, 
Antalya Kamu Hasta 
ne Birliği Genel 
Sekreterliği person
eli olacak. Ahm 
satımlar tek elden 
yapılacak.”dedi

Hükümet, memura 
disiplin affı için 
düğmeye bastı. 
Memurlar ve diğer 
kamu görevlilerine 
disiplin affı geliyor. 
Tasarının 2013 yılın
da TBMM tatile 
girmeden önce 
yasalaşması bek
leniyor.
Yasanın yürürlüğe 
girmesi ile birlikte, 
kamu görevlileri 
hakkında, 14 Şubat 
2005 tarihinden 
itibaren işlenmiş 
fiillerden dolayı ver
ilen bazı disiplin 
cezaları, bütün 
sonuçlarıyla 
affedilecek. Devletin 
güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal 
düzene ve bu 
düzenin işleyişine 
karşı suçlar, zim
met, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahte
cilik gibi suçlardan 
doğan cezalar ise af 
kapsamı dışında 
bırakılacak.
SORUŞTURMA YOK 
Bu cezalar dışında 
verilen disiplin 
cezaları bütün 
sonuçlarıyla 
affedilecek. İlgililer 
hakkında disiplin 
soruşturması ve 
kovuşturması

İZ AVID Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
|\H| || nüfus cüzdanımı 25 Eylül 2012 tarihinde 

kaybettim. Hükümsüzdür. FADİME GÜMÜŞ

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR
.. .....* «t _________
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yapılamayacak. 
Devam etmekte olan 
disiplin soruşturma 
ve kovuşturmaları 
işlemden kaldırıla
cak. Kesinleşmiş 
olan disiplin 
cezaları uygulan
mayacak.

ASKERLER 
KAPSAM 
DIŞINDA
Disiplin affına ilişkin 
hükümler, 926 sayılı 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel 
Kanunu, 3466 sayılı 
Uzman Jandarma 
Kanunu, 3269 sayılı 
Uzman Erbaş 
Kanunu ile 357 
sayılı Askeri 
Hakimler Kanunu'na 

tabi personel 
hakkında uygulan
mayacak. 
GEÇMİŞE 
DÖNÜK ÖDEME 
YOK 
Kanun kapsamında, 
disiplin cezaları 
affedilenlerin özlük 
dosyalarındaki bu 
disiplin cezalarına 
dair kayıtlar, 
ilgililerin müracaatı 
aranmaksızın 
hükümsüz kalacak 
ve dosyalarından 
çıkarılacak. Disiplin 
cezalarının affı, 
ilgililere geçmiş 
süreler için özlük 
hakları ve parasal 
yönden herhangi bir 
talep hakkı ver
meyecek.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
51312 06

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

513 10 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç________

513 12 12
513 20 77

514 45 49

512 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

RESMİ DAİRELER

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

BELEDİYE

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

DENİZ OTOBÜSÜ

Mudanya 
Yenikapı 
Yalova
İDO İmam Aslan

544 30 60
(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

VAPUR - FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

__________OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

513 65 29
514 80 88

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

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

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

GEM D AŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

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

GemlikKarfez
•SBLİK'İN İLK «OMLOK «İYKSİ 64387181

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4409 

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)

IIIIİIIİIIIIMİ
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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Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi minikleri, hayvanat 

bahçesini gezdi

Teleferik Son Seferini Yapn

Gemlik Kız Teknik 
Ve Meslek Lisesi 
Uygulama 
Anasınıfı Ekim 
ayının sonunda 
Bursa Hayvanat 
Bahçesine gezi 
düzenledi. 
“Hayvanları

Koruma Haftası” 
etkinlikleri 
çerçevesinde 
yapılan geziye 
katılan minik 
öğrenciler eğitici 
ve eğlendirici bir 
geziye katılmanın 
mutluluğunu 

yaşadılar. 
Güzel havadan 
da bol bol 
faydalanan 
öğrenciler yeni 
eğitim-öğretim 
yılının ilk gezisini 
de gerçekleştirmiş 
oldular

Bursa'nın önemli 
simgelerinden 49 
yıldır kent merkezi 
ile Uludağ arasında 
ulaşımı sağlayan 
teleferik, son yol
cularını taşıdı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Ak Partili Recep 
Altepe, bugüne 
kadar yüz binlerce 
yolcuyu Uludağ'a 
çıkaran teleferiğin, 
yapılacak yeni tele
ferik hattı çalışma 
lan nedeniyle kap
atıldığını söyledi. 
Uludağ'a, Bursa 
manzarası eşliğin 
de ulaşım imkanı 
sunan ve 49 yıl 
boyunca Teferrüç- 
Kadıyayla- Sarıalan 
istasyonları arasın
da yüz binlerce 
yolcu taşıyan tele
ferik, son seferini 
yaptı. Bursa'nın 
önemli simgelerin 
den biri olan, 
ancak yeni tele
ferik çalışmalarının

başlaması nedeniy 
le seferlere kapat 
ilan teleferik yarın
dan itibaren sökül 
meye başlanacak. 
Yeni teleferik çalış
maları ile ilgili bil
giler veren Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yeni 
hat uzunluğunun 
8,5 kilometre ola
cağını ve bunun 
4,5 kilometresinin 
mevcut hattan kul
lanılacağını 
belirterek, ilave 
olarak ikinci oteller 
bölgesine 4,2 kilo

metrelik hat ekle 
neceğini söyledi. 3 
olan istasyon sayı 
sı Oteller bölgesi 
ile 4'e çıkacağını 
kaydeden Altepe, 
"İlgili kurumlardan 
tüm onaylar alındı.
Yap-işlet-devret 
modeli ile Laitner 
firması tarafından 
yapılacak. Mevcut 
sisteme göre daha 
alçak hat sistemi 
uygulanacak. 8'er 
kişilik gondol tipi 
kabinlerle saatte 
bin 800 yolcu 
taşınabilecek" diye 
konuştu.
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Dr. Sefer 
KÖSTEM

RUH VE SİNİR 
HASTALIKLARI UZMANI 

Dr. Sabahaddin 
ÇAKIROĞLU

SGK İLE ANLAŞMAMIZ 
MEVCUTTUR

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe giinleri
Saat is.oo-18.oo arası Saat 13.00 -18.00 arası

RANDEVU İÇİN 

İstiklal Cad. No: 44 GEMLİK 
Tel: 514 80 88-514 50 51

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

Tarihi Eserleri 
Jandarmaya 

Satmaya Kalktılar 
Bursa'nın Mudanya ilçesine 
bağlı Zeytinbağı beldesinde, 
ellerindeki tarihi eserleri güven
lik güçlerine satmaya çalışan 5 
kişi gözaltına alındı. Syf 3’de

Sofralılı zeıılinae bastiyat 6 Iha
Marmarabirlik, 2012-13 kampanya dönemi 
sofralık zeytin alım fiyatlarını belirledi. Kiloda 
190 tane gelen zeytine 6 lira ödeyecek olan 
Marmarabirlik, 200 taneye 5.60 lira, 410 tane 
ye de 1.80 lira fiyat saptadı. Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet Asa, kooperatif bölgele 
rinden gelen rekolte beyanının 60 bin ton 
civarında olduğunu, toplamda yaklaşık 48 bin 
ton, iri ka libreli ürünün de yüzde 75’ini alma 
yı hedeflediklerini söyledi. Asa, “Açıkla 
dığımız fiyatlardan üreticilerimizin memnun 
kalacaklarını ümit ediyoruz" dedi. Sayfa 2’de

Başhekim Op.Dr. Mehmet Küçükkeçe’de görevinden 
alındı. Yerine Karamürsel Başhekimi geliyor

Devlet Hastanesi 
Başhekimi değişti 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Hasta 
nesi’nde 14 yıldır 
Başhekimlik görevini 
yürüten Opr. Dr.
Mehmet Küçükkeçe 
Sağlık Bakanhğı’nın 
uygulamaya koyduğu 
yeni projesi ile 
görevinden alındı. 
Küçükkeçe’nin yerine 
Karamürsel Devlet 
Hastanesi Başhekimi
Operatör Dr. Metin Eski’nin Pazartesi
Eski’nin atandığı günü görevine başla
öğrenildi. yacağı öğrenildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne BakışO

AKP’nin anketi...
AKP Genel Merkezi 2013 yılında yapıl

ması düşünülen yerel seçimler için il il, 
ilçe ilçe anket yaptırmış.

Dünya yerel bir gazetede bu anketin 
Gemlik ayağıyla ilgili bilgiler basına 
sızmış.

Bu anket gibi daha birçok anketin yapı 
lacağı biliniyor.

Bu AKP anketinde ortaya çıkan veriler
le ilgili dün birkaç yerde sohbet ettik.

Sohbetin bazıları AKP’lilerle oldu.
Gemlik Belediyesi’nde ortaya çıkan yol

suzluk olaylarından sonra, Belediye 
Başkanının görevden alınması üzerine 
yolsuzluğun faturası CHP’ye çıkarılmak 
istendi. Bu devam ediyor... Devamı 4’de

Toplum 
destekli 
polis 
projesi 
tanıtımı 
sürüyor
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün 
Türkiye genelin 
de 2009 yılından 
bu yana uygula
maya koyduğu 
“Toplum Destekli 
Polis Projesi” 
Gem lik’te de 
tanıtıldı.
Haberi sayfa 5’de

Gemlik Rotary Kulübü’nün sponsorluğunu yapacağı kurs 
için Halk Eğitim Müdürlüğü’nde protokol imzalandı 

Okuma Yazma kursuna kamana
Konya gezisi ve gıda vamımı

Gemlik Halk Eğitim 
Müdürlüğü ve Gemlik 
Rotary Kulübü işbirliği 
ile açılacak olan oku 
ma yazma kursları için 
sponsorluk sözleşmesi 
imzalandı. Kursa 
katılanların, Konya’ya 
geziye götürüleceğini 
ve Mevlana törenlerini 
izleyeceklerini ayrıca 
kurs bitiminde Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı 
tarafından ihtiyaç 
sahibi kursiyerlere gıda 
yardımı yapılacak. 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SoLalık zeytinde üaşfiyat 6 Hra
Marmarabirlik, 2012-13 kampanya dönemi sofralık zeytin alım fiyatlarını belirledi. Kiloda 190 tane gelen zey
tine 6 lira ödeyecek olan Marmarabirlik, 200 taneye 5.60 lira, 410 taneye de 1.80 lira fiyat saptadı. 
Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, kooperatif bölgelerinden gelen rekolte beyanının 60 bin ton civarında 
olduğunu, toplamda yaklaşık 48 bin ton, iri kalibreli ürünün de yüzde 75’ini almayı hedeflediklerini söyledi
Marmarabirlik, 
sofralık zeytinde 190 
taneli ürünün baş 
fiyatını 6 lira olarak 
belirledi.
Güney Marmara’da 
yer alan kooperatif 
bölgelerinde üretilen 
sofralık zeytinin 
nefasetinden ötürü 
oluşan fiyatfark- 
lılığını dikkat alan 
Marmarabirlik, kilo
da 200 tane gelen 
ürüne ise 5.60 lira 
ödeyecek.
Marmarabirlik 
Yönetim ve Denetim 
Kurulu, bağlı 8 
kooperatifin yöneti
cileriyle yapılan 
toplantının ardından, 
2012-13 kampanya 
döneminde uygu
lanacak ürün ahm 
fiyatlarını belirledi. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Açıkladığımız 
fiyatlardan üreticiler

imizin memnun kala
caklarını ümit 

ediyoruz" dedi. 
Asa, kampanya 
dönemine ilişkin 
yaptığı açıklamada 
şünları söyledi: 
“Kooperatif böl
gelerimizde özel 
sektör temsilci
lerinin alım yaptığı 
fiyatlar sunidir. 
Üreticilerimizin, tüc
carın verdiği fiyata 
bakarak değer
lendirme yapma
maları gerekir. Özel 
sektör temsilcileri, 
istediği gibi ürün 
alıp piyasadan çe 
kilir. Oysa Marmara 
birlik ortak üreticiler
imizin beyan ettikleri 
ürününün neredeyse 
tamamına yakınını 
almaktadır.
Koopera tiflerimizdeh 
gelen beyanlara 
göre rekolte tahmini 
60 bin ton civarın
dadır. Alım politikası 
ve fiyatlarımızı da, 
ülke genelindeki üre
timin iri, orta ve ince

kalibre dağılımına 
göre belirledik.”

ÜRETİCİ 
KOUPERÂTİFIN£ 
SAHİP ÇIKSIN 
Marmarabirlik’in 
geçtiğimiz 
kampanya döne
minden yüksek mik
tarda küçük taneli 

zeytin stoğu bulun
duğunu söyleyen 
Başkan Asa, 
“Popülist davran
madan, ortaklarımızı 
ve kooperatifleri , 
mağdur etmeden, 
Marmarabirlik’! de 
zarar ettirmeden 
ortak bir yol bularak 
belirlediğimiz fiyat

larda, tüketici ayağı 
da hesaba 
katılmıştır. Alınacak 
ürünün sofraya kaç 
liraya ineceği de 
önemlidir.
Ayrıca bu kampanya 
dönemi çok 
farklıdır, iri taneli 
ürün ihtiyacı 
nedeniyle verilen bu 
fiyatların, 
üreticimizde gelecek 
yıllara ilişkin yüksek 
beklenti oluşturma
ması gerekmektedir" 
dedi.
Hidamet Asa, şöyle 
konuştu:
“Belirlenen fiyatlar
dan üreticimizin 
memnun olacağını 
ümit ediyoruz. 
Marmarabirlik kar 
ettiğinde kimse 
hesap sormamak
tadır. Ancak zarar 
ettiğinde de her 
ortağın hesap 
soracağının da 
bilinmesini isteriz. 
Üreticimiz, ürününü 

satarken 10 
kuruşluk farkları 
değil, 
Marmarabirlik’i 
tercih etmeli ve 
birliğine sahip 
çıkmalıdır.
Belirlediğimiz 
fiyatlarla üreticimizin 
yanında olduğu
muzu gösterdik. 
Bundan sonra görev 
üreticimizin...
Aynı zamanda 
üreticilerimizin 
Marmarabirlik’in 
gübre, zirai ilaç ve 
nakdi yardımların
dan faydalanabile
ceklerini de unutma
maları gerekir. 
Üretici birliğine ne 
kadar sahip 
çıkarsa, 
Marmarabirlik de 
ortaklarını o derece 
korur. Kampanya 
dönemi, üreticileri 
mize, kooperatif 
/erimize ve 
Marmarabirlik’e 
hayırlı olsun."

SP'liler ibaretlerini sürdürüyor Meteorolojiden 
kuvvetli yağış uyarısı

Saadet Partisi İlçe 
Başkam.Sedat 
Özmen, İlçe Başkan 
Yardımcıları; Ahmet 
Vak kas Yıldız, Sinan 
Kaptan ve Aydın 
Alsancak'tan oluşan 
heyet İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdiğe ve Nufus 
Müdürü Nazlı. 
Değirmenci’yi 
makamında ziyaret 
etti.
Saadet İlçe Başkam 
Özmen ve 
beraberindeki heyet 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe ile 
birsüre sohbet ettik
ten sonra Müdürün 
izniyle İlçe Emniyet 
binasındaki görevli 
Polis.ve memurları 
ziyaret ederek,

Cevizli lokum ve 
zeytin ikramında 
bulundular. İkram ve 
ziyaret nedeni ile 
memnuniyetlerim 
bildiren Polis ve 
memurlar İlçe / 
Başkanı Özmen’e 
teşekkürlerini 
ilettiler.
Saadet İlçe Başkanı

Özmen; “Gemlik 
halkına hizmet için 
gece-gündüz çalışan 
Emniyet mensubu 
kardeşlerimiz bizler 
için çok değerli ve 
kıymetlidir. Bu tip 
ziyaretlerle mem
nuniyetimizi onlara 
hissettirebildisek ne 
mutlu bize” dedi.

Emniyet 
ziyaretinden çıkan 
Saadet heyeti, daha 
sonra kısa süre 
önce eşini kaybeden 
İlçemizin sevilen 
bürokratlarından 
Nufus Müdürü Nazlı 
Değirmenci’yi hem 
taziye ziyareti hem 
de nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
Nufus Müdürü Nazlı 
Değirmenci, 
ziyaretin kendisini 
çok mutlu ettiğini 
dile getirdi. Özmen; 
“Müdürümüz alçak 
gönüllüğü,müte- 
vaziliği ve çalışkan
lığı ile sevdiğimiz ve 
saydığımız bir 
büyüğümüzdür” 
diyerek samimiyet
lerini dile getirdi.

Hava sıcaklığı, batı 
bölgelerde 2 ila 4 
derece artacak 
Doğu Karadeniz, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve batısı, Ege 
ve Marmara'nın 
batısı yer yer gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçecek. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
sabah ve öğleden 
sonra Doğu Kara 
deniz, Doğu Anado 
lu'nun kuzey ve 
batısı ile Ordu, 
Sivas, Kahraman 
maraş, Adıyaman, 
Diyarbakır, 
Van ve Bitlis 
çevrelerinin, akşam 
ve gece saatlerinde 

ise Ege bölge 
geneli ve 
Marmara'nın batısı 
ile İstanbul, 
Bursa ve Yalova 
çevrelerinin 
sağanak ve 
yer yer gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Yağışların, 
akşam ve gece 
saatlerinde Edirne 
ve Kırklareli 
çevrelerinde yerel 
olarak kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığının 
batı bölgelerde 2 ila 
4 derece artacağı, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişik
liğin olmayacağı 
tahmin ediliyor.
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MiirtiiiawiSWM
Bursa'nın Mudanya 
ilçesine bağlı 
Zeytinbağı beldesin 
de, ellerindeki tarihi 
eserleri güvenlik 
güçlerine satmaya 
çalışan 5 kişi 
gözaltına alındı. 
Jandarma 
ekipleri, tarihi eser 
satılacağı istihbaratı 
üzerine harekete 
geçerek, Y.A., Ş.A., 
Z.D., M.T. ve E.S. 
adlı kişilerle temasa 
geçti. Pazarlık 
sonunda güvenlik

Mm Mm MİM ■ Sfc İMİ
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Aranan 
Şahıslar Büro 
Amirliği adam 
öldürme suçundan 
aranan bir kişiyi 
yakalarken, çeşitli 
suçlardan aranan 
zanlıları da yakala
yarak cezaevine 
teslim etti.
Hükümlü veya 
tutuklunun kaç
ması suçundan 
aranan C.B., birden 
fazla kişi tarafından

Bursala otomobil kundadandı
Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
İlçesi'nde, yol 
kenarına 
park edilen 
otomobil kimliği 
belirlenemeyen 
kişiler tarafından 
yakıldı.
Yıldırım İlçesi 
Mevlana 
Mahallesi'nde 
dün saat 24.00 
sıralarında, yol 
kenarına park 
edilen 25 EY 775 
plakalı otomobil, 
kimliği belirsiz 
kişi veya kişilerce 
benzin dökülürek 
yakıldı.
Kapıları açık 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

güçlerine bir adet 
105 santim boyunda 
ve 70-80 kilo ağır
lığında kadın heykeli 
ile 17X25 santim 
ebadında taş oyma 
tableti satmak 
isteyen zanlılar 
suçüstü yakalandı. 
Ele geçirilen ve 
tarihi eser olduğu 
tahmin edilen 2 
parça müzeye 
teslim edildi.
İfadeleri alınan 
5 kişi savcılığa 
sevk edildi.

birlikte yağma 
suçundan aranan 
B.Ç., birden fazla 
kişi tarafından gece 
vakti silahla yağma 
suçundan 3 yıl 4 ay 
hapis cezası ile 
aranan U.K. 6136 
SKM suçundan 1 
yıl hapis cezası ile 
aranan K.C. hırsız 
lık suçundan 2 yıl 
hapis cezası, 6136 
SKM, basit yarala
ma ve silahla 
yağma suçundan 
aranan E.B., 
hükümlü veya 

bulunan ve 
içersinde boş bira 
şişeleri olan 
otomobil itfaiyenin 
zammında müda
halesi ile 
söndürüldü. Görgü 
tanıkları, aracın

tutuklunun kaç
ması suçundan 
aranan M.B., 
yaralama suçundan 
3 yıl 3 ay hapis 
cezası ile aranan 
E.D., alkollü araç 
kullanma suçundan 
aranan M.Ş., 
yaralama suçundan 
aranan M.Ö., 
hırsızlık-hakaret- 
dolandırıcılık ve 
hakaret suçundan 
toplam 1 yıl 8 ay 
hapis cezası ile 
aranan M.A., 
dolandırıcılık- 

sarışın bir kişi 
tarafından 
yakıldığını söyledi.

POLİSE 
HAREKETLİ 
ANLAR 
YAŞATTI 

resmi belgede 
sahtecilik-taksirle 
ölüme sebebiyet 
verme suçundan 7 
yıl 4 ay hapis ceza
sı ile aranan A.O.Y., 
kasten adam 
öldürme suçundan 
aranan F.K., 
basit yaralama 
suçundan taksirle 
ölüme neden olma 
suçundan aranan 
R.Ç. çıkarıldıkları 
mahkeme tarafın
dan tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Mevlana 
Mahallesi'nde 
yaşanan kundak
lanma olayı, Yavuz 
Selim ve Ulus 
Mahallesi'nde 
Bdp'iiler ile bölge 
halkı arasında 
çıkan çatışma 
nedeniyle güvenlik 
önlemleri alan 
çevik kuvvet poli
sine de hareketli 
anlar yaşattı. 
Olayla ilgili soruş
turmaya başlandı. 
Polis sahibinin 
kimliğini açıkla
madığı aracın kim 
tarafından neden 
yakıldığını 
araştırıyor

Milim 
Mil îiî M
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde yalnız 
yaşayan emekli 
imam 58 yaşındaki 
Ekrem Partal evinin 
önünde ölü bulun
du. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatılırken, 
Partal'ın cesedi 
kesin ölüm 
nedeninin belirlen
mesi amacıyla 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı.
İnegöl'e bağlı 
Hoca köy'de 470 
nolu eve elektrik 
sayacını okumak 
için gelen UEDAŞ 
İnegöl İşletme

Jandarmadan 
Besicilere 

'Hayvan Hırsızlığı' 
Konusunda Uyarı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, jandarma 
ekipleri, köy ve 
mahalleleri gezerek 
besicilere hayvan 
hırsızlığı konusun
da broşürler 
dağıtıyor.
Jandarma ekipleri, 
besicilerin ağıl ve 
evlerine tek tek 
giderek, hayvan 
hırsızlıklarına karşı 
dikkatli olmaları 
konusunda ikazlar
da bulunurken, 
hırsızlıkların önüne 
geçecek tedbirler 
hakkında da 
tavsiyelerde bulun
du. Broşürlerde, 
"Hayvanlar hiç bir 
zaman başı boş 
bırakılmamalı, 24 
saat gözetim altın
da bulundurul
malıdır. Sürünün 
büyüklüğüne göre 
yeteri kadar çoban 
temin edilerek, hay
vanlar otlatılmaya 
götürülmelidir. 
Hayvan barınakları 
ve otlaklarda yeteri 
kadar çoban 

müdürlüğü ekipleri, 
kapı girişinde yerde 
yatan Ekrem 
Partal'ın cesedi ile 
karşılaştı. Durumun 
haber verilmesi 
üzerine olay yerine 
gelen jandarma 
evde inceleme 
yaptı. İmamlık 
görevini bırakıp 
Hocaköy'e yerleşen 
kalp hastası Ekrem 
Partal'ın cesedi, 
kesin ölüm nedenin 
belirlenmesi için 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor 

köpeği bulundurul
malıdır. Hayvanla 
rın muhafaza 
edildiği yerler 
aydınlatılmalıdır. 
Hayvan barınakları 
sağlam olmalı, 
binaların kapı ve 
pencerelerinde kilit 
ve alarm bulun
malıdır. Çoban 
olarak tutulan kişil
er, halk tarafından 
iyi bilinen kişiler
den seçilmelidir. 
Kaynağı belli 
olmayan ve 'menşe 
şahadetnamesiz' 
hayvanlar satın 
alınmamalıdır. 
Hayvan sahibi 
dikkatli olmalı, 
çevrede dolaşan 
yabancı ve şüpheli 
şahısları derhal 
muhtara ve jandar
maya bildirmelidir. 
Hırsızlık olaylarının 
genellikle 24.00- 
06.00 saatleri 
arasında ve görüş 
şartlarının zayıf 
olduğu günlerde 
olduğunu unut
mayın.”
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AKP’nin anketi..

Gemlik Rotary Kulübü’nün sponsorluğunu yapacağı kurs 
için Halk Eğitim Müdürlüğü’nde protokol imzalandı

Okuma Yazma kursuna
katılana Konya gezisi

ye gıda yardımı
AKP kurulduğu 2002 tarihinden, 29 Mart 

2009 yerel seçimlerine kadar Mehmet 
Turgut’un FP’den seçilerek bu partiye geç 
mesi ile kenti 10 yıl yönetti.

Ancak, 29 Mart seçimlerinde AKP’nin ikti
darda olmasına karşın, Gemlik kalesini 
CHP’tilere kaptırıldı.

Bu durum AKP’nin içine sinmedi.
Genel Merkez, Gemlik’in kaybedilmesi 

nedeniyle önce Oktay Kahveci’yi ilçe 
başkanlığından aldı.

Yerine seçim yapılmadan Av. Necdet 
Yılmaz’ı atadı.
Erkene alınan milletvekili seçimlerinde 

ise Gemlik’ten aday gösterilmeyerek ceza
landırıldı.

100 bin nüfuslu bir ilçeden seçilecek bir 
sıraya birAKP’Hnin konmaması sizce ne 
anlam taşır?
AKP’yi Gemlik’te cezalandırmaktır.
Oysa 60 bini nüfu lu Orhangazi’den 2 kişi 

milletvekili seçilece yere kondu.
Onun için Orhangazili İsmail Aydın, “Ben 

Gemlik ’in de milletvekiliyim ” diyor.
AKP Bursa örgütü ve Genel Merkezi için 

Gemlik önemliydi ve ele geçirilmeliydi.
Yolsuzluk olayından sonra Fatih Mehmet 

Güler’in görevden uzaklaştırılması, hala 
görevine iade edilmemesi bundandır.

F. Mehmet Güler, AKP’li bir belediye 
başkanı olsaydı, bunlar başına gelmezdi.

Karcabey Belediyesi’nde, Yıldırım ve 
Gürsu Belediyelerinde yaşanan yolsuzluk 
olayları nedeniyle hiçbir belediye başkanı 
görevinden alınmadı.

Hala görevlerindeler.
Karacabey Belediye Başkanı 5 yıl ceza 

aldı görevinde!
Bodrum Belediye Başkanı DP’H...
Görevinden uzaklaştırıldı. 100 gün ceza

evinde yattı. Çıkınca görevine iade edildi.
Fatih Güler tutuksuz ama görevine iade 

edilmiyor? Neden?
Bu olay siyasallaştı.
AKP’nin Belediye koltuğunu nasıl ele 

geçirdiği ortada.
Binlerine verilen siyasi ve makam rüşve 

tiyle belediye AKP’nin eline geçti Gemlik’te
Bu ortamda yapılan bir anketin sonuçları 

CHP için olumlu olamayacağı ortadadır.
Yine de binlerine ders verilir niteliktedir.
Ankete göre: ‘Refik Yılmaz’a oy veririm’ 

diyenlerin oranı yüzde 27.40...!
‘Yılmaz’a oy vermem’ diyenlerin oranı ise 

yüzde 39.70...
Fatih Güler’e ‘oy vermem ’ diyenler ise 

yüzde 45.53...
Yılmaz ile Güler arasındaki fark yüzde 

5.83 dür.
Bu sizce düşündürücü değil mi?
‘Belediye hizmette başarılı diyenler’ 

yüzde 44.
‘Başarısız diyenler’ yüzde 43’dür.

Demek Gemlik halkı AKP’nin anketine 
göre Gemlik Belediyesindeki yönetimden 
memnun değil.

Yılmaz, bu durumda şapkasını önüne alıp 
ben ne yanlış yaptım diye düşünmeli..

Gemlik Halk Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Gemlik Rotary 
Kulübü işbirliği ile 
açılacak olan 
okuma yazma 
kursları için spon
sorluk sözleşmesi 
imzalandı.
Uzun yıllardan beri, 
Halk Eğitim 
Müdürlüğü’nce 
açılan okuma yazma 
kurslarını maddi 
olarak destekleyen 
Gemlik Rotary 
Kulübü bu yılda 
sponsorluğu 
üstlendi.
Dün, saat 16.oo’da 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
taraflar arasında 
sözleşme imzalandı. 
Okuma yazma 
bilmeyenlerin 
sayısını aza 
indirmek ve okuma 
yazma bilmeyen 
kalmayana kadar bu 
kursların sürdürül 
meşine destek ola
caklarını söyleyen 
Gemlik Rotary 
Kulübü Dönem 
Başkanı Mehmet 
Hamaloğlu, “Gemlik 
Rotary Kulübü 
olarak okuma yaz 
ma kurslarına katkı 
mızı sürdürüyoruz. 
Bu projede olduğu 
gibi toplumsal pro

Bursa'ıla flrıtmasız İşletmelere Taviz Verilmeyecek
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
"Öncelikle arıtma 
tesisi olmayan fab
rikalara arıtma tesisi 
kurulması, arıtma 
tesisi olan fab
rikaların da bu 
tesisleri çalıştırması 
gerekiyor" dedi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Binası'nda 
Altepe'yi ziyaret 
eden Bursa Ticaret 
ye Sanayi Odası 
(BTSO) Organize

jelere yardımlarımız 
devam edecek” 
dedi.
76 branşta geçtiği 
miz sezon kurs 
açtıklarını söyleyen 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar ise “Okuma 
yazma kurslarının 
tümünde kursun 
açılabilmesi için en 
az 10-12 öğrenci 
barajı vardır. Bu 
sağlanmazsa kurs 
açılmaz. Ancak, 
okuma yazma 
kurslarında hiçbirin 
de baraj yoktur. 2

Sanayi Bölgesi 
(OSB) yöneticileri, 
Özlüce'deki beledi 
yeye ait arıtma 
tesislerinden çıkan 
suyun sanayicilerce 
kullanılmasına 
yönelik taleplerini 
Altepe'ye iletti.
Ziyarette konuşan 
Altepe, en büyük 
dertlerinden birinin 
'sanayicilerin arıtma 
tesislerini bir an 
önce kurması' ya da 
'kurulu bulunanların 
bu tesisleri eksiksiz 

kursiyer bile bulsak 
kursu açarız. İlkokul 
diplomasi olanlar 
ehliyet almaya 
devam ediyor.
Onun için okuma 
yazma bilmeyenler 
bu fırsatı kaçır
masınlar. Ayrıca her 
ay seviye belirleme 
sınavları yapıyoruz. 
Bu sınavlarda 
başarılı olanlara 
belge veriyoruz." 
dedi.
Kılıçlar, 15 Şubat 
tarihine kadar açıla
cak kursa katılan- 
lara 19 Mayıs 

çalıştırması* 
olduğunu belirterek, 
"Talebin gerçek
leşmemesi için her
hangi bir neden 
göremiyorum. 
Öncelikle arıtma 
tesisi olmayan fab
rikalara arıtma tesisi 
kurulması, arıtma 
tesisi olan fab
rikaların da bu 
tesisleri çalıştırması 
gerekiyor" diye 
konuştu.
Fabrikalar tarafın
dan derelere

Atatürk’ü Anma* 
Haftası’nda 
Konya’ya geziye 
götürüleceğini ve 
Mevtana törenlerini 
izleyeceklerini ayrı
ca kurs bitiminde 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı tarafından 
ihtiyaç sahibi kursi 
yerlere gıda yardımı, 
Konya gezisinin 
sponsorluğunu 
Rotary Kulübü’nün 
yapacağını söyledi. 
Daha sonra, taraflar 
hazırlanan sponsor
luğu sözleşmesini 
imzaladılar.

bırakılan suları takip 
ettiklerini, derelere 
kirli su bırakan işlet
meler üzerinde 
cezaları ve denetim
leri ağırlaştırdık
larını ifade eden 
Altepe, "Buna rağ
men hala arıtma 
tesislerini kurmayan 
ya da yüksek 
maliyetlerden dolayı 
bu tesisleri çalıştır
mayan firmalar 
mevcut. Bunlar bizi 
çok rahatsız ediyor" 
ifadelerini kullandı.
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Toniği Mii polis »ojesilanınımswiiror
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün 
Türkiye genelinde 
2009 yılından bu 
yana uygulamaya 
koyduğu “Toplum 
Destekli Polis 
Projesi” Gemlik’te 
de tanıtıldı.
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe’nin 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın ev sahipli 
ğinde Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu’nda yapılan- 
toplantı ilgi gördü. 
Belediye Başkan 
Yardımcımı Mehmet 
Çelik, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan’ın yanı sıra, 
okul müdürleri, 
muhtarlar, sivil top 
lum kuruluşlarının 
yöneticileri ve daire 
amirlerinin de katıl 
dığı toplantıda poli 
sin çalışmaları 
anlatıldı.
Slayt gösterimle 
renk (enen toplantı
da, protokol üyeleri 
ve STK temsilcileri 
Trafik Kuralları, 
dolandırıcılık, hır 
sizlik, yankesicilik, 
kontör dolandı 
rıcılığı gibi konular
da bilgilendirildiler.

“En Yakın Dostunuz 
Polis İmdat 155” 
nolu telefon numa 
ralı sloganla devam 
eden toplantıda 
konuşan İlçe Emni 
yet Müdürü Kenan 
Kerdiğe, toplum 
destekli polis pro
jesinin Gemlik’te 
büyük ilgi gördüğü, 
sokaktaki olayları bu 
toplantılarla sizlerini 
gözüyle görmek iste
diklerini söyledi. 
Daha sonra 
Başkomiser Cenk 
Temiz Taltın, 
izleyenlere Toplum 
destekli Polis projesi 
konusunda bir 
sunumda bulundu. 
KERDİGE 
ÇALIŞMALARI 
ANLATTI 
Gemlik Belediyesi ile 

işbirliği çerçeve 
sinde 68 metruk 
binanın ıslahının 
yapıldığını ifade 
eden Kerdiğe, 98 bin 
168 kişi ile birebir 
görüşüldüğünü, bil
gilendirme amacıyla 
45 bin 83 adet afiş 
bastırıldığını anlattı. 
Projenin amacının 
polis ile vatandaş 
arasında kurumlar 
arasındaki diyalogla 
ra aracı olmak ve 
sorunların çözümü 
ne katkı koymak 
olduğunu belirten 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe, 
ilçede tüm kurum ve 
kuruluşların yanı 
sıra okullar ve vatan 
daşlar ile de işbirliği 
içinde bulundukla 
rım sözlerine ekledi.

962 okulda da 
ziyaret ve eğitim 
çalışması yapıldığını 
anlatan Kerdiğe, 
destek verenlere 
teşekkür etti. 
Toplantının ikinci 
bölümünde sivil 
toplum kuruluşları, 
okul müdürleri, 
muhtarlar ilçedeki 
polisin çözmesi 
gerektiği gözlemleri
ni Halit Paşa 
Mahallesi Muhtarı 
Sevim Koçdemir, 
yollara konan 
dubaların trafiği 
daha sıkışık hale 
getirdiğini, Özel 
Aykent Okul müdür 
Ahmet Cevdet İşler 
ise okullarının önün
den geçen yolun dar 
olmasından dolayı 
sıkıntılar yaşandığını 

ve Orhangazi Cadde 
si’nde yaya yolunun 
genişletilmesine 
karşın esnafın bu 
yolu kullanması 
nedeniyle sıkıntı 
doğurduğunu, 
Ticaret Meslek 
Lisesi Müdürü ise 
Yerleşke içinde 
kulağı küpeli kişi
lerin girip çıktığını, 
sıkıntı doğabileceği
ni, Zübeyde Hanım 
Kreşi Müdürü ise 
yollara trafik lehvası 
konmasını, Küçük 
Kumla muhtarı yaya 
ların kullanması 
gereken yollarda 
lokantaların masa 
çıkarmasının trafiği 
aksattığını, Umurbey 
İlkokulu Müdürü ise 
okul bitiminden 
sonra bilinmeyen 

kişilerin okul 
bahçesinde bira 
içtiğini, sabah boş 
bira şişeleriyle 
karşılaştıklarını, İ’K x 
Lale Kemal Kılıç 
Okulunun karşı 
sokağındaki yolun 
bozuk olması 
nedeniyle çamurlu 
olduğunu, boş ve 
metruk binaların 
madde bağımlıhları 
tarafından kullanıl
masının sıkıntı yarat
tığını bildirdiler. 
Konulara İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige ve 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz 
cevapladılar.
Sorunları takip 
deceklerini ve 
çözümleyeceklerini 
söylediler.

Yılmaz, “Mı lensi Kem kadar düzenlenecek"
Gemlik 
Belediyesi’nin 
Küçük Kumla Köy 
içi deresinde yaptığı 
ıslah çalışmaları, 
derenin geri 
kalanında da devam 
edecek.
Köy içinde Çağlayan 
ile Köy girişi arasın
daki 350 metrelik 
dere içindeki temiz 
leme çalışmalarını 
tamamlayan Gemlik 
Belediyesi ekipleri, 
dere çevresindeki 
taşların bakım, 
onarım ve yenilen
mesini de gerçek
leştirecek.
Köy içindeki dere 
çalışmalarının bir 
iki hafta içinde 
tamamlanması plan
lanıyor. Bu çalış

ööflfı

maların bitiminde de 
derenin sahil kısmın
da kalan bölümü ne 
başlanacak.
Çalışmaları Be 
lediye Meclis üyesi 
Abdullah Özden ile 
birlikte yerinde 

inceleyen/ daire 
müdürlerinden bilgi 
âlân Gemlik Beledi 
ye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
derenin sahil kısmın
da kalan yaklaşık 
500 metrelik 

bölümünün de ıslah 
edileceğini söyledi.

KAMULAŞTIRMA 
DEVAM EDİYOR 
Temizleme, duvar
ların bakım, onarım 
ve yenilenmesinin 

yanı sıra, saç köprü
lerin de ahşap köprü 
haline dönüştürülme 
şi için talimat veren 
Refik Yılmaz, Gemlik 
Çarşı Deresi ve 
Karsak Deresi 
projelerinde olduğu 
gibi Kumla 
Deresi’nin de denizle 
buluşacağını açık
ladı. Sahillerindeki 
kumsal çalışmalarıy
la birlikte Kumla 
Kent Meydanı ve 
Kumla Köy içi Kent 
Meyda m pro
jelerinin ve kamu
laştırmak rının da 
devam etti ğini 
belirten Refik 
Yılmaz, “Kumla’nın 
çehresi ve çevresi 
değişecek.
Kumla hak ettiği 

hizmetleri 
alacak” diye 
konuştu.
Yılmaz, 
Küçük Kumla 
Deresi’nin de 
görünüm ve işlevi ile 
turistik mahalle ve 
köye yakışan hale 
getirileceğini 
vurguladı.
Yılmaz, “Avrupa’nın 
birçok önemli 
şehrinde derelerin 
önemi büyük. 
Biz de Gemlik’in 
tüm derelerini 
kentimize yakışır 
hale getireceğiz. 
Turizme yönelik 
çalışmalarımız 
devam edecek. 
Gemlik’in dereleri 
denizimizle buluşa
cak" dedi.
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Baca temizliğine dlM
Büyükşehir Beledi 
yesi yetkilileri, lodos 
kenti Bursa' da kış 
mevsimi öncesi 
muhtemel doğalgaz 
zehirlenmelerinin 
önüne geçmek 
amacıyla, vatan
daşları baca temiz
liklerini ihmal 
etmemeleri konusun 
da uyardı.
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Orhan 
Doğan, halkın yüzde 
90'ının doğalgaz 
kullandığı Bursa'da 
baca temizliğinin 
her yıl en az 1 kere 
yapılması gerektiğini 
hatırlattı. Katı ve sıvı 
yakıt tüketen hane 
ler için bu kontrolün 
yılda en az 2 kez 
olmasının büyük 
önem taşıdığını vur
gulayan Doğan, "1 
metreküp doğal- 
gazın tüketildiği 
yerde en az 10

Ilılıi ÜıiııırciiısiNt Yaıtsnalar
firtık EleMranik Ortamda lâkin Edilecelt
Uludağ Üniversite- 
si(UÜ)'nde artık 
yazışmalar 
elektronik ortam 
üzerinden takip 
edilecek.
UÜ Rektörlüğü'nde 
alınan kararla 1 
Ekim 2012 tarihinde 
başlanan Doküman 
Otomasyon 
Sistemi (UDOS) 
kapsamında
*1 Kasım 
itibari ile tüm 
yazışmalarda 
elektronik sisteme 
geçildi.
UÜ Rektörlüğünden 
yapılan açıklamada, 
"Üniversitemiz 
tüm akademik ve 
idari birimleri 
arasındaki yazış
maların, bundan 
böyle sadece elek
tronik sistem 
üzerinden yapıl
masını amaçlayan 
Uludağ Üniversitesi 
Doküman Otomas

metreküp oksijene 
ihtiyaç duyuluyor. 
Halkın bu bilinçle 
hareket etmesi ve 
herkesin mümkünse 
her odada hava
landırma menfezi 
bulundurması 
gerekiyor. Muhtemel 
gaz tepmelerinin ve 
mekanlara sızarak 
insanları 
zehirlemenin önüne 
geçmek için baca 
temizliklerinin kesin
likle yapılması 
gerekiyor" dedi.

yon Sistemi (UDOS)' 
ne 1 Ekim 2012 tari
hinde kesin olarak 
başlanmıştır. 1 
Kasım 2012 tarihin
den itibaren de tüm 
yazışmalar sadece 
elektronik ortamda 
yapılacak ve evrak
lar, birimlerin evrak 
kayıt defterinden 
otomatik olarak sayı 
alacaktır. Bu tarihten 
itibaren basılı evrak 
gönderi Imeyecekti r." 

Lodoslu havalarda 
doğalgaz ve 
sobaların kullanıl
mamasını isteyen 
Doğan, "Kamuoyu 
çok iyi biliyor, Bursa 
bir lodos kenti. Bu 
gerçeğin göz ardı 
edilmemesi lazım. 
Lodoslu havalarda 
kombilerin ve 
sobaların kullanıl
maması hayati önem 
taşıyor" 
diye konuştu. 
Baca temizliği için 
Büyükşehir 

denildi.
Açıklamada, yeni 
sistemle birlikte yol
luk ve gündelik 
gerektiren 
görevlendirmeler, 
satın almalar, satın 
alma sonucu doğan 
faturalama işlemleri, 
araştırma projeleri 
kapsamında yapılan 
her türlü ödeme ve 
satın alma evrak
larının, ilgili birim
lere mutlaka süresi 

Belediyesi'nden 
destek alınabileceği
ni ifade eden Doğan, 
genellikle ihmal 
edilen bu durumun 
önüne geçmek için 
her türlü kolaylığı 
sağladıklarını ifade 
etti. Doğan, 
"Ekiplerimiz, 2 iş 
günü içerisinde 
baca temizliğini 
gerçekleştirmekte
dirler. Bir dairenin 
baca temizliği orta
lama 20 TL'ye mal 
olmaktadır. Çok 
ucuz bir maliyetle 
bu yükümlülüğü yer
ine getiriyoruz. 
Müstakil binalar için 
ise 25 TL gibi düşük 
bir fiyat politikamız 
var. Eğer vatan
daşlarımız valilikten 
fakir olduklarına dair 
yazı getirirlerse, bu 
işlemi ücretsiz 
olarak gerçek
leştiriyoruz" diye 
konuştu.

içerisinde hazırla
narak ulaştırılması 
gerektiği belirtildi. 
Açıklamada ayrıca 
akademisyenlerin, 
yurt içi ve yurt dışı 
yaptıkları seya
hatlerde ve araştır
malarda faaliyetleri 
için gerekli satın 
alma işlemlerinde 
yaşanan sorunlar 
nedeniyle mağdur 
olmamaları gerektiği 
de vurgulandı.
Ayrıca şu konulara 
da değinildi: "Sorun 
yaşanmaması için 
taleplerin ilgili bir
ime mutlaka makul 
bir süre içinde gön
derilmesi gerekiyor. 
Tüm birim yönetici
lerimizin, akademik 
ve idari personelim
izin, şahsi veya 
kurumsal anlamdaki 
işleri için gereken 
titizliği göstermeleri
ni rica ediyoruz." 
denildi.

Ticaret uesanayi 
kuruluşları istihdam

buluşmasına 
ilgi gösteriyor

İşe mi ihtiyacınız var? 
doârtl yerdesiniz...

İşverenler ile iş 
arayanları 22-23-24 
Kasım 2012 tarih
lerinde bir araya 
getirecek olan 
‘Bursa İnsan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması’na 
(BİİB)’ Bursanın 
önde gelen sanayi 
kuruluşları yoğun 
ilgi gösteriyor. 
Bursa Valiliği, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi, 
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (BTSO) 
işbirliği ile yapıla
cak BIIB’in hazırlık
ları tüm hızıyla 
sürüyor. Hazırlıklar 
kapsamında iş 
arayanların, üniver
site ve meslek lis
esi öğrencilerinin 
katılımına yönelik 
de çalışmalar 
yapılıyor. Bursanın 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

önde gelen sanayi 
kuruluşlarının ilgi 
gösterdiği buluş
manın organizas 
yon komitesine, çok 
sayıda firma stant 
açmak için başvu
ruda bulundu. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Fuar Alam’nda çok 
sayıda şirket ve 
kurumun stant aça
cağı buluşmada, 
‘girişimcilik’, ‘iş 
arama teknikleri’, 
‘iş güvenliği’ gibi 
farklı konular gün
deme taşınacak. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih 
Pala, gelişmiş bir 
sanayi şehri özel
liğiyle işgücü için 
adeta bir cazibe 
merkezi olan 
Bursa’da işveren
lerle iş arayanların 
bir araya geleceğini 
söyledi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Serbest Kürsü Abdullah TEKİN

Ülkemizde 
sınavlara hazırlık 
ihtiyacından doğan 
dershaneler eğitimde 
üst düzey motivasyo 
nu yakalamış, öğren
cilerde öğrenme 
istek ve arzusunu 
ciddi ölçüde artır
mış; bölgeler, 
okullar, öğretmenler 
arası farklardan 
doğan tüm öğrenme 
noksanlarını çok 
kısa sürede tamam
layıp öğrencileri üst 
öğrenime hazır hale 
getirmiştir. Öğrenci
lerin ihtiyaçlarına 
göre eğitimde esnek 
öğrenme ortamları 
oluşturarak eğitimde 
fark ortaya koymuş 
dar gelirlilerin çocuk 
lan için bir çıkış yolu 
olmuştur.

Tüm dershanelerimiz aynı zamanda 
GEÇİŞ OKULU olsun

Dar gelirlileri yük
ten kurtarmak için 
yapılacak düzen
leme, dar gelirlilerin 
yukarı tırmanmasın
daki tek alternatifin 
ortadan kaldırılması
na dönüşebilir.

Okul dışındaki 
tüm eğitim ek destek 
faaliyetlerinin yasak
lanmasına eğitimin 
kaçak faaliyete 
dönüşmesine yol 
açabilir. Ülkemizde 
kayıt dışı olarak 
çalışan birlerce özel 
ders bürosu ve etüt 
merkezleri bulun
maktadır. Bunlar 
apartmanlarda, daire 
ve ofis kiralayarak 
faaliyetini 
sürdürmekte buralar
dan gelir seviyesi 
yüksek olan aileler 

rahatça hizmet satın 
alabilmektedir. Eği 
tim bir ihtiyaç oldu 
ğu sürece de almaya 
devam edeceklerdir.

Ölçme sisteminin 
objektif olması 
adalet için gereklidir. 
Öğretmenlerin ölçme 
ve değerlendirmeye 
katılması, öğretmen
leri ağır bir sorumlu
luk altına alacak ve 
tüm camiayı zan altı
na sokacaktır.

Doğu ve güney
doğuda büyük 
şehirlerin varoşların
da dershanelerle 
eğitimle ilişkisi kuru
lan 300 binden fazla 
gencin terör örgüt
lerinin kucağına atıl
ması ya da hedefsi- 
zliğe itilmesine yol 
açabilir. Okulları öne 

çıkaralım derken 
eğitimde önemli 
hizmetler veren 3900 
kurum ve oldukça 
başarılı 50 bini aşkın 
öğretim kadrosun
dan tüm yararlanma 
yolları tıkanabilir. 
Ortaklık yoluyla 15- 
20 bin kişinin yaptığı 
yatırımların boşa 
gitmesi, bunların kira 
sözleşmeleri ve 
diğer sözleşmeler
den doğan tüm taah
hütleriyle, 5-6 yıllık 
anlaşmaları ve 
borçlanmaları ile baş 
başa bırakılmasına 
dönüşebilir. Buda 
devlete ağır bir 
tazminat yükü doğu
rur. Bakanlığımızın 
yaptırdığı araştırma
da da görüldüğü gibi 
dershanelerin ancak 
50-60 tanesi özel 
okula dönüşebilecek 
durumdadır. Özel 
okul şartlarında 
esnekliğe gidilse bile 
bu rakam 100 
civarında kurumla 
sınırlı kalacaktır. 
Kaldı ki özel okul 

şartlarını taşısa bile 
Ülkemizde denklik
ten dolayı özel okul 
lar resminin benzeri 
olma durumundadır 
ve veli açısından 
ücret ödemeye değe
cek kadar ek bir 
getirisi yoktur. Bu 
sebeple özel okul 
ların çoğu öğrenci 
bulmakta zorlanırken 
dershanecilerin buna 
yönelmemeleri anla 
şılabilir bir durum
dur. Ayrıca okul 
yatırımları oldukça 
pahalı yatırımlardır. 
Üç beş öğretmenin 
küçük sermayeleri 
ile kurabildiği der
shaneleri işletenlerin 
bu yatırıma cesaret 
etmelerini sağlamak 
çok zordur.
Mevcutların gelir- 
gider dengesi kurul
mamışken pahalı 
arsa fiyatı ve yatırım 
maliyeti ödeyen bir 
yatırımcının öğrenci
den aldığı düşük 
ücretle hem yatırımı
na ait borçları 
ödeyip hem eğitimde 

rekabet edebilmesi 
mümkün görün
memektedir. Sektör 
dekilerin çoğu böyle 
risk dolu bir mace 
raya sürüklenmek 
istememektedir.

Bu çelişkilerin 
tamamını ortadan 
kaldıracak, hem ders 
hanelerdeki olumlu 
öğrenme ortamını 
eğitimin hedeflerine 
hizmet eder hale 
getirecek bir çözüm 
için önerinin; “Dar 
gelirlileri yükten kur
tararak toplumda 
olumlu izlenim oluş
turması, ancak dar 
gelirlinin elindeki 
alternatifin ortadan 
kaldırılmaması, gere 
kirse öğrenci başına 
desteği içermesi, 
dershanelerde çalı 
şan öğretmenleri ve 
kurumlan mağdur 
etmemesi, herkesçe 
kabul edilebilir 
kolayca okula 
dönüşümü sağlaya
cak şekilde olması ” 
gerekmektedir.

Devamı yarın

SOFOR ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MEŞRUBAT DAĞITIMI KONUSUNDA 
DENEYİMLİ E SINIFI EHLİYETİ OLAN 

ŞOFÖR ARANIYOR

TEL : 0 536 323 63 33

SATILIK
FAAL DURUMDA MARKALI 

SATILIK SU BAYİİ 
MÜRACAAT TEL

TEL : 0 531 226 91 65

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

■IP

TÜRKİYE’NİN GN UYGUN VG KALİTELİ 1 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ...

EN GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇjN ÖZEL TASARIMLAR,

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK ■ Ofi(5ANl2A5YON VE TANITIM

İstiklal Cad. Bora 5ok. 5tûdyo Prestij yanı 
No : 5/ B Tel : (0224) 515 96 85 CEMLİK

FATURA y DAVETİYE
^Z SEVK İRSALİYESİ y DÜĞÜN & NİŞAN

TAŞIMA İRSALİYESİ
KARTVİZİT & KAŞE 
HEDİYELİK EŞYA 
KATALOG 
CİLT İŞLERİ

y SÜNNET AÇILIŞ 
^ORGANİZASYON 
y PLAKET & KUPA 

DERGİ, KİTAP
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Ekil? flyı İhracat Rakamları Acıklamiı
Türkiye'nin ihracatı 
ekim ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
0,21 gerileyerek 11 
milyar 784 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti.
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, ekim 
ayı ihracat rakam
larını Bursa'nın 
tarım ve hayvancılık 
merkezi 
Orhangazi'de 
açıkladı.
Büyükekşi'nin 
açıkladığı verilere 
göre, yılın ilk 10 
ayında ihracat bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 12,9 artışla 
124 milyar 807 

milyon dolar 
seviyesinde 
gerçekleşti. 
İhracat son 12 ayda 
ise yüzde 11,93 artış 
göstererek 148 mil
yar 363 milyon 
dolar seviyesine 
ulaştı.
Ağustos ayında 
fren yapan ihracat 
eylülde yeniden 
gaza basmış ve 
eylül ayında 
ihracat yüzde 7.4 
artışla 11.4 milyar 
dolar olmuştu.

OTOMOTİV 
İHRACATI 
YÜZDE 7.3 
DÜŞTÜ 
Otomotiv endüstrisi 
ihracatı Ekim ayında 
yıl bazında yüzde 
7.33 düşüşle 1.64

göstererek 15.7 mil
yar dolara indi.

EN İYİ YÜKSELİŞİ 
YAKALAYAN

milyar dolar oldu. 
Ocak-Ekim döne
minde ise otomotiv 
endüstrisi ihracatı 
yüzde 6.58 düşüş

KOCAELİ OLDU

İller bazında ilk 10 
ihracatçı ilimiz 
arasında,

Ekim ayında 
ihracatını en 
fazla artıran il 
yüzde 19 artış ile 
Kocaeli oldu. 
Adana'nın ihracatı 
yüzde 11, 
Gaziantep'in yüzde 
10, Hatay'ın yüzde 2, 
Bursa'nın yüzde 1 
arttı.

BAKAN'DAN 
AÇIKLAMA 
Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, 
ihracat rakamlarının 
kalan son 2 ayda 
aynı performansını 
devam ettirmesi 
halinde Orta 
Vadeli Program 
hedefi olan 149,5 
milyar dolarlık 
hedefin aşılacağını 
bildirdi

İnternet te Yeni alan fldı Donuyor: TC
Hızla gelişen inter
net sektörüyle birlik
te en yaygın kul
lanılan "com" uzan
tısı ile biten internet 
alan adlarına bir 
yenisi ekleniyor. 5 
Kasım'dan itibaren 
Türkiye Pazarına 
sunulacak olan .TC 
uzantısı alan adı 
seçenekleri, teknolo
jisi, satın alma 
kolaylığı ile 
Türkiye'nin yeni alan 
adı uzantısı olacak, 
"com" uzantısı ile 
biten internet alan 
adlarının birçok 
ülkede olduğu gibi, 
Türkiye'de de hızla 
tükendiği bildirildi. 
İnternette faaliyet 
göstermek isteyen 
bir çok kurum, kişi 
ve marka farklı uzan
tılar veya çok uzun 
alan adları kullanıyor 
bu nedenle dil fark
lılığından, isim uzun
luğundan kay
naklanan iletişim ve 
ulaşım sorunları

yaşanıyor.
Bunun dışında 
dünyada internet 
ortamında yaygın 
olan bir başka uygu
lama ise İnternet 
Ülke Alan Kodu. Bu 
uzantılar ABD dene
timinde bir kuruluş 
olan "ICANN / IANA” 
tarafından belirleniy- 
oır. Ancak tüm ülkel
erde ülke alan kodu 
uygulaması isimden 
hemen sonra gel
erek kullanılmasına 
ragmen, ülkemizde 
com uzantısı birlikte 
kullanılmakta ve 
satın alma süreci de 
internet ortamının 
hız ve koşullarına 
göre çok yavaş 
kalıyor. Dolayısıyla 
pazar payı com 
uzantısının yüzde 20' 
inden daha az.
5 Kasım'dan itibaren 
Türkiye Pazarına 
sunulacak olan .TC 
uzantısı, alan adı 
seçenekleri, teknolo
jisi, satın alma

ittp://*
kolaylığı ile 
Türkiye'nin yeni alan 
adı uzantısı olacak. 
.TC Alan adının 
sahibi olan İngiliz 
AdamsNames şirke
tini satın alan Alman 
kökenli INTERSTATE 
şirketinin Türkiye’de 
kurduğu TCNET 
Internet Şirketi 
tarafından pazara 
sunulacak olan .TC 
uzantısı üç aşamada 
Türk halkının hizme
tine sunulacak. 
Markaların ve 
kurumların internet 
ortamında isim

lerinin farklı kişilerce 
alınmasıyla yaşadık
ları mağduriyeti 
gözönünde bulun
duran TCNET yöneti
mi sorumlulukları 
gereği pazara girdik
leri ilk 9 gün yalnız
ca Marka Tescil 
Belgesi olan kurum 
ve kişilere özel kayıt 
haftası olarak 
ayırdıklarını açık
ladılar. 19 Kasım 
2012 tarihinden 
itibaren ise bir hafta 
"ön satış haftası 
"yaparak Internet 
dünyasının yenilikçi 

girişimci camiasına 
alan adlarını 
sunacaklar.
".TC" uzantılı alan 
adı kullanan 
markaların haklarını 
korumak amaçlı 
olarak girişimde 
bulunan TCNET 
yönetimi, tüketiciler
le yaptığı sözleşme 
gereği herhangi bir 
itilafta İstanbul 
Ticaret Odası'nın 
kurduğu hakem 
kurulunun kararları
na uyacak. Diğer 
uzantılarla ilgili yurt 
dışı mahkemelerde 
haklarını arayan 
marka, kişi ve 
kurumlar ".TC" 
uzantısında böyle bir 
sorun yaşamayacak. 
3 Aralık 2012 tarihin
den itibaren ise 
".TC" uzantısı 
isteyen herkesin kul
lanımına sunulacak. 
Şirketin Genel 
Müdürü ve ortağı 
olan Ertan Ulutaş; " 
.TC" uzantısını

Türkiye'de pazara 
sunarken hem inter
net sektörüne 
kolaylık ve katma 
değer sağlayacak
larını hem de bu 
vesile ile yabancı bir 
yatırımcıyı teknolo
jisi ile beraber 
Türkiye'ye getirmek
ten mutluluk duy
duklarını açıkladı. 
Alan adı satışının 
internet ortamında 
yapılması nedeni ile 
dünyanın her 
yerinden yapılabile
ceğini vurgulayan 
Ulutaş, Türkiye'de 
yaptıkları yatırımla 
daha çok Türk 
insanına hizmet ver
meyi hedeflediklerini 
belirtti. " .TC" uzan
tısı kurum, kişi ve 
markalara iletişim ve 
ulaşımın daha kolay
laşacağı bir internet 
ortamı sunacak 
böylece kısa zaman
da Türkiye'nin yeni 
alan adı olacağız" 
dedi.

KAŞ€D€ B€KL€/\A€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

XX.-JXXN istiklal i Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Hizmetleri 
Başkanlığı, 2918 
sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu'na 
bağlı Yönetmeli'ğin 
36'ıncı maddesine 
göre, satış ve devir
lerin noterlerce 
yapılması zorunlu 
olduğunu açıkladı 
ve uyardı.
Sanal alemden bir 
vatandaştan gelen 
"Aracımı bir 
başkasına, noter 
satışı olmadan sat
tım, ancak şimdi 
şahsı ve arabayı 
bulamıyorum. Ne 
yapabilirim?" 
sorusunu cevap
landıran Trafik 
Hizmetleri 
Başkanlığı, noter 
dışında yapılan 
araç satış ve devir 
işlemlerinin bir 
anlam ifade 
etmediğini açıkladı. 
Emniyetten 
yapılan açıklamada, 

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

"Noter satış senedi 
olmadan itimada 
dayalı olarak satışı 
yapılan araçlarla 
ilgili olarak yukarıda 
belirtilen Yönetmelik 
hükmü gereğince 
Genel 
Müdürlüğümüz'ce 
yapılacak bir işlem 
bulunmayıp, bu şek
ilde araç satan kişi
lerin mağduriyet
lerinin giderilebilme
si için ilgili hukuk 
mahkemelerine 
müracaat etmeleri 
gerekmektedir.” 
denildi.

CHANGE ARACI 
NASIL 
ÖĞRENEBİLİRSİNİZ 
Bir aracın 'change' 
olup olmadığını 
nasıl öğrenileceğini 
de açıklayan Trafik 
Hizmetleri 
Başkanlığı yetk
ilileri, "Bir aracın 
change olup 
olmadığının 
anlaşılabilmesi için, 

aracın tescil ve 
trafik belgesi 
üzerinde bulunan 
motor ve şase 
numaraları ile araç 
üzerinde bulunan 
motor ve şase 
numaralarının 
karşılaştırılması 
gerekmektedir. 
Araç üzerindeki 
motor ve şase 
numarası ile tescil 
belgesi üzerindeki 
numaraların 
bire bir aynı olması 
gerekmekle birlikte, 
araçtaki numaralar
da kazıntı, silinti, 
tahrifat, kaynak izi 
vb. görünmesi 
halinde change 
olma ihtimali bulun
duğundan, motor ve 
şase numaralarının 
teknik elemanlar 
(makine mühendis
leri odası, karayol
ları muayene istas 
yonu) tarafından 
incelettirilmesi 
uygun olacaktır." 
açıklamasını yaptı.

Sağlıkta Dönüşüm 
Projesi kapsamında 
81 ilde oluşturulan 
Kamu Hastaneler 
Birliği (KHB) Genel 
Sekreterliği, bakan
lığa bağlı hasta 
nelerin tek çatı altın
da yönetilmesini 
sağlayacak.
2 Kasımdan itibaren 
devlet hastanelerin 
de hizmet kalitesi 
daha da yükselecek. 
Birleşmeyle birlikte; 
sınırlı sayıdaki 
sağlık personelinin 
tek elden yönetilme
si, kaynakların ver
imli kullanılması, 
sağlık giderlerinin 
azaltılması ve vatan
daşa daha kaliteli 
hizmet verilmesi 
amaçlanıyor.
Sağlıkta uygulanan 
dönüşüm projesi 
kapsamında, Kasım 
2011'de çıkarılan 
kanun hükmünde 
kararnameyle 
dönüşüm sürecinde 
sona gelindi. Sağlık 
Bakanlığı, Türkiye 
genelindeki 842 
kamu hastanesini il 
bazında boîgefere 
ayırarak birleştirdi. 
Bakanlık, bu has
taneleri yönetecek 
100 Kamu 
Hastaneler Birliği 
Genel Sekreteri'nin 
(CEO) listesini 
hazırlayarak ata
malarını yapmaya 
başladı.
ÖZEL 
HASTANELERİN 
KULLANDIĞI 
MODEL
Yeni sistemde has
tane yönetimleri 
baştan değişecek. 
Buna göre, illerdeki 
hastaneler genel

sekretere 
bağlanacak ve özel, 
hastanelerde uygu
lanan bu modele 
tam bir geçiş 
gerçekleştirilecek. 
Yeni sistemle 
sağlıkta yönetim; 
KHB Genel 
Sekreterliği, Türkiye 
Halk Sağlığı 
Kurumu ve Sağlık 
Müdürlükleri olarak 
3 farklı kuruma 
ayrıldı.
Yeni süreçte en üst 
yönetici olarak KHB 
Genel Sekreteri 
olurken, alt birim
lerde Halk Sağlığı 
Kurumu ve Sağlık 
Müdürlükleri olacak. 
KHB'ler, bakanlığın 
sunacağı ikinci ve 
üçüncü basamak 
sağlık hizmetlerini 
vermek üzere, has
tanelerin ve ağız ve 
diş sağlığı merkez
lerinin işletilmesi, 
faaliyetlerinin izlen
mesi, değer
lendirilmesi ve 
denetlenmesi gibi 
işlemleri yürütecek. 
Uygulamayla kuru
lan Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu da 
birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin 
tamamını 
üstlenecek. Burada 
ana çocuk sağlığı, 

bulaşıcı hastalıklar, 
çevre sağlığı, verem 
savaş dispanserleri, 
koruyucu ve önleyi
ci sağlık hizmetleri 
gibi konular halk 
sağlığı birimi 
tarafından yürütüle
cek. Mevcut sağlık 
müdürlükleri de 
raporlama, sağlıkta 
denetim ve sağlık 
turizmi gibi konular
la ilgilenecek. 
HASTANELER TEK 
MERKEZDEN 
YÖNETİLECEK 
Yeni sistem hakkın
da bilgi veren 
Antalya Sağlık İl 
Müdürü Adem 
Bilgin, sağlıkta 
yönetimin tek çatı 
altında toplandığını' 
belirtti. Artık illerde
ki hastanelerle, 
ilçelerdekilerin aynı 
merkezden yönetile
ceği ifade eden 
Bilgin, personel ata
malarının da tek 
elden yapılacağını 
kaydetti.
Bilgin, "Antalya'da 
Kaş Devlet 
Hastanesi ya da 
Gazipaşa Devlet 
Hastanesi ayrı bir 
kurum olarak değil, 
Antalya Kamu 
Hastane Birliği 
Genel Sekreterliği 
personeli olacak.
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110

Polis İmdat .155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 1,2 0.6

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513.10 51|
C. Savcı lığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 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

Sahil Dav. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

TAKSİLER

34 00

514 80 88

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

________ BELEDİYE_________

BESMİ DAİBELEB

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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

_________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

“ DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz - 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz . 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 İO 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
SIKLİK’İN İLK OÛNLÛK SİYASİ SAZİYISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4410 

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)

■MHIlMİl
MİSÎİIM 

ÇANAKKALE1915:

REERVASYON 
513 M



2 Kasım 2012 Cuma GemlikKSrfez Sayfa 10

nam

Dr jo Spor Kulübü'ndeki 110 
kareteci üst kuşağa terfi etti
Dojo Karate Spor Kulübü’nde 

spor yapan 110 karateci, 
kulüpte yapılan imtihanlarda bir 

üst Sınava geçebilmek için 
mücadele etti. 110 sporcu bir 
üst kuşağa geçmeyi başardı

Gemlik Dojo 
Karate Spor 
Kulübü’nde 110 
sporcu bir üst 
kuşağa terfi etti. 
Antrenörlüğünü 
Gökhan Özer’in 
yaptığı Gemlik 
Dojo Karate Spor 
Kulübü sporcuları 
bir üst kuşağa 
geçebilmek için ter 
döktüler.
Özler, “Her geçen 
gün sporcularımı 
zın sayısı artıyor. 
Karatecilerimiz 
bir üst kuşağa 
geçebilmek 
için ter döktü.
Gençlerimizi

spor yaparak 
topluma kazandır
maya çalışıyoruz. 
Ayrıca, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
sonra imtihana 
giren karetecile 
rimiz ikinci 
sırada yer alıyor. 
Var güçleriyle spor 
yapıyorlar” dedi. 
Özler, ayrıca 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’m tören
lerine Gemlik Dojo 
Karate Spor 
Kulübü karateci
lerinin 95 kişilik bir 
gurupla çıktıklarını 
söyledi.



@! GEMLİK KONUR TIP MERKEZİ
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KÖSTEM ÇAKIROĞLU = «»

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri İstiklal Cad. No : 44 GEMLİK 

Saat 13.oo-18.oo arası Saat 13.00 -18.00 arası Tel: 514 80 88 - 514 50 51

GEMLİK’İNİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
asım 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Vali Harpııt;“14 
Yeni Gözaltı Var"
Bursa Valisi Şahabettin Har 
put, provokasyona girişenle 
rin başarılı olamadığını, Bur 
sa'da sağduyunun galip geldi 
ğini belirterek, "Düzenlenen 
operasyonlarda 14 kişi gözaltı 
na alındı" dedi. Haberi 3’de

CHP’nin asları Haluk Koç ve Nur Sertel Gemlik’teydi

iıt "liMan Mal oimar
Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı ve 
Milletvekili Nur Sertel, CHP 
Gemlik İlçe Örgütünü ziyaret 
etti. Koç, AKP’nin ve yandaş 
medyasının CHP’yi darbe yan
lısı göstermek istediğini, ancak 
darbelerden en çok zarar göre 
nin CHP olduğunu söyledi. 
Koç, “Bunlardan demokrat 
olmaz. Tayyip Erdoğan’ın 
kumaşında demokrat çıkmaz” 
dedi. Haberi sayfa 4 ’de

Çarşı Deresi nin kapalı olan üzeri, denize kadar açılıyor

İftrahim Akıt Cadılesi'nıle
Dere üzeri kazı başladı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ilçe içinden 
geçen Çarşı

Deresi’nde başla 
yan çalışmalar 
devam ediyor.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış 
O

Haluk Koç’tan inciler..
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan 

Yardımcısı Haluk Koç, 3 günlüğüne gel 
d iğ i Bursa’da, parti örgütleri ile buluştu.

Dün, İznik, Orhangazi’den sonra, Gem 
lik’e geldi. Gemlik’ten geç saatlerde 
Mudanya’ya geçti.

Haluk Koç ve Nur Sertel, Gemlik’e gel 
diklerinde sağanak yağmur başlamıştı.

CHP’liler “İlçemize bereket getirdiniz” 
deyince, o da “Daha önce geldiğimde de 
yağmur yağıyordu.” karşılığını verdi.

Haluk Koç, dinamik bir politikacı.
CHP’nin basın sözcüsü...
Bir çoğumuza CHP’de kimleri tanırsınız 

diye sorulsa, birinci sırayı Muharrem 
İnce alırsa, ikinci sırayı Haluk Koç alır.

Devamı sayfa 4’de

Yayaların 
üzerine 

araç sürüp 
kaçtılar

Dün akşam saat
lerinde İstiklal 
Caddesi’nde 
meydana gelen 
olayda, karşı kal 
dırıma geçmek 
için yürüyen iki 
genç bayan üzeri 
ne yolda seyre
den ve içinde 
gençlerin olduğu 
bir araç hızla ge 
linçe yayalar çığ 
lık çığlığa kaça 
rak canlarını zor 
kurtardılar. 5’de

Ozal'ın otopsi raporu cıkîi
Özal’ın bedeninde 
yüksek miktarda 
‘striknin kreatin’ 
maddesi belir
lendiği iddia edildi. 
Toksikoloji ve Adli 
Tıp uzmanları bu 
maddenin vücut 
fonksiyonlarını 
bozarak solunum 
yollarını felç ettiğini 
ve kalp krizine yol 
açtığını kaydetti. 
İddiaları değerlen 
diren Ahmet Özal 
ise, “Zehirlenme 
ihtimali olabileceği
ni söylediler. 18 
yıldır bunun kav
gasını veriyorum” 
dedi.
Adli Tıp Kurumu

Başkanı Prof. Dr. 
Haluk İnce konuyla 
ilgili bir açıklama 
yaptı. İnce, 
"Birtakım bulgular 
var, ama bunları 
rapor haline 
getirmedik" dedi. 
İnce şöyle konuştu: 
"Şu an itibariyle 
biten herhangi bir 

rapor yok... Yapılan 
çalışmalar Adli Tıp 
1. İhtisas Kurulu'na 
gönderilecek.
Çalışma çok 
disiplinli, bilimsel 
bir şekilde yürütü 
lüyor. Bulguları 
önce rapor haline 
getirmemiz gereki 
yor. Adli Tıp'ta 
yürütülen çalış
maların Aralık ayı 
içinde Cumhuriyet 
Başsavcılığıma 
gideceğini ümit 
ediyorum. Bulguları 
teyit ediyoruz.. 
Önümüzdeki ay 
Başsavcılık gerekli 
açıklamayı 
yapacaktır.”

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çarşı peresi nin kapalı olan üzeri, denize kadar açılıyor

y him Akıl MMlı
Dere iiztri kazı çalışmaları taslahı

MüteahhUler Derneği 
yönetim karnin 

toplantısı yapıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ilçe içinden 
geçen Çarşı 
Deresi’nde başlayan 
çalışmalar devam 
ediyor.
Geçtiğimiz yıl 
restorasyon çalış
ması yapılarak ihale 
edilen Çarşı Deresi 
Çevre yolu arası 
çalışmaları tamam
landıktan sonra, 
Ağustos ayında 
Han Arkası 
Sokak 
girişinden İstiklal 
Caddesi bitişine 
kadar olan derenin 
kapalı bölümü 
yıkılarak içi beton 
kaplandı, yanlarına 
ise beton duvar 
yapıldı.
BUSKİ’nin 
gözetiminde yap
tırılan çalışmaların 
İstiklal Caddesi ile 
deniz arasında 
kalan bölümünde 
dün dozerlerle dere 
üstü kapalı betonun 
kırılmasına baş
landı.
Vatandaşların 
meraklı bakışları 
arasında çalış
malarını sürdüren 
dozerci, bir günde 
30 metrelik bir 
bölümün kırımını 
gerçekleştirdi. 
Kırım sırasında

Gemlik Müteahhitler 
Derneği olağan 
yönetim kurulu 
toplantısını yaptı. 
Asilhan İşhanı’nda- 
ki dernek 
merkezinde bir 
araya gelen GMD 
yöneticileri gün
demlerindeki konu
larda istişareler 
yaptılar.
Hamza Aygün 
başkanlığındaki 
toplantıya yönetim 
kurulu üyeleri 
Ferhat Kurt, Rahmi 
Bozdemir, Şerif 
Oğur, İrfan Çakır ve 
Selahattin Ulaş 
katıldılar.
GMD’den yapılan 
yazılı açıklamada 
şunları kaydettiler: 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren iki 
müteahhidin daha 
üyeliğe kabulü 
görüşülerek, 
karara bağlandı. 
Bununla beraber 
dernek üyesi 
olmayan müteahhit
leri de GMD çatısı 
altında toplamak 
amacıyla

önümüzdeki hafta 
yemekli bir toplantı 
gerçekleştirecek
lerini bildirdiler. 
Toplantının bir 
diğer gündemi ise 
kentsel dönüşüm 
ve yeni imar plan
ları oldu.
Kentsel dönüşüm 
konusunda hem 
müteahhitlerin hem 
de halkın yeteri 
kadar bilgi sahibi 
olmadığını bu 
nedenle bir dizi 
görüşme yapılarak 
kamuoyunu aydın
latacaklarını ifade 
ettiler.
Yapı kullanma 
sürecinde altyapı 
hizmeti veren 
kurum ve kuru
luşlarda yaşanan 
bazı sıkıntıların 
da ele alındığı 
toplantıda çözüm 
yolları arandı. 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği olarak vites 
yükselterek daha 
etkin bir mesleki 
kuruluş olmayı 
hedeflediklerini de 
bildirdiler.

Emniyetten uyarı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 
sanal alemde 
dolandırıcıların 
vatandaşları polis 
logosu kullanarak 
dolandırdıklarını 
ortaya çıkardı. 
Sanat vurguncular 
kurbanlarının bil
gisayarına önce 
virüs yollüyOr sonra 
masa üstüne polis 
logosuyla,

"Zararlı yazılım, bil
gisayarınız kilitlendi, 
soruşturma olma
ması için 200 lira 
yatırın" diyor 
Bilişim Suçlarıyla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü, alınan 
ihbarlar üzerine 
yapılan incelemede 
dolandırıcıların 
vatandaşların bil
gisayarlarına çeşitli 
internet sitelerinden

sızdığı düşünülen 
zararlı bir yazılım 
(virüs) aracılığıyla, 
bilgisayarlarını kili
tlediklerini ve Türk 
Polisi logosu kul
lanılarak halktan 
para talep ettiğini 
tespit etti.
Yapılan incelemel
erde, zararlı 
yazılımın bilgisa
yarın açılması ile 
ekranı kapladığı ve

masa üstüne erişimi 
engellediğinin 
vurgulandığı açıkla
mada, "Bu sırada 
'bilgisayarınız 
kilitlendi* uyarısı 
verilerek, bilgisayar 
kilidinin ve cezai 
kovuşturmanın 
önlenmesi için 
200 TR ödeme yapıl
ması gerektiği 
yazılıyor. Ödeme 
sonucu bilgisayarın 
kullanıma geri açıla
cağı vaadinde 
bulunuluyor. 
Ayrıca Türk Polis 
logosu ve 'Türk

Polisi Siber Suç 
Mücadele Bölümü* 
ibaresi kullanılarak 
yapılan 
dolandırıcılıktaki 
inandırıcılık artırıl
mak isteniyor. 
Bilinmelidir ki, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı 
birimlerin böyle bir 
uygulaması bulun
mamaktadır. Yapılan 
ön incelemelerde 
kullanıcıların bilgisa
yarlarına yerleştir
ilen virüs tarafından 
ekranlarının kil
itlendiği belirlen

miştir. Bu virüsün, jı
kullanıcıları |l
dolandırmayı 
hedefleyen şahıslar n 
ya da suç örgütleri 
tarafından 
kullanıldığı 
düşünülmektedir.
Herhangi bir mağ
duriyetin yaşanma- l 
ması için bilgisayarı- |j 
na virüs yerleşmiş 
vatandaşlarımızın h 
kesinlikle para yatır- k 
mamaları, kimlik bil- ft 
gilerini kimseyle k 
paylaşmamaları f 
gerekmektedir" 
denildi. n

www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Otoparkta ilginç kaza İhsanca
Bursa'da, yüksek 
katlı otoparkta 
meydana gelen 
kazada 5 araç 
hasar gördü, 
otomobilin bayan 
sürücüsü yara 
almadan kurtuldu. 
Özdilek Bursa 
Kaplıkaya 
Hipermarketi'ne 
ait otoparkta 
meydana gelen 
ilginç kazada, 
toplam 5 araç 
hasar gördü. 
16JHT 79 plakalı 
aracın sürücüsü

Vali Harput; "14 Yeni Gözaltı Var"
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, pro
vokasyona girişen
lerin başarılı ola
madığını, Bursa'da 
sağduyunun galip 
geldiğini belirterek, 
"Düzenlenen 
operasyonlarda 14 
kişi gözaltına 
alındı" dedi.
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Bursa'da yaşanan 
gerginlikle ilgili son 
durumu değer
lendirdi. Bursa'nın 
huzurunu kimsenin 
bozamayacağını 
ifade eden Harput, 
"Çok az sayıdaki 
insanın bilinçsiz, 
sorumsuz, duyarsız 
ve provokatör 
hareketleriyle 
Bursa'nın huzu
runu bozamaya
cağını açıkça ifade 
ettim. Buna müsaa 
de ve müsamaha 
edilmeyeceğini

İT

Cezaotfi Onünılen Kaçan Hükümlü yakalandı

Gönül Yıldız isimli 
bayan sürücü, 
otoparktan çıkmak 
isterken önde duran

bir araca çarptı. 
Daha sonra 
panikleyen bayan 
sürücü,arkada

söyledim. Edenleri 
de gözaltına alma 
faaliyetleri başladı. 
Bu süreç ve tedbir
ler devam ediyor. 
Vatandaş arasında 
bir problem yok. 
Bunu herkes bili 
yor. Vatandaşın bir 
araya gelerek gerek 
benim yanımda 
gerek mahallelerde 
karşılıklı olarak bu 
tür kışkırtmalarda 
bulunmama adına 
güzel bir dayanış
ma sergilediğini 
görüyoruz. Bu 
durum beni mutlu 

ediyor. Bursa'nın 
toplu olarak göster
diği sağduyu, 
duyarlılık ve yan
lışa karşı göster
diği tepki bizim 
üzerinde durduğu
muz önemli yak
laşımdır. Bu yak
laşım dolayısıyla 
bütün BursalIlara 
çok teşekkür ediyo
rum. Bursa'nın 
gündemi ilerleme, 
büyüme ve kalkın
madır" dedi.
Aynı hastaneye 
gelen yaralıların 
son durumu 

duran başka bir oto
mobile çarptı.
Bunun üzerine 
iyice panikleyen 
bayan sürücü, 
hızını alamayınca 
otoparkın üsk 
katından aşağıya 
uçarak, yerde 
park halinde bulu

nan iki araca daha 
zarar verdi.
Olayda 5 araçta 
maddi hasar 
meydana gelirken, 
bayan sürücü ise 
yara almadan 
kurtuldu 

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

hakkındaki soruya 
da cevap veren 
Harput, "O hastalar 
başka hastaneye 
gönderildi.
Durumları iyi. Sanık 
ya da sanıkların 
kim olduğu balistik 
raporundan sonra 
ortaya çıkacak" 
diye konuştu.
Son gözaltı sayısı 
ile ilgili sorulan 
soruya da cevap 
veren Harput, 14 
kişinin gözaltına 
alındığını, sayının 
artabileceğini söz
lerine ekledi, 
ayramın 4. günü 
cezaevlerindeki 
açlık grevlerine 
destek vermek için 
Ulus Mahallesi'n 
den yürüyüşe 
başlayan Bdp'li 
grupla karşıt grup 
arasında Yavuz 
selim Mahallesi'nde 
yaşanan gerginlik 3 
gün sürmüştü.

Bursa destinasyonu!
“Destinasyon” son yıllarda turizmcilerimizin 

diline pelesenk olmuş İngilizce bir kelime.. Türkçe 
karşılığı “gidilecek yer, varış yeri, hedef”.. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı da bu kelimeyi pek sevmiş.. 
Bolca kullanıyor.

Oysa bu kelimenin karşılığı, tek hedeften ziyade, 
özellikle kültür turlarında birden fazla noktayı bir
birine bağlayan güzergahın izlenmesi olmalı..

Bakanlığın internet sitesinde, Türkiye’de gezile
cek yerler de “destinasyon” olarak adlandırılıyor. 
Listede İznik, Mudanya, Cumalıkızık yer alıyor 
ama Bursa denmiyor.. Bursa; ki OsmanlI İmpara- 
torluğu’na başkentlik yapmış bir şehir, listede 
olmamasını anlamak olanaksız.

Şimdiki Vah Şahabettin Harput Bursa’ya gelince 
ye kadar, bu kentin turizm yönüyle öne çıkarıl
ması konusunda hiçbir şey yapılmadı desek yan
lış olmaz. Bir şekilde turizm sektörüne yatırım 
yapmış ve sadece kendi kazancını düşünen işlet
meciler, sektörün diğer ihtiyaçlarının karşılan
masını hep devletten beklediler.

Bir havaalanını, tarihi eserlerin onarımını, 
Uludağ’ın yolunu, teleferiği kendileri yapacak 
değildi elbette. En azından yapmaları gereken 
“birlik olmak”tı.

Dönem dönem “gaza gelip” toplandılar, “şöyle 
yapacağız, böyle yapacağız” dediler, gene bir şey 
olmadı. Ancak Vali Harput’un girişimleriyle akıllar 
başa geldi.

Turizm profesyonellerini çatısı altında toplayan 
Bursa Skal Derneği, Bura Valiliği’nin himayesiyle 
cumartesi günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 1. Bursa Turizm Zirvesi organize etti.

Zirvenin konukları Dünya Skal Önceki Başkanı 
Hülya Aslantaş, Türkiye SKAL Federasyonu 
Başkanı Deniz Anapa, TÜROFED Başkanı Osman 
Ayık, TUİ Türkiye Temsilcisi Hüseyin Baraner, 
ESPA - Avrupa Termal Merkezler Birliği Temsilcisi 
Joâo Pinto Barbosa, Visitur YK Başkanı Talha 
Çamaş, Atlas Jet YK Başkanı Murat Ersoy, TYD 
Başkanı Turgut Gür, Türkiye Kayak Federasyonu 
YK Üyesi Okan Gültekin, TÜRSAB YK Üyesi Sinan 
Haliç, Öger Türk Tur YK Başkanı Vural Öger, 
SETUR Genel Müdürü Üstün Özbey, Lütfi Kırdar 
Genel Müdürü Pervin Zeydanlı Yalazan, TÜREB 
Başkanı Şerif Yenen ve TURAD Başkanı Bahattin 
Yücel..

Türkiye’de turizme yön veren isimler bunlar..
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Kültür ve 

Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katılacağı 
zirvedeki konu başlıkları da şöyle:

Seyahat acenteliği, konaklama, turizm yatırım
ları, tarih-kültür-inanç turizmi, termal-sağlık turiz
mi, dağ-kayak turizmi, kongre-fuar turizmi, 
ulaşım-konaklama-turizm altyapıları..

Bursa Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
Ahmet Pehlivan, 
yakınlarının yardı 
mıyla Bursa E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nin 
önünden kaçan 
hükümlü kadının 
yakalandığını söyle
di. Pehlivan, gazete
cilere yaptığı açıkla
mada, 21 Mart'ta 
yakınlarının yardı 
mıyla cezaevinin 

önünden kaçan 
Ayşegül Nice'nin 
yakalanması için 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
asayiş ve infaz büro 
ekiplerinin ortak 
çalışma yürüttüğünü 
belirtti. Titizlikle 
yürütülen çalışma 
mn sonuç verdiğini 
belirten Pehlivan, 
gözaltına alınan 
Ayşegül Nice'nin 

işlemlerinin tamam
lanmasının ardından 
adli ma kamlara tes
lim edileceğini kay
detti. Bursa E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nin 
önünde 21 Mart'ta, 
"uyuşturucu ticareti 
yapmak" suçundan 
hükümlü Aygül Ni 
ce, İnegöl'de düzen
lenen operas yonda 
yakalanmış, hakkın
da kesinleşmiş 

hapis cezası dola 
yısıyla akşam saat
lerinde cezaevine 
sevk edilmişti. Polis 
ekibi, Nice'yi ceza
evine teslim edeceği 
sırada, hapisha
nenin önün de 
bekleyen ve hüküm
lünün yakınları 
olduğu iddia edilen 
15 kişilik bir grubun 
saldırısına 
uğramıştı.

Bayram haftasını, gökten neredeyse turist yağan 
Prag-Viyana-Budapeşte destinasyonunda 
geçirirken Kayıtlanmıştım. Doğrusunu söylemek 
gerekirse bu etkinlik bir Bursah olarak bende 
heyecan yarattı.

Bursa adına teşekkürler Sayın Harput!..

-DÖRT DÖRTLÜK—
Karıştı Bursa Yavuzselim
Yaşananlar çok elim 
Titriyor gönül telim 
Hakim olsun aklıselim

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Haluk Koç’tan inciler...
Haluk Koç, aynı zamanda güzel konuşan 

bir siyasetçi.
Koç, CHP ilçe merkezinde 30 dakikaya 

yakın yaptığı konuşmada, CHP’nin darbe 
lerden her zaman zarar gördüğünü, ancak 
AKP’nin yandaş medyasıyla birlikte CHP’ 
yi darbeci göstermeye çalıştığını söyledi.

CHP’nin Cumhuriyeti kuran parti olduğu
na dikkat çeken Haluk Koç, Türkiye de çok 
partili demokrasi geçişi sağladığını da 
belirtti.

Parti merkezinde yapılan konuşma önce
si, İlçe Başkanı tarafından hazırlanmış 
çalışma raporları, yerel seçim sonuçlarının 
sanık ve mahalle dökümleri Genel Başkan 
Yardımcısına verildi.

Yoğun siyasi ziyaretler arasına sokuştu
rulmuş Gemlik ziya, atinde Koç’a Gemlik 
Belediyesinde yaşar, anlar anlatıldı.

Parti örgütünün yerel seçimlere hazır
landığı ve yeniden dirileceğine dikkat çek
ildi.

Sertaslan, AKP tarafından yapılan ankette 
Gemlik Halkının belediye yönetimini kirli 
oyunlarla ele geçiren AKP’nin başkanveki 
linin halk tarafından sevilmediğinin 
anlaşıldığının belgelendiğini de sözlerine 
ekledi.

Haluk Koç, Türkiye’nin krikit bir dönem
den geçerken, önemli ülke sorunları 
yaşanırken parti içinde kısır çekişmelere 
girilmemesini örgütledi.

Erdoğan’ın yeni dünya düzeninin taşe 
ronluğunu yaptığını iddia eden Haluk Koç, 
AKP’ye verilmek istenen misyonun 
demokrata görünmek olduğunu ancak, 
yaşananlarla AKP’nin demokrat 
olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Haluk Koç bu konuda şunları söyledi: 
“Bunlardan demokrat olmaz Erdoğan’ın 

kumaşından demokrat çıkmaz.
AKP’den demokratik parti oluşmaz. 

Demokrasi bir tramvaydır. İstediğim nok
taya geldiğimde, o tramvaydan inerdim, 
diyordu. Bugün bunu yaşıyoruz.’’

Haluk Koç, CHP’li olmanın bir onur 
olduğunu bu nedenle partiye Sahip çıkıl
masını mücadeleye devam edilmesini iste
di.

Daha sonra, Nur Serter Mudanya’ya Koç, 
Bahkpazan’na gitti.

Burada bulunan halkla tek tek tokalaştık
tan sonra Mahalle Muhtarlarıyla biraraya 
geldi. Koç, muhtarlara 2B yasası ve yerel 
yönetimlerin birleştirilmesiyle iktidarın 
neler yapmak istediğini anlattı.

Bahkpazarı kahvehalelerinden Yeniköy’e 
gidilerek burada köylülere 2 B yasasını 
anlatan Haluk Koç, konuşmaları boyunca 
kendine özgü esprilerle inceler saçtı.

CHP’nin asları Haluk Koç ve Nur Sertel Gemlik’teydi 

Kot, luMan demokrat olmaz" 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Bahkpazarı 
kahvehaneleri önünde oturan halkla tek tek tokalaştı. Muhtarlara yaptığı 
konuşmada, 2B Yasası ve Büyükşehir Yasası’nda yapılacak değişiklikler 
konusunda bilgiler verdi. Yeniköy’de de 2B yasasını anlattı
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Baş 
kan Yardımcısı 
Haluk Koç ve mil
letvekili Nur Sertel 
dün akşam Gemlik’e 
geldi.
Koç ve Sertel, CHP 
İlçe Merkezi’nde İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, yönetim 
kurulu üyeleri, bele
di ye meclis üye le 
ri, il genel meclis 
üyeleri ve partililer 
tarafından karşılan 
dılar.
CHP İl Başkanı 
Metin Çelik’in de 
katıldığı toplantıda 
söz alan CHP İlçe 
Başkanı Sertaslan, 
Koç’a Gemlik Beledi 
yesi’nde yaşanan 
olayları anlattı. Çalış 
ma raporunu sundu. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Haluk 
Koç ise yaptığı 
konuşmada, CHP 
içinde parti içi demo 
kasinin işlediğini, 
Türkiye’yi faşizan 
yönde idare eden 
bir iktidar bulun
duğunu söyledi. 
CHP’nin müteahhit 
partisi olmadığını, 
kayrılanların partisi 
olmadığını belirten 
Haluk Koç, “Bunun 
için siyasi partilerin 
bağımsız kalabilme
si için merkezden 
desteklenmesi gere 
kir." dedi.
Örgütlerin parti 
içinde kısır çekişme 
terle vakit geçmeme 
sini isteyen Haluk 
Koç, Türkiye’de 
demokratik mücade 
lelerin devam ettiği
ni, ülkeye demokra 
siye getirenin CHP 
olduğunu söyledi. 
CHP’nin kuruluşun
dan günümüze 
kadar geçen süreyi 
anlatan Koç, CHP’yi 
darbelerin partisi 
olarak göstermek 
istediklerini ancak,

1960 darbesi olma 
saydı, 1961’de 
yapılacak seçimler 
de CHP’nin iktidara 
yürüdüğünü, 27 
Mayıs ihtilali ile 
CHP’nin önünün 
kesildiğini söyledi. 
“1971’de Nato tali
matı ı faşist girişim 
olmasaydı. CHP o 
dönemki sol kimliği 
ile Ecevit lider
liğinde yol alıyordu. 
Bunları yaşadık. 72- 
80 arası çalkantılar
la geçen bir dönem
di. Kendi içinde de 
mokrasiyi yaşayan 
delege seçimleri 
yapan ve yüzde 
42’lere çıkan bir 
CHP vardı. Zaten 
birinci parti 
olmuştu." dedi.
Koç, 1980 askeri 
faşizminin CHP’yi 
ezdiğini belirterek, 
“Birileri darbe ede
biyatından kendileri 
ne pirim yapmaya 
çalışıyorlar.
Darbelerden en çok 
CHP zarar gördü. 
Binlerinin darbe 
edebiyatından 
kendilerine prim 
çıkarıyor. Medyada 
televizyon kanal
larında davetsiz 

olarak her evin ırzı
na geçiriyorlar. Bu 
laf ağır olarak 
söyledim. Kim bun
lar, iktidar ve vic
danlarını devre mülk 
olarak kiraya vermiş 
eski solcular. ” dedi. 
Kirli bir dönemler
den geçildiğini 
belirten Haluk Koç, 
“Türkiye ile ilk defa 
ışınlanmış olarak 
gelsem, bu bom
bardımanlara maruz 
kalsam, ben de aynı 
şeyi düşünür ve 
CHP’yi darbeci olan- 
rak görürüm. Bu 
yalanları gazeteler
den televizyorların- 
dan aktarıyorlar." 
dedi.
1980’den sonra 
dünyanın tek pazar 
haline geldiğini söy 
leyen Koç, Türkiye 
gibi ülkelerin kimlik
lerinin tartışıldığını, 
dünya sermayesinin 
diğer ülkelerin 
emeklerini sömür 
düğünü,1980 darbe 
sinin örgütlü kitle 
bırakmadığını, 
insanlık kavramının 
gittiğini, verilen 
sadakaya el açan, 
korkan, sindirilmiş 
bir toplum yaratıldı 

ğını söyledi. 
Bu dönemde birileri 
ne özel görevler ve 
rildiğini belirten 
Koç, “Türkiyedeki 
değişim ve dönüşü 
mü demokrasi 
fotoğrafı altında 
yapacağız. Ama, 
bize bir taşeron 
lazım, muhafaza kar 
yapı içinde bize 
demokrasi pazarla
maya kalktılar." 
dedi.
“Bunlardan demok 
rat olmaz.
Erdoğan’ın kumaşın 
dan demokrat çık
maz. AKP’den 
demokratik parti 
oluşmaz.
Demokrasi benim 
için bir tramvaydır. 
İstediğim yerde bi 
ner, istediğim yerde 
inerim. İstediğim 
noktaya geldiğimde 
o tramvaydan iner 
dim diyordu. Bugün 
bunu yaşıyoruz.” 
şeklinde konuştu. 
Şeklen yargı sistemi 
oluşturulduğunu 
söyleyen Koç, daha 
sonra Bahkpazarı 
kahvehalerini ziya 
ret etti, Yeniköy’e 
giderek köylülerle 
buluştu.

KİRALIK KÖRFEZ SİTESİNDE 
mıiHim KİRALIK DAİRE 
MIH TEL : 0 532 583 53 78
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We İmiM OsmanlI cesmesi tamamlanın
Gemlik Beldiyesi 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi önünde 
yaptırılan alan 
düzenlemesin de 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
yaptırdığı 
OsmanlI çeşmesi 
tamamlandı. 
Bursa’nın değişik 
semtleri ve ilçelerine 
Büyükşehir

Belediyesi’nce 
yaptırılan OsmanlI 
çeşmesinin 
Gemlik’te ilki 
Festival Alanı’nda 
yapılmıştı. 
Refik yılmaz’ın 
Belediye 
Başkanvekili 
seçilmesinden 
sonra Fatih Mehmet 
Güler tarafından 
yaptırılan Balıkçı 
Barınağı ve Yerleşke 
önü düzenlemesi

projesi değiştirilmiş, 
yeni bir alan 
projesi yapılarak 
ortasına da 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Osmanh dönemi 
çeşmelerini sem
bolize eden çeşme 
yapımına başlan
mıştı.
Dün, kiremitleri 
konan Osmanh 
çeşmesinin tamam
landığı bildirildi.

Yayaların üzerine araç sürüp kaçtılar
Dün akşam saat
lerinde İstiklal 
Caddesi’nde 
meydana gelen 
olayda, karşı 
kaldırıma geçmek 
için yürüyen iki 
genç bayan 
üzerine yolda 
seyreden ve 
içinde gençlerin 
olduğu bir araç 
hızla gelince 
yayalar çığlık 
çığlığa kaçarak 

canlarını zor kur
tardılar.
Üzerlerine araç 
sürülen genç 
bayanların çığılığı 
üzerine, çevredeki 
esnaf ve yaya 
kaldırımında 
yürüyenler ne 
olduğunu anlaya
madılar.
Yayalara araç 
vurup kaçtığı 
sanılırken, olay 
daha sonra aydın

landı.
Karşıya geçerken 
yolun ortasına 
geçerken genç 
bayanların üzerine 
kasıtlı olarak araç 
sürmesinden 
sonra, araçın 
içinde kimlerin 
bulunduğunun 
belirlenmesi çalış
maları sürerken, 
olayın kasıtlı 
olduğunun 
sanıldığı belirtildi.

KONGRE İLANI

GEMLİK ÜNİVERSİTE YAPTIRMA 
YASATMA VE KORUMA DERNEĞİ

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan dördüncü kongresi 10/112012

Cumartesi günü saat lO.oo’da Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17/11/2012 Cumartesi 
günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Hasan Başaran 
Dernek Başkanı

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divan Teşkili
3- Saygı duruşu
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, 

görüşülmesi, oylanması ve ibrası
5- Hesap raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması ve 

ibrası
6- Tahmini bütçenin görüşülüp oylanması

. 7- (7) kişilik yönetim kurulu asil ve yedek üye seçimi
8- (3) kişilik denetim kurulu asil ve yedek üye seçimi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.

Teröristler Karakola Saldırdı
Diyarbakır'ın Lice 
ilçesi Duru 
Jandarma Karakolu 
üs bölgesine 
teröristlerce saldırı 
düzenlendi.
Diyarbakır-Bingöl 
karayolu Hani yol 
ayrımı mevkisinde 
bulunan Duru 
Jandarma Karakol 
Komutanlığı üs 
bölgesine bir grup 
terörist tarafından 
roketatar ve uzun 
namlulu silahlarla 
saldırı düzenlendi. 
OPERASYON 
BAŞLATILDI 
Duru Jandarma 
Karakol 
Komutanlığı üs 
bölgesinde görevli 
bulunan askerlerin 
anında karşılık ver
mesi ile çatışma 
çıktı. Saldırının 
ardından ormanlık 
alandan ve karan
lıktan faydalanarak

kaçmaya çalışan 
teröristlerin etkisiz 
hale getirilmesi için 
bölgede geniş kap
samlı operasyon 
başlatıldı.
Zaman zaman 
çatışmanın devam 
ettiği bölgede, 
Diyarbakır 7. 
Kolordu Komutan 
lığı General Galip 
Deniz Kışlası'ndan 
kalkan helikopter
ler de havadan 
operasyona destek 
veriyor

Kars'ta da 
Diyarbakır'da 
olduğu gibi güven
lik güçleri ile Pkk 
arasında çatışma 
çıktı. Çatışmada 2 
asker yaralandı. 
Kars'ın Kağızman 
ilçesinde güvenlik 
güçleri ile Pkk'lı 
teröristler arasında 
çatışma çıktı. 
Operasyon sırasın
da 2 asker yara
landı. Çatışma 
hâlen devam 
ediyor.
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Tüm dershanelerimiz aynı zamanda 
GEÇİŞ OKULU olsun

Dünden devam 
Böyle bir çözüm 

tüm taraflar açısın
dan uygulanabilir 
olacak ve hiçbir zor
lamaya gerek 
kalmadan istenen 
dönüşüm 
sağlanacaktır. 
Zorlamalar 
anayasanın temel 
hak ve özgürlükleri 
koruyan hükmüne 
aykırı olacaktır. 
Anayasa mahkeme- 

■ si ve Avrupa inşan 
hakları mahkemeler
ine kadar uzanan 

; davalar başlar. Bu 
davalar kurucular, 
öğrenmen lervie 

‘ ve İl ler tarafından 
I açılır. Mağdur olan 
her keşim hakkını 
mutlaka bir şekilde 
tazrnin edecektir.

Uzak doğu 
i ülkelerinin bazıların
da en başarılı 

okullar katlarda 
hizmet veren butik 
okul tarzında küçük 
okullardır. Ispanya’
da üniversite öncesi 
hizmet veren oryan- 
tasyon amaçlı 
kurumlarda mevcut
tur. Ayrıca bu 
kurumlarda alınan 
dersler yükseköğre
tim kurumlarınca 
kabul edilmektedir. 
İngiltere’de orta 
öğretimin son iki yılı 
11 ve 12. sınıfları 
yükseköğretime 
geçiş amaçlı kole
jle rde o kutu I ma k- 
tadır. Bu ülkelerdeki 
uygulamaların 
kesişimi bir uygula
ma ile dershaneler 
hafta sonları der
shanecilik yaparken 
aynı zamanda hafta 
içi günlerinde özel 
okula 
dönüştürülebilir.

Adına - “Üniver
site ve Liselere 
Geçiş Okulu” - 
“Akademik Okul” 
diyebileceğimiz 
standartları daha 
esnek bir yapı ile 
dershaneler aynı 
zamanda okula 
dönüşürken eğitime 
rüzgâr getirecek 
çok cazip yepyeni 
bir proje ortaya 
konulabilir.

Son sınıfta ( 
8.sınıf, ve 12 sınıf. 
)seçimini kendi
lerinin yapacağı bu 
okullarda 
geçirmelerine imkân 
verilir. Bu okullarda 
az sayıda son sınıf 
zorunlu derslerin 
yanında önceki 
dönemlere ait 
öğrenme noksan
larının tamamlan
ması amaçlı der
slere yer verilir.

Bilindiği üzere 
özellikle 12. sınıf 
öğrencileri okula 
fazla eğilmemekte 
yoğun bir şekilde 
sınava hazırlanmak- 
tadır. 12. sınıfta okul 
dersleri verimli 
değildin Öğrenci
lerin çoğu mazeret 
izni alarak sınava 
hazırlanmaktadır. 
Bu hayati konuda 
okul öğretmenlerim
iz öğrencilerine 
anlayış göstermekte 
öğrencilere çok 
yüklenmemekte 
hatta derslerde 
çalışmaları için 
serbest çalışma 
uygulamaktadır.

Bu okullarda 
okuyan öğrencilerin 
masrafları devletçe 
karşılanacağı için 
aileler ek yükten 
kurtarılmış olur. 
Devlete maliyeti 
kadarı bu okula 
ödeneceği için 
devlete de herhangi 
bir ek yük getirilme
den problem 
çözülmüş olur.

Bu okullar farklı 
yaş ve seviyede ek 
eğitim desteği ' 
almak isteyenlere 

vereceği ek 
hizmetler, hizmet 
alanlarca 
karşılanacağı için 
toplumda yük imajı 
ortadan kalkacaktır.

Bu okul proje
siyle özel okullara 
dönüşemeyedek- 
lerdeki 20 binden 
fazla derslik ve 
çoğu branşında 
başarısını ispat
lamış 50 binden 
fazla öğretmen hiç 
masraf yapmadan 
kadroları artırmadan 
Bakanlığın hizme
tine sunulacaktır. 
Eğitimde dinamik 
bir kadronun ve 
eğitim ortamının 
enerjisinden 
eğitimin hedefleri 
doğrultusunda 
yaralanma şansı 
olacaktır.

Bu okul projesi 
ile eğitimde üst 
öğrenime geçiş 
döneminde bölgeler, 
okullar, öğretmenler 
arası farklardan ya 
da önceki dönemde 
eğitime olan ilgisiz
lik ve ihmalden 
doğan tüm öğrenme 
noksanlarını tamam
layacak, öğrencileri 

üst öğrenime hazır 
hale getirecek çok 
iyi bir yol geliştir
ilmiş olacaktır.

Bu okulların 
başarıları belirli 
periyotlarla yapıla
cak sadece ölçme 
değerlendirme 
amaçlı sınavlar ya 
da olgunluk 
sınavları gibi il, 
bölge ve ülke geneli 
sınavlardaki 
başarılarına ve 
diğer ölçütlerle 
sürekli izlenir ve 
başarılı olamayan
lara süre verilerek 
takibe alınabilir.

Bu okul projesi 
ile mevcut kurum- 
lara, yatırımlarına ve 
öğretmenlerine hiç 
zarar vermeden az 
bütçe ile döndüre- 
bilecekleri bir alter
natif sunulacağın
dan sektördekilerin 
kolayca uyum 
sağlayabileceği ve 
bakanlığın tüm 
hedeflerini gerçek
leştirecek yenilikçi 
ve eğitimdeki tüm 
bireylerde istek 
uyandıracak bir yapı 
kazandırılmış ola
caktır.

Bursa’da Edebiyat Günleri haşladı
Bursa’nın kültürel 
yaşamına zenginlik 
katmak amacıyla 
düzenlenen ve ede- 
feiyatseveriöri 
İbrahim Paşa Kültür 
Merkezi’nde bir 
araya getiren 
‘Edebiyat 
Akşamları’nın ilk 
programına gazete
ci yazar Ahmet 
Kekeç konuk oldu. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
A.Ş; tarafından 
düzenlenen 
‘Edebiyat 
Akşamlan’,

Mahkeme Hamamı 
bünyesindeki 
İbrahim Paşa Kültür 
Merkezi’nde 
başladı. Programa 
Edebiyatçı Yazar ve 
Star Gazetesi Köşe 
Yazarı Ahmet 
Kekeç konuk olarak 
katıldı. Cevat 
Akkanat’ın hazır
layıp sunduğu pro
gramı edebiyat 
tutkunları büyük 
ilgi gösterdi.
Edebiyatçı yazar ve 
Star Gazetesi köşe 
yazarı Ahmet 
Kekeç, konuş

masında edebiyat 
yolculuğuna adım 
atışını ve yazdığı 
kitapları anlattı. 
Sohbet boyunca 
yazın yaşamından 
kesitler sunan

Kekeç, Bursa’da 
okurlarıyla bir 
araya gelmekten 
dolayı duyduğu 
memnuniyeti de 
dile getirdi. Özellik 
le üniversiteli 

öğrencilerin yoğun 
ilgi gösterdiği 
etkinliğin sonunda 
Kültür A/Ş. Genel 
Müdürü Rıfat Bakan 
ile Bursa 
Büyükşehir

Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanı 
Enver Karakoç, 
Kekeç’e günün 
anısına plaket 
takdim etti.

ŞOFÖR ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MEŞRUBAT DAĞITIMI KONUSUNDA 
DENEYİMLİ E SINIFI EHLİYETİ OLAN 

ŞOFÖR ARANIYOR

TEL: 0 53632363 33

»MM
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



3 Kasım 2012 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 7

İlaçla lanlar çöpe şifliyor
SGK Başkanı Fatih 
Acar: "Türkiye'de 
her yıl, 500 milyon 
dolarlık hatalı ilaç 
kullanılıyor." 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanı 
Fatih Acar, “Türki 
ye'de her yıl, 500 
milyon dolar yani 
yaklaşık 900 milyon 
lira değerinde hatalı 
ilaç kullanılıyor ve 
her yıl milyonlarca 
liralık ilacın çöpe 
atıldığı tahmin 
ediliyor” dedi. 
Akılcı ilaç kul
lanımını teşvik 
etmek ve yaygın
laştırmak istedikleri
ni, çalışmaları bu 
yönde sürdürdük
lerini anlatan Acar, 
akılcı olmayan ilaç 
kullanımının teda
vide başarısızlığa, 
tedavi süresinin 
uzamasına ve 
maliyetinin artması
na, ilaç harca
malarının gereksiz 
oranda artmasına, 
antibiyotikler gibi 
bazı ilaçlara karşı 

direnç gelişimine 
neden olduğunu 
vurguladı. Acar, 
şöyle devam etti: 
"Türkiye'ye her yıl, 
500 milyon dolar 
yani yaklaşık 900 
milyon lira 
değerinde hatalı ilaç 
kullanılıyor ve her 
yıl milyonlarca 
liralık ilacın çöpe 
atıldığı tahmin 
ediliyor. Türkiye'de 
ilaç tüketimindeki 
artışın çok önemli 
bir kısmının gerçek

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ihtiyaçtan değil 
gereksiz yere evde 
bulunsun diye 
reçete ettirilen 
ilaçlardan kay
naklanıyor.
Halkımız, reçete 
yazılmadığında veya 
reçetede çok ilaç 
görmediğinde 
iyileşeceğine inan
mıyor ya da birkaç 
gün sonra ilacın etk
isinin yetersiz 
olduğunu düşünüp 
tekrar başka dokto
ra gidiyor. Oluşan 
bu hatalı kültür 
sonucunda evleri 
miz adeta eczaneye 
çevriliyor." 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün akılcı 
ilaç kullanımını 
“kişilerin klinik bul

gularına ve bireysel 
özelliklerine göre 
uygun ilacı, uygun 
süre ve dozajda, en 
düşük fiyata ve 
kolayca sağlaya
bilmeleri” olarak 
tanımladığına işaret 
eden Acar, Dünya 
sağlık Örgütü tah
minlerine göre 
ilaçların yarısından 
fazlasının uygunsuz 
reçetelendiğini, 
satıldığını ya da 
dağıtıldığını, hasta
ların ancak yarısının 

ilaçları doğru 
aldığını belirtti. 
Türkiye'de genç 
nüfusun daha fazla 
olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda 
ilaç tüketiminin 
oldukça yüksek 
olduğunun dikkati 
çektiğini ifade eden 
Acar, “Örneğin 
Avrupa'da 65 yaş 
üstü nüfus yüzde 20 
civarında iken 
ülkemiz de bu oran 
yüzde 7'dir. İlacın 
cepten harcanma 
oranı Avrupa'da 
yüzde 15 civarında 
iken ülkemizde bu 
oran yüzde 9'dur” 
dedi.
SGK Başkanı 
Acar, gereksiz ve 
uygunsuz antibiy

otik kullanımının 
toplumda ve has
tanelerde büyük bir 
problem haline 
gelen antibiyotik 
direncine sebep 
olduğuna işaret 
ederek, Türkiye'de 
antibiyotiklerin 
hekim tavsiyesi 
dışında ağrı kesici, 
ateş düşürücü gibi 
kullanıldığını bildir
di. Antibiyotiklerin 
nezle ve gripte etki
siz olduğunu belir
tildi.

MlillIlillllllllilllMlIlI
Yargıtay 3. Hukuk 
Dairesi emekli pro
mosyonu konusun
da daha önce emek
li lerin lehine boz
duğu mahkeme 
kararını bu sefer 
emekliler aleyhine 
onadı. 9.3 milyon 
emekli 'banka pro
mosyonu davası'nı 
AİHM'ne taşıyacak. 
Ankara Barosu Avu 
katlarından Sedat 
Vural tarafından, 
emeklilere de kamu 
çalışanları gibi 
banka promosyonu 
verilmesi için açılan 
davada, mahke
menin verdiği ret 
kararı, daha önce 
bozma kararı veren 
Yargıtay tarafından 
da onandı. Mahke 
me, emekliye pro
mosyon ödemesinin 
“banka açısından 
ağır bir yük” ola
cağını vurguladı. 
Yargıtay’daki heyet 
değişikliğinin ardın
dan kararın da 
değiştiğini belirten 
avukat Sedat Vural, 
hurriyet.com.tr'ye 
yaptığı açıklamada 
mahkemenin 
“Ekonomik değil, 
hukuki gerekçeler” 
göstermesi gerek
tiğini, iç hukuk yol
larının tükenmesinin 
ardından dosyayı 
Avrupa İnsan 
Hakları Mahkeme 
si’ne taşıyacağını 
belirtti. Avukat Vural 
AİHM'e yapacağı 
başvurunun diğer 
emekliler için de 
emsal teşkile ede
bileceğini söyledi. 
Av. Vural dava 
başvuru dilekçe 
sinde, kamu

çalışanlarının aylık 
ve ücretlerinin 
yatırıldığı bankalar- 
dan“promosyon” 
adıyla ek mali 
imkânlar sağladık
larını, Emekliler için 
de aylık ve ücret
lerinin yatırıldığı 
bankalar ile pro
tokoller yapılarak 
promosyon adıyla 
ek mali olanakların 
sağlanmasının 
anayasal zorunluluk 
olduğunu anlatan 
Vural, yıllık zararının 
tespiti, 5 yıl geriye 
dönük biriken ala
cağının yasal faizi 
ile ödenmesi için 
dava açtı.
Ankara 10. Sulh 
Hukuk Mahkemesi 
davavı reddetti. 
Karar, Yargıtay 3. 
Hukuk Dairesince 
bozuldu. Davayı 
yeniden ele alan 
Ankara 10. Sulh 
Hukuk Mahkemesi 
talebi yine reddet- 
ti.Yargıtay 3.Hukuk 
Dairesi tarafından 
Onanan Mahkeme 
nin ret kararındaki 
gerekçe şöyle: 
“Davalı T.C. Ziraat 
Bankası’nın 9 mil 
yon 336 bin 620 
emeklinin yüzde 
52.92’si olan 4 mil 
yon 940 bin 564 
emekliye maaş öde 
mesi yaptığı, davalı 
bankanın her bir 

emekliye yıllık 200 
TL promosyon 
ödemesi yapması 
varsayıldığında 
bankaya toplam 
maliyeti yıllık 988 
milyon 112 bin 800 
TL olacak. Bu da 
bankanın yıllık 
kârının büyük bir 
kısmına tekabül 
edecek. Bankalar 
emekli maaşı öde 
meşinden kazanç 
sağlamıyor. Emekli 
maaş ödemelerinde 
bankalar açısından 
emeklilere promosy
on ödemesi rantabl 
ve fizibl değildir.” 
'GEREKÇE 
YANLIŞ' 
Karara ilişkin 
konuşan Avukat 
Vural "Ne yazık ki 
onanan karar, huku
ki gerçeklere değil, 
davalı bankanın 
savunmasına koşut 
sübjektif ekonomik 
gerekçelere dayan
maktadır. Bu 
ekonomik gerekçe, 
'emeklilere pro
mosyon ödemesi, 
bankalar yönünden 
rantabl ve fizibl 
değildir'. Oysa 
mahkemenin Anaya 
sal görevi talep 
edilen promosy
onun haklı ve huku
ki olup olmadığı 
konusunda kanıtlara 
dayalı karar verme
sidir." dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

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

RESMİ DAİRELER

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

BELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Gemlik KHrfez IIMIHIİMİİ

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

__________ 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
Total gaz 514 17 00
Akçen Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 51 3 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4411 

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 MASI 
ÇANAKKALE 1915: 
11» 
M

REZERVASYON 
5133321
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itti imd taM riiM
Ünlü ses sanatçısı İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı’nda eşi Ayşegül Yıldız Tathses’in teyzesini ziyaret ederek, 
kurban olarak dana kestirdi. Kumlaspor yöneticisi Ekrem Taraklı, Tatlıses’e Kumlaspor forması hediye etti. 
Tatlıses, Kumla’nın kendisinde özel bir yeri olduğunu, Kumlaspor’a malzeme yardımı yapacağını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şarkıcı, Besteci, 
Oyuncu, 
Televizyon 
Programcısı ve 
Tatlıses Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ünlü 
Türkücü İbrahim 
Tatlıses, Kumla 
Gençlikspor 
Kulübü'ne 
malzeme desteği 
sözü verdi. 
Eşi Ayşegül 
Yıldız'ın Kurban 
Bayramı nedeniyle 
Gemlik Kurtul 
Köyünde ikamet 
eden teyzesini 
ziyarete geldik
lerinde Kumla 
Gençlikspor

Kulübü Başkanı 
Ekrçm Taraklı ile 
tanışarak bir süre 
sohbet eden 
Tatlıses, Küçük 
Kumla’nın 
kendisinde çok 
önemli bir yer 
olduğunu ifade 
etti.
Ekrem Taraklı aile
sine ait Kurtul’dan 
Dürdane rampası
na çıkışta bulunan 
"eski^ppek eğitim 
yerinde eşiyle bir
likte kurban 
kestiren Tatlıses, 
Kumla hakkında 
uzun süre sohbet 
edip bilgi aldı. 
Kumla’ya çok 
kez geldiğini

'^hatırlatan İbrahim 
Tatlıses’e Kumla 
Gençlikspor 
forması hediye 
eden Ekrem 
Taraklı ünlü 
türkücüyü tatil için 
Kumla’ya davet 
etti.
Davete teşekkür 
eden Tatlıses, 
önümüzdeki 
sezon gelmeye 
çalışacağını, 
gelemediği 
takdirde ise kulüp 
için özel hazırla 
tacağı spor 
malzemelerini 
mutlaka Kumla 
Spor yöneticilerine 
göndereceğini 
söyledi

ÖZEL ■

RETİNA
GÖZ HASTANESİ

Siz görmeye değer olanları, biz gözlerinizi koruyalım.

B, Dr, Saı

USA

SGK
v> Al- î;

Anlaşmamız vardır

Göz Hastanesi 
!|P|)240 24 00 

www.bursaretina.com
FSM Bulvarı Mudanya Yolu Kavyaaı
Ne: 171 Nilüfer/BURSA

http://www.bursaretina.com
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Dr. Seîer Dr. Sabahaddin MEVCUTTUR 
KÖSTEM ÇAKIROĞLU randevum

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri İstiklal Cad. No : 44 GEMLİK 

Saat 13.00-18.00 arası Saat 13.00 -18.00 arası Tel: 514 80 88 - 514 50 51
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Uyuşturucu Tacirleri, 
Kenevir Artıklarını 
Otohanın Kenarına 

Atm Kaçmış
Bursa-Ankarâ çevre yolunda yol 
temizliği yapan işçiler, su kanalı
na atılmış bir çuval kenevir artığı 
buldu. Haberi sayfa 3’de

Kurtul Köyü erkeklerinde yapılan meni incelemesi sonucu katil belirlendi 

Kurtul Köyü cinayeti 
6 yıl sonra çözüldü

Kurtul Köyü’nde 6 yıl önce 80 yaşındaki İrfan Sevinç adlı yaşlı kadını öldürdüğü saptanan 
Aykut I., Savcılık ve jandarmanın uzun soluklu takibi sonucu yakalandı. Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığı faili meçhul cinayetlerle ilgili dosyaları yeniden ele alması üzerine, cinayet yeri 
delillerinden yola çıkılarak, öldürülen kadının elbisesinin üzerinde bulunan meni kalıntısı 
yaşlı kadını öldüren kişiyi ortaya çıkardı. Köydeki tüm erkeklerden alınan meni örnekleri 
Adli Tıpta incelettirildi. Araştırmalar sonucu yaşlı kadının elbisesinde bulunan meni ile 
Aykut l.’ın menisinin DNA’sının eşleştiği belirlendi. Cinayeti işlediğinde 16 yaşında olan 
Aykut /.7 Gemlik’te yakalanarak, Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

6 yıl sonra çözülen cinayet...
Gemlikli nakliyeciler...

6 yıl önce 1 Şubat 2007 tarihinde Kurtul 
Köyü’nde tüyler ürperten bir cinayet 
işlenmişti.

Yalnız yaşayan 80 yaşındaki İrfan Se 
vinç adlı yaşlı kadın, her zamanki gibi 
evinden çıkmayınca komşuları şüphelen- 
mişti.

Birşey mi olmuştu komşularına.
Oğluna haber verdiler..
Yaşlı kadının evine giren oğlu, korkunç 

manzara ile karşılaştı.
Annesinin başı taşla parçalanmış ve 

bıçaklanarak öldürülmüştü.
Olay yeri inceleme ekipleri, tüm delilleri 

toplamış, olaya tecavüz de karışmıştı.
Devamı sayfa 4'de

Gemlikli Nakliyeciler biraraya geldiler.

Gemlik’te 
Nakliyecilik yapan 
şahıs, şirket ve 
kooperatifler, Gemlik 
Nakliyeciler 
Derneği’nde biraraya 
gelerek yapılan 
genel kurulda Akcan 
nakliyat sahibi 
Alaattin Akcan’ı 
başkan seçtiler.
Akcan, yaptığı 
konuşmada başta 
akaryakıt fiyatlarına 
yapılan zamlar 
karşısında nakliyeci
lerin giderek yok 
olma noktasına

geldiğini, bunun için beraberliği sağlaya- birlikte çözeceklerini 
nakliyeciler arasında caklarını, sorunları söyledi. Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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I Ersel PEKER

Huzurlu bir Gemlik için
Huzurlu bir Gemlik için 
İşte Gemlik için slogan budur. 
Çünkü iyi biliyoruz ki, geçmişte suç 

örgütlerinin gizlendiği, adi olayların 
yaşandığı bir yer haline gelmişti 
Gemlik.

Hatta ilçe dışında asayişe müessir 
bir olay meydana gelmiş olsa dahi bir 
şekilde Gemlik ile bağlantısı çıkardı.
Ancak son yıllarda Gemlik İlçe 

Emniyet Müdürlüğü’nün personel 
kadrosunun artırılmasıyla birlikte 
teknolojinin de en üst seviyede kul* 
lanılması yaşanmasını istemediğimiz 
olayları neredeyse tamamen bitirdi.

Ülkemizin değişik bölgelerinden 
gelen vatandaşların oluşturduğu koz
mopolit yapıya rağmen evvelden çete 
ve suç örgütleriyle anılan ilçe, bugün 
huzur ve güvenin olduğu bir yer 
haline gelmiş durumda.

Bu bağlamda önceki gün İlçe 
Emniyet Müdürü Kenan Kerdiğe 
önderliğinde Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, okul müdürleri ve 
muhtarlarla Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde bir araya geldi.
Toplantıda Emniyet Müdürü Kenan 

Kerdiğe, huzurlu bir Gemlik’in nasıl 
oluştuğunu bakın şu sözlerle ne de 
güzel ifade etmiş:
“Toplumu dahil etmeden başarıya 

ulaşmamız imkansızdı. Gemlik'te biz 
bunu yaparak başarıya ulaştık. 
Önceliği yüz yüze iletişime verdik. 
Anket, mülakat ve huzur toplantıları 
da bunların davamı oldu. Aynı zaman
da suç mağduruna psikolojik destek 
sağlamak da önceliklerimizden oldu. 
Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan 
uzak tutmak adına okullar başta 
olmak üzere çeşitli noktalarda huzur 
toplantıları gerçekleştirdik. Toplamda 
962 okul ziyareti yapıp 45 bin afiş 
dağıtarak gençlerimizi bilinçlendirme 
ye çalıştık. Bunları her geçen gün 
daha da geliştirerek sürdürmek istiyo 
ruz. Bunun için de sizlerin yanımızda 
olduğunuzu hissetmektir. ”

Kısacası vatandaş-polis dayanış
masının toplumda oluşturduğu 
güvenin geçmişle kıyasladığımızda en 
güzel örneği Gemlik’te yaşanmak
tadır.

Toplantının sonunda ortak görüşler
le ortaya çıkan slogan ise şöyle oluş
muş: “Huzurlu bir Gemlik için, polis- 
vatandaş el ele”

Hele ki şu günlerde ülkemiz ve 
şehrimiz insanlarını bölmeye çalışan 
provokatörlerin oyununa gelmeyip 
güzel vatanımızın Edirne’den Kars’a 
tek vücut olduğunu aklı selim davra
narak göstermeliyiz._______________  

« ABONE OLDUNUZ MU?
■ıııııjııııııııııııııııııııı™ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesLcom

ISO insaaı teme
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından ihalesi 
yapılan yeni 
binasının temel 
güçlendirme çalış
maları devam 
ediyor.
Ekim ayında yapılan 
ihale ile Bursalı 
Umut İnşaat tarafın
dan yapımı üstlenen 
ve tamamlandığında 
1 milyon 400 bin 
liraya mal olacak 
olan inşaatın Sosyal 
Yaşam Merkezi 
bitişiğindeki 
arsasında temel 
çalışmaları hızla 
sürdürülüyor.
Zemin toprağının 
yumuşak çıkması 
nedeniyle firma 
tarafından 13 metre 
derinliğinde 59 adet 
kazık çakıldıktan 
sonra, üst tarafına 
da zemini sağlam
laştırmak için kaya 
parçaları dökülüyor. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Üyesi 
Şahin Danış, çalış
maları yerinde 
inceleyerek şantiye 
şefinden biigi aldı. 
6 metre derinliğe

Eksik trafik lehvaları yenileniyor

İlçemizdeki cadde 
ve sokaklarda eksik 
olan veya kaldırılan 
trafik lehvaları 
yenilendi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Trafik 
Müdürlüğü ekipleri, 
Cumartesi günü 
trafik polisleri ve 
Belediye Zabıta

görevlileri ile 
birlikte trafik 
lehvaları bulun
mayan cadde 
ve sokaklarda 
gerekli lehvaları 
taktı.
Vatandaşların 
meraklı bakışları 
içinde takılan 
lehvalar ile araç

sürücülerinin 
karşılaştıkları 
sorunların 
azalacağı belir
tilirken, lehva

konan yerlerde 
trafik kurallarına 
uymayanlara gerekli 
cezaların verileceği 
belirtildi.

i güçlendiriliyor

inilen temel kazısı 
sırasında yan

yumuşak 
topraklarda yıkıl

maların meydana 
geldiği görüldü

http://www.gemlikkorfezgazetesLcom
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Uyuşturucu Tacirleri, Kenevir Artıklarım 
Otobanın Kenarına Atıp Kaçmış

Bursa-Ankara çevre 
yolunda yol temi
zliği yapan işçiler, 
su kanalına atılmış 
bir çuval kenevir 
artığı buldu. Esrar 
yapımında kullanılan 
kenevir bitkisi ince
lenmek üzere 
emniyete götürüldü. 
Osmangazi ilçesi 
Geçit Mahallesi, 
Bursa-Ankara oto
banının Mudanya 
kavşağı girişinde 
yol temizliği yapan 
Karayolları ekipleri, 
su kanalına atılmış, 
uyuşturucu yapımın
da kullanılan bir 
çuval kenevir bitkisi 
ele geçirdi. Olay yer

Uludağ'da Molan 3 genç hrtanlfli
Bursa'da kestane 
toplamak için çıktık
ları Uludağ'a kay
bolan 3 gencin 
imdadına, önce 
sağanak yağmurdan 
korunmak için 
sığındıkları ağaç 
kovuğu, ardından da 
38 kişilik arama kur
tarma timi yetişti. 
Ekiplerin nefes 
kesen operasyo 
nuyla kurtarılan ve 
sırılsıklam olan 
gençlere polisler 
karakolda kendi 
kıyafetlerini giydirdi. 
Ölümle burun 
buruna gelen 3 
arkadaş, yaşadıkları 
dehşet dakikalarını 
anlatıp, kendilerini 
kurtaran ekiplere 
teşekkür etti.
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım 
Ticaret Meslek 
Lisesi'nde okuyan 
17 yaşındaki 
İbrahim Karaer, 15 
yaşındaki Ufuk 
Yerlikaya ve 14 
yaşındaki Abdullah

Saçları üzün Diye Dayak Yedi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kişi, 
uzun olan saçlarını 
kesmesini isteyen 3 
şüpheli tarafından 
darp edildi.

ine gelen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü

Yumuk okulun dağıl
masıyla öğle saat
lerinde kestane 
toplamak için 
Fidyekızık 
Mahallesi'nden 
Uludağ'a çıktı. Bir 
kaç saat sonra 
havanın kararmasıy
la kaybolan genç
lerin talihsizliği bu 
kadarıyla kalmadı. 
Bir de sağanak 
yağışa yakalanan 
gençler, sırılsıklam 
oldu. 3 arkadaş bir 
ağaç kavuğuna 
sığınıp, donmamak 
için birbirlerine 
sarıldı.
Telefonlarının şarjı

Edinilen bilgiye göre 
olay, dün gece 01.00 
sırasında Yenice 
Mahallesi Nuri Doğ 
rul Caddesi üzerin 
de meydana geldi.

Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 
esrar yapımında kul
lanılan kenevir bitk
isinin temizlendikten 
sonra çuvalla yol 

bitmek üzere Ufuk 
Yerlikaya, son ara
masını 156 
Jandarma İmdat 
telefonuna yaptı. 
Çok üşüdüklerini 
belirtip, kurtarıl
malarını istedi.
Alarma geçen jan
darma, durumu 
arama kurtarma 
ekiplerine bildirdi. 
30'u Sivil Savunma 
Arama Kurtarma 
Birlik 
Müdürlüğü'nden 8'i 
de Nilüfer Arama 
Kurtarma (NAK) 
ekibinden toplam 38 
kişilik tim, gençleri 
bulmak için seferber

S.A. saçlarını kestir 
meşini isteyen arka
da şı S.T. ile tartış
maya başladı. Söz 
dalaşının kavgaya 
dönüşmesi üzerine 

kenarına atıldığını 
belirledi. Çuval 
dolusu kenevir 
artığı incelenmek 
üzere emniyete 
götürüldü.
Kenevir bitkisini 
bulan işçiler, 
"Temizlik yapıyor
duk, baktık çuvalın 
içinde esrara ben
zeyen madde vardı, 
durumu polise 
bildirdik." dedi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, keneviri 
yol kenarına atan 
kişi ya da kişilerin 
yakalanması için 
soruşturma 
başlatıldığını 
duyurdu 

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

oldu. Sağanak 
yağıştan kıyafetleri 
ıslanan ve soğuktan 
tir tir titreyen 
gençler, sarp 
kayalıklarla kaplı 
bölgede ağaç 
kovuğunda bulundu.

HALATLA 
AŞAĞIYA 
İNDİRİLDİ 
Ölümle burun 
bUFüFid yelen 
gençler, ekiplerin 
kurduğu 40 metrelik 
hattan taşınarak 
Fidyekızık 
Mahallesi'ne indiril
di. Soğuktan tir tir 
titreyen gençler, 
112 ekiplerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından ifadeleri 
alınmak üzere 
Ertuğrul Gazi 
Polis Merkezi'ne 
getirildi. Polis ekip
leri, sırılsıklam 
oldukları için 
üşüyen gençlere 
kendi gömleklerini 
giydirip, sıcak bir 
çay ikram etti

Kayıp mesai!
Bir yazıyı yazarken bu kadar da kıvranılır mı 

birader! Kaç gündür kıvranıp duruyorum. Bir 
tarafında siyasi iktidarın, sanatın geneline ve 
özelde Devlet Tiyatroları’na yönelik politikasına 
katkı sunmak, dolayısıyla ateşe benzin dökmek 
var. Diğer tarafta devlet tiyatrosu sanatçılarının 
yaşadığı mağduriyetten ötürü insani durum.. 
Sorunu ihbar eden de mağdur, ihbar edilen de! 
İhbar edilen hakkında işlem yapması gereken 
yetkili de!

Gel de çık işin içinden!
İhbarcıyla başlayalım. Elbette kimliği bizde 

saklı.. Devlet Tiyatrosu sanatçısı.. Tayin bekliyor, 
etmiyorlar. Dolayısıyla kızgın. Kurumda kayrılan, 
üst yöneticiler tarafından korunanlar olduğunu 
söylüyor.
“Kim ve nasıl peki?” diye soruyoruz.
“Nazan Kesal” diyor.
Altın Portakal ödüllü, Nuri Bilge Ceylan film

lerinde rol almış, Cannes başta olmak üzere pek 
çok uluslararası film festivalinde Türkiye’yi temsil 
etmiş bir oyuncu. Halen bir televizyon kanalında 
yayınlanan “Kayıp Şehir” adlı dizide başrolde.. 
Bursa Devlet Tiyatrosu kadrosunda.. AVP’de 
halen sahnelenen “Kuzguncuklu Fazilet” adlı oyu
nun kadrosundaydı. Hiç oynamadı. Çünkü 7 Eylül 
2012-25 Aralık 2012 târihleri arasında raporlu. 
Ama dizi setinde çalışıyor!

* * *
Önce Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Halil 

Balkanlar’a soralım, “doğru mu” diye? “Nazan 
Hanım’ın raporlu olduğu doğru ama dizide 
oynadığını bilmiyorum. Raporlu olduğu için de 
oyun kadrosundan çıkardık kendisini” diyor.

Rahatsızlığı var belli.
Her kurumda böyle bireysel sorunlar olabile

ceğini, Devlet Tiyatrolarımın bu gibi olaylarla gün
deme taşınmaması gerektiğini söylüyor.

Doğru söylüyor!
Örneğin 56 tiyatroda, 85 ayrı sahnede, 100 oyu

nun 6 bin kez sahnelendiğinin yazılmasını istiyor. 
Biz de yazıyoruz, tiyatro sahnelerini ateşe verme 
niyetinde olan bağnaz kafalara inat..

3 kişi tarafından 
darp edildiğini iddia 
edilen S.A. soluğu 
karakolda aldı. Polis 
olayla alakalı soruş
turma başlattı.

Gelelim ihbar edilen oyuncu Nazan Kesal’a.. 
Arayıp sorduk. “Mecbur kaldım” dedi. Neden 
mecbur kalmış? Çünkü eşi İstanbul’da özel has
tane sahibi.. Bu yıl ilkokula başlayan bir oğlu var. 
“Tayin bekledim, etmediler” diyor, kendisini ihbar 
eden meslektaşı gibi..

İhbarcı meslektaşı için çok ağır ifadeler kullanı 
yor. “Bir araştırın bakalım ihbar edeni, meslekte 
ne gibi başarıları var?” diyor ve kendi aldığı ödül
leri sayıyor.

Ödüllü sanatçı olmak, usulsüzlük yapmayı hak 
haline getirmiyor elbette..

Devlet Tiyatroları kadrosunda olup da ilk dizi 
çekenin kendisi olmadığını da belirtiyor Kesal.. 
Zaten raporunun bittiği tarih olan 25 Aralık 2012 
tarihinde emekliliğini isteyecekmiş.

Bu arada Kesal’a verilen heyet raporu da, eşi Dr. 
Ercan Kesal’ın sahibi olduğu İstanbul’daki özel 
hastaneden.. Küçük bir ayrıntı sadece, ilgi çeker 
belkil .

-DÖRT DÖRTLÜK—
Buyurun bu bir tiyatro sahnesi
Başarı olamaz yanlışın bahanesi 
Bu oyun her yerde oynanıyor 
Korunuyor hep uluların avanesi

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

6 yıl sonra çözülen cinayet... 
Gemlikli nakliyeciler...

0 günlerde, jandarma yaptığı tüm aramalara 
karşın cinayeti işleyen katili bulamamıştı.

Sapık katil, işlediği cinayetle 6 yıl aramızda 
yaşadı.

Hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam etti.
Askere de gitti, geldi.
Ama, kapandı sanılan o dava dosyası, tozlu 

raflardan genç bir savcı tarafından indirilerek 
yeniden gözden geçirildi.

Dosyadaki deliller incelendi.
Her birinin değerlendirilmesi için inceleme 

başlattı.
Sapık katilin bıraktığı izlerden biri de elbise 

üzerindeki meni lekesiydi.
Bu lekeden yola çıkıldı.
Adli Tıp Kurumu meninin DNA’sını çıkardı.
Kime aitti bu leke!..
Yakından uzağa tekniği ile işe köyden baş

landı.
Köyün tüm erkeklerinin DNA’sı alındı.
Ve beklenen sonuç bulundu.
Cinayeti o günlerde 16 yaşında olan aynı köy

den Aykut 1(22) adlı gencin işlediği kesin kanıtla 
belirlenmiş oldu.

İşin bundan sonrası ise kolaydı.
Jandarma timleri, sapık katili yakalayarak bir 

suçun daha failini ortaya çıkarmış oldu.
Böylece, Kurtul Köyü’nde yıllardır insanların 

üzerinde korkulu bir kabus gibi duran tedirginlik 
ve şüphe de ortadan kalkmış oldu.

Hiçbir katil, mükemmel cinayet işleyemez tezi 
bir kez daha kanıtlandı.

Burada en büyük başarı, kapanan soruştur
mayı tozlu raflardan indirerek yeniden başlatan 
ve iz süren genç savcı Okan Kökçi’ye ait 
olduğunu belirtmekte yarar olduğunu sanıyo
rum.

Tabii katil kaçmadan yakalayan jandarmayı da 
unutmamak gerekir.

’ NAKLİYECİLER DERT KÜPÜ
Gemlikl’te limancılık ile birlikte nakliyecilik 

sektörü de büyüdü.
GEMPORT kurulmadan önce, ilçemize küçük 

çaplı yükler gelmekteydi.
Bu yükler genelde Belediye İskelesinden 

boşalırdı.
Çocukluğumda Tekel'in ambar motorlarıyla 

gelen yükleri, ilçedeki bir iki nakliyeci tarafından 
depolara çekilirdi.

Kamyon sayısı bir kaç taneydi.
GEMPORT’tan sonra başlayan limancılık 

faaliyetleri ile Gemlik Körfezi liman kenti oldu.
Yerli nakliyeciler çoğaldı.
Önceki gün yapılan Nakliyeciler Derneği 

toplantısında 70 tane nakliyeci olduğu belirtildi.
Sektör büyüdü ama nakliyecinin gelirleri 

giderek küçülüyor. Arkas, AsyaportMSC gibi dev 
firmalann Gemlik pastasında pay almaları fiyat 
kırmaları sektörü sıkıntıya düşürdü.

Alaattin Akcan başkanlığında oluşan.yeni 
yapılanma ile sektöre çeki düzen verilecek.

Akcan’ın açıklamaları iç açıcı değil. Akaryakıt 
ve diğer girdilerini artmasına karşın, nakliye fi 
yatları bunların Çok gerisinde..

Tekelci kapitalizmin güçlendiği bir Türkiye’de 
küçük balık daima ezilir. Birlikte yarar var...

Yoksa yok olur giderler. Yapılan doğrudur, 
yürütebilirlerse...

Kurtul Köyü erkeklerinde yapılan meni incelemesi sonucu katil belirlendi

Kurtul Köyü cinayeti 
6 yıl sonra çözüldü

İlçemize bağlı Kurtul 
Köyü’nde 6 yıl önce 
İrfan Sevinç (80) adlı 
yaşlı kadını 
öldürdüğü saptanan 
Aykut I., Savcılık ve 
jandarmanın uzun 
soluklu takibi 
sonucu yakalandı.

EVİNDE ÖLÜ 
BULUNMUŞTU 
31 Ocak 2007 tari
hinde Kurtul 
Köyü’nde yalnız 
yaşayan İrfan 
Sevinç (80) adlı yaşlı 
kadın, oğlu ve 
torunu tarafından 
evinde ölü bulun
muştu.
Jandarmanın yaptığı 
incelemede, yaşlı 
kadına tecavüz 
edildiği, başına taşla 
vurulduğu ve bıçak
lanarak öldürüldüğü 
belirlenmişti.
Aradan 6 yıl geçme
sine karşın, katil 
bulunamamıştı. 
Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığı faili meçhul 
cinayetlerle ilgili

dosyaları yeniden 
ele aldı.
Cinayet yeri delil
lerinden yola çıkan 
Savcılık, öldürülen 
kadının elbisesinin 
üzerinde bulunan 
meni kalıntısının 
DNA’sını Adli Tıp’ta 
belirletti.
Bir yıl önce yeniden 
açılan soruşturma 
üzerine Savcılık 
Kurtul Köyü erkek- 

ıterıhı'n menT örnek
lerini gizlice aldırdı. 
Adli Tıp’ta meniler 
üzerinde yapılan 
araştırmalar sonucu 
yaşlı kadının elbise 
sinde bulunan meni 
ile Aykut l.’ın

menisinin DNA sının 
eşleştiği belirlendi.

OPERASYON 
BAŞLIYOR 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı’na bağlı 
özel timler meni 
örneklerinin uyuş
ması üzerine, 
cinayeti işlediğinde 
16 yaşında olan 
Aykut l.’ı Gemlik’te 
yakaladı.
Katil zanlısı delillere 
karşın jandarmada 
konuşmama hakkını 
kullanan l.’ın

Cumhuriyet 
Savcısına da 
ifade vermediği 
öğrenildi.
Aykut I., jandar
manın saptadığı 
deliller ışığında 
çıkarıldığı nöbetçi 
Gemlik Sulh Ceza 
Mahkemesi hakimi 
tarafından tutukla
narak, Bursa 
Kapalı Cezaevine 
gönderildi.
Aykut I. ağır
laştırılmış müebbet 
hapsi istemiyle- 
yargılanacak.

Veliiıaba Kıraathanesi
18. tekerlekli 

sandalyeyi sahihine 
ulaştırdı

Velibaba 
Kıraathanesi’nin 
“Her ay bir engel 
kalkıyor” projesi 
kapsamında, 
18 nci tekerlekli 
sandal yesini ihtiyaç 
sahibi bir gence 
ulaştırıldı.
Velibaba 
Kıraathanesinden

gazetemize yapılan 
açıklamada, 
yakın zamanda genç 
yaşta vefat eden 
Nilgün Kınay anısına 
ailesi tarafından 
armağan edilen te 
kerlekli sandalyenin 
ihtiyaç sahibi olan 
genç bir engelliye 
verildiği belirtildi.

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
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Gemlikli Nakliyeciler bira raya geldiler.

flkcan. 'Hald^ciler yok olma noktasına geUi"
Gemlik’te Nakliyecilik yapan şahıs, şirket ve koooperatifler, Gemlik Nakliyeciler Derneği’nde biraraya gelerek 
yapılan genel kurulda Akcan nakliyat sahibi Alaattin Akcan’ı başkan seçtiler. Akcan, yaptığı konuşmada 
başta akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar karşısında nakliyecilerin giderek yok olma noktasına geldiğini, 
bunun için nakliyeciler arasında beraberliği sağlayacaklarını, sorunları birlikte çözeceklerini söyledi.

Gemlikli Nakliye 
İşletmeleri sahipleri, 
şirket ve kooperatif 
yöneticileri, artan 
akaryakıt ve yedek- 
parça giderleri 
karşısında fiyat 
kırarak yapılan reka- 
betin önünü kesmek 
nakliyeciler arasında 
birlik ve beraberlik 
sağlamak için 
biraraya geldiler. 
Cumartesi günü 
GEMSİAD 
Şalonu’nda toplanan 
Gemlikli hakliye fir
malarının sahipleri, 
şirket ve kooperatif 
lerin yöneticileri, 
daha önce kurulan 
ancak hiçbir faaliyet 
gösteremeyen 
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği çatısı altın
da biraraya geldiler.

^İRLİK ZORUNLU 
HALE GELDİ 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasından 
sonra, Divan 
Başkanlığı için 
seçim yapıldı.
Çivân Başkanliğı’na 
Ösman Çam, yaz
manlıklara Fehmi 
Aslan ve Fatih Ayvaz 
getirildiler.
Gemlik’te yaklaşık 
70 nakliyecinin 700 
aracın bulunduğuna 
cjikkat çekilen 
kongreye, 35 firma 
ve kooperatifin 
katıldığı belirtildi.

Genel Kurul toplan
tısında konuşan 
Akcan Nakliyat 
Sahibi Alaâttin 
Akcan, derhek 
olarak amalarının 
her geçen gün 
kötüye giden nakliye 
sektörünü canlandır
mak için mücadele 
etmek olduğunu 
söyledi.
Akcan, şöyle konuş
tu : “Derneğe üye 
olan nakliyecilerin 
öncelikli olarak istih
dam, sosyhl ve 
ekonomik destek 
sağlamak, mesleğin 
itibarını korumak ve 
saygınlığını^ 
kazanılması jçin 
çalışmalar Çapmak, 
üyelerinin hey plat
formda haklarını 
savunmaktır,7’ dedi. 
Akcan, çok yüksek 
olan akaryakıt fiyat
ları altında edilen 

nakliyecilerin ♦ 
akaryakıta endeksli 
zamları taşıttıran fir
malardan isteyecek
lerini ve alacaklarını 
söyledi.
“Bundan sonra Gem 
tikli nakliyeciler 
olarak birlik ve bera 
berlik içinde büyüye 
ceğiz. Aksi halde bu 
sektörde bu şartlarla 
para kazanmamız 
imkansız.” dedi.

NAKLİYECİLER 
DERT KÜPÜ 
Başta akaryakıt 
fiyatlarının sürekli 
olarak artmasına 
karşın, taşıma ücret
lerinin aynı kaldığını 
veya zamların 
gerisinde kaldığını 
söyleyen nakliyeci 
ler, böyle giderse 
bankalara Ve 
akaryakıtcilara olan 
borçların Ödenemez 

duruma 
gelinecek ve icralık 
olunaca ğını 
söylediler. Gemlikli 
nakliyecilerin 
başkalarının işini 
almak için fiyat kır- 
mamasımn isten diği 
genel kurulda, bu 
konularda derneğin 
esaslar belirlemesi
ni, herkesin kendi 
alanında çalış
malarını sürdürmesi 
istendi. 66 Nolu 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Fehmi Aslan, 
akaryakıta gelen 
zamlar karşısında 
hiç kimsenin iş yap
tığı firmalardan zam 
talep edemediğini, 
çok eski fiyatlarla 
mal taşındığına 
dikkat çekti. 
Alalattin Akcan ise 
konuşmasında, 2005 
yılı mazot, işçilik,

SSK pîrimieri İle 
bugünkü fiyatları 
karşılaştırdı. Akcan, 
“Hesabını iyi yapan 
nakliyeci bile iflasın 
eşiğine geldi. Kötü 
giden bu gidişi önle
mek için bugün 
buradayız. El ele 
verdiğimizde sorun
larımızı çözeriz.” 
dedi.
Gemlikli nakliyeci
lerin her birinin 
ayrı yerlerde 
barındıklarını, 
oysa 50-60 dönüm
lük bir yer alındığın
da tek garaj çatısı 
altında toplanıla
cağım ve buraya 
pompa kona bile
ceğini, teknik tamiri 
servisi açılabileceği
ni söyledi.
İlçe yöneticilerinin 
davet edilmesine 
karşın genel 
kurula katılma

malarına üzüldük
lerini belirten Akcan, 
birlik ile her zor
luğun yenileceğini 
söyledi.
Daha sonra, tek liste 
ile gidilen seçim
lerde yönetim kurulu 
üyeliklerine Alaattin 
Akcan (Başkan), 
Osman Sertaslan 
(Başkan 
Yardırması), 
Osman Ağdemir 
(Sayman) Fehmi 
Aslan, Uğur Silvan, 
Faik Aktaş, Turan 
Kasap (Üye) 
Denetleme Kurulu 
üyeliklerine ise 
Hasan Cengiz, 
Recep Ergün 
seçildiler.
Dernek, İstiklal 
Caddesi Karsak 
Deresi karşısında 
hizmet binası 
tuttu ve çalışmaları
na başlayacak.
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Bahçeli, yeniden genel Man
MHP'nin Ankara 
Arena Stadı'ndan 
yapılan 10. Olağan 
Büyük Kurultayı'n 
da, Devlet Bahçeli 
725 delegenin oyun 
u alarak yeniden 
genel başkan seçil* 
di. Diğer adaylardan 
Koray Aydın 441, 
Müsavat Dervişoğlu 
48 oy aldı.
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, 
konuşmasında, par
tisinin 10. Olağan 
Kongresinde, 
Cumhuriyetin 100. 
yılı olan 2023, İstan
bul'un fethinin 600. 
yılı olan 2053 ve 
2077'ye dönük hede
flerini açıkladı.
Bahçeli, "Kendimiz 
kalarak, kendimiz 
olarak, benliğimiz
den, ülkülerimizden 
ve düşüncelerimiz
den ayrılmadan ikti
dar olunabileceğini 
inşallah göstere
ceğiz. Okyanus öte
sine tutunmadan 
Türk milletinin ikti
darını kuracağımızı 
mutlaka ispatlaya
cağız. Ülkücü 
Cumhurbaşkanı, 
ülkücü Başbakan ve 
ülkücü Meclis başka 
nının aynı anda ve 
eşgüdüm halinde bu 
lunması ve çalışma 
sı hayal değildir" 
dedi.
Bahçeli, partisinin 
Ankara Arena Spor 
Salonu'nda gerçek
leştirilen 10. Olağan 
Büyük Kongresi'nde 
konuştu. Yaklaşık iki 
saat süren konuş
masına kongre salo
nundaki konuklar ve 
partililer başta 
olmak üzere uzun 
bic selamlamayla 
başlayan Bahçeli, 
Atatürk ve silah 
arkadaşlarını, bütün

şehitleri ve 
Alparslan Türkeş'i 
rahmet ve minnetle 
andığını belirterek, 
"Milliyetçi hareketi 
yükseltme 
hareketinden asla 
taviz vermeyen 
fedakâr dava 
arkadaşlarım, millet, 
milliyet ve mil
liyetçiliğin fedakâr 
neferleri ülkü- 
daşlarım, ülkü, ilke 
mücadelesinin eşsiz 
temsilcileri, yiğit 
bozkurtlarım, 
asaletin, zarafetin ve 
nezaketin simaları 
olan sevgili asenalar 
saygıdeğer hanıme
fendiler Bugün 
Ankara bir başka 
güzeldir, bugün 
Ankara kutlu hare 
ketimizin sevincine 
ev sahipliği yapmak
tadır. Bugün 
Ankara'da üç hilal 
ayağa kalkmaktadır, 
bugün Türklüğün 
kalp atışları gök 
kubbeyi çınlatmak
tadır. Bugün "Türk 
milleti sensiz asla' 
diyen vatansever 

milli vicdanlar 
başkentte bir araya 
geldi. Varım, var ola
cağım; birim, bir 
kalacağım diyen mil
let evlatları Anka 
ra'ya ulaştı. Yenil 
medim, yenilmeye
ceğim; yıkılmadım, 
yıkılmayacağım; 
düşmedim ve 
düşmeyeceğim 
diyen millet sevgisi 
Ankara'da buluştu” 
İfadelerini kullandı. 
Konuşmasında 
"ülkücü şehitler" ile 
Türk tarihinin önem
lisi isimlerini de tek 
tek anan Bahçeli, 
"Milliyetçi Hareket 
varsa çareler tüken
miş, çıkışlar tıkan
mış değildir. Milliyet 
çi-ülkücü hareket 
varsa hiçbir şey bit
miş değildir. BOP 
eşbaşkanına, yanına 
aldığı ihanet yoldaş 
larına, küresel tez 
gâhlara ve kan içen 
vampirlere inat biz 
buradayız ve millet 
için her fedakârlığı 
yapmaya hazırız" 
dedi.

-"AKP, OSLO'DA 
DÜŞMANLA 
MASAYA 
OTURSUN, BİZ 
SÎZLERLE OLALIM 
YETER"- 
Konuşmasında, AK 
Parti kongresine de 
atıfta bulunan 
Bahçeli, "Hatırlar 
sanız, AKP zihniyeti 
Barzani'yle gurur 
duymuştu. Az kalsın 
PKK ve İmralı can
isiyle gurur duyduk
larını ilan edecekler
di. Bu nedenle AKP 
tercihini yapmıştır. 
Onların gururu 
Mehmetçiğin kanını 
akıtan peşmergedir, 
bizim gururumuz 
Türk dünyasının bir
birinden değerli siz 
muhterem misafir
lersiniz. Siyasetini 
bölmeye, parçala
maya ve ufalamaya 
adamış bu sakil zih
niyet ne dediğimizi, 
nerede durduğu
muzu dünya dur
dukça fark ede
meyecektir. Varsın 
AKP Barzani'yle 
övünsün, Başbakan 
varsın şeref kartını 
Imrah'ya gömsün. 
Siz bunların 
hiçbirine aldırmayın, 
Türk milletinin 
gerçek övünçleri 
buradadır. AKP cani
leri alkışlasın, bize 
sizlerin duaları 
yeter. AKP, 
teröristlerle onur 
kazansın, bize şehit 
analarımızın varlığı 
yeter. AKP canileri 
alkışlasın, bize siz
lerin duaları yeter. 
AKP, Oslo'da düş
manla masaya otur
sun, biz sizlerle 
olalım yeter. AKP 
Habur'da teröristleri 
karşılasın, biz Meh 
metçiği karşılayalım 
yeter" diye konuştu

Şükrü Şenol 
Orîaokuln nda Okul fiile 
Birliği toplantısı yanıldı

Şükrü Şenol 
Ortaokulu Okul Aile 
Birliği Olağan Genel 
Kurul Toplantısı, 
Cumartesi günü 
saat 13.30’da Şükrü 
Şenol Ortaokulu’n 
da yapıldı.
Divan Başkanlığını 
Ayhan Boğuş’un 
yaptığı toplantıda 
yeni yönetim kurum
luna; Tülin Külekçi, 
Selime Nacar, Ayşın 
Altıparmak, Neşe 
Cirit, Aysel 
Arıburnu, Saadet 
Çetinkaya, Melek 
Güney, Tülay 
Abakay, Semiye 
Demir ve Sabriye 
Öztürk seçildi. 
Denetleme Kurulu 
na ise; Hüseyin 
Arkıl ve Nilüfer 
Ufuk Şenol seçildi. 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
“Yönetim Kuruluna 
ve Denetleme 
Kuruluna seçilen 
velilerimizi kutlar, 
2012-201$, eğitim 
öğretim yılında 
başarılı çalışmalar 

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 
aldığımız Beyanname No 

08160400EX064062 
14.11.2008 Beyanname Tarihli 
Oümrük Çıkış Beyannamemizi 

kaybettik. Hükümsüzdür.
LOW PROFİLE İSTANBUL TEKSTİL 

SAN. VE DIŞ. TIC. A.Ş.

dilerim. Tüm velile 
rimizin de Okul Aile 
Birliğine destek 
vereceğine, okulu
muzun eğitim öğre
tim kalitesinin yük
seltilmesi için 
çalışacağına 
inancım sonsuzdur. 
Hayırlı olması dileği 
ile toplantıya 
katılan tüm veliler
imize teşekkürlerimi 
sunuyorum." dedi.

07-19YAŞ AİLE 
EĞİTİMİ PROGRAMI 
Öte yandan. Okul 
Müdürü Mehmet 
Yavuz, “Ökulumuî 
da velilerimize 
yönelik 07-19 yaş 
aile eğitimi pro
gramı başlamıştır. 
Şu anda 15 velimiz 
devam etmektedir. 
Katılmak isteyen 
velilerimiz okul 
idaresine başvuru 
yapabilir. 7 hafta 
sürecek eğitimin 
verimli geçmesi 
dileğiyle, tüm 
katı tanlara başarılar 
dilerim. ” dedi.
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Sağlıkta dönüşüm...
Sağlıkta 

dönüşüm pro
jesinin bir uygula
ması olarak Kamu 
Hastaneleri 
Birliğine işlerlik 
kazandırılmaya 
başlandı.
Yani sistemde 

hastanelerin yöne
timleri baştan 
değişecek.
Yani sağlıkta 

dönüşüm, mamayı 
bölüşüm olacak.
Baksanıza 

bayram seyran 
demeden 
sözleşmeler imza
lanmış bile.

Kamu Hastaneleri 
Birliği tek merkez
den yönetilecek. 
Böylece Sağlık 
Bakanlığının , 
sunacağı ikinci ve 
üçüncü basamak 
hizmetlerini'ver
mek, hasta- 
hanelerin faaliyet
lerinin işletilmesi, 
izlenmesi değer

lendirilmesi ve 
denetlenmesi gibi 
uygulamaları 
yürütecek.

Peki, bundan 
önce Sağlık 
Bakanlığı hasta- 
hanelerin faaliyet
lerini izleyip 
denetlemiyor 
muydu?
Tabiii Sağlık 

Bakanhğı’nın ele
manları tıbcıydı.
Şimdi kadrolar 

iktidar yan
daşlarıyla tıp ele
manı olmaları 
aranmaksızın 
büyük oranda 
oluşturulacak.
Tıpcı olmayan 

kişi, emrindeki 
tıpcının olduğunu 
nasıl anlayıp, tayin 
edecek? Evet, tıp 
mesleği sahibi, 
görevini yaparken 
tıpçı olmayanca 
izlenecek, değer
lendirilecek.
Her hastane 

yönetimi çalış
ması, çevre ile 
ilgisiyle sağlık 
hizmeti vermek 
için çırpınıp 
dururken, noksan
lıkların giderilmesi 
için çaba har
carken ve lazım 
olanı temin 
ederken, bundan 
böyle KHB ye 
başvuracak, bekle 
Allah bekle. Sıra 
gelecekte talep 
karşılanacak. 
Geçen zaman 
zarfında hastalar 
hizmet alamamış 
yitirilmiş, sorum
lusu kim olacak 
vicdanlar sızla
mayacak mı?
Siyasette 

merkeziyetçilikten 
yerelde ve yerin 
deye geçmek 
düşünülürken, bu 
uygulamaya ileri 
demokrasi 
denilirken, sağlıkta 
tıp hizmetleri bir 

merkezde 
toplanıyor gelin de 
şaşmayın.

KHB uygula
masından Gemlik 
Muammer Ağım 
Hastanesinde 
nasibini almış. 
Pırıl pırıl bir hasta- 
hane yaratmış 
hasta ve hasta 
yakınlarının sevgi 
ve güvenini kazan
mış, Gemlik 
insanını tanımış 
Sayın Op. Dr. 
Mehmet 
Küçükkeçe’nin 
yerine atama 
yapılmış. Tüm 
yönetici kadro 
değişeceğine göre 
sıra Muammer 
Ağım Hastanesi 
Müdürü Sayın 
Abdullah Savaş ve 
yardımcılarına 
daha sonra diğer 
personele gelecek.
Sayın Abdullah 

Savaş, Gemlik’e 
pırıl pırıl bir has
tane kazandırmak 
için büyük 
uğraşlar vermiştir. 
Gemlik Devlet 
Hastanesi ilk kez 
Sağlık Bakanı 
Sayın Halil Şıvgın 
tarafından 
Belediyeye ait 
terme oteli tesis
lerinde faliyete 

geçirildi. O duru
muyla adı hastane 
gerçekte klinik. 
Banyo, kabin 
odalarında sağlık 
hizmeti ve idari 
görevler. Alet yok, 
edevat yok. 
Temizlik malzeme
si temizlik cihazı 
yok. Hastane 
müdürü olarak 
kapı kapı 
dolaşarak hasta- 
hanenin noksan
lıklarını giderdi. 
Halkın şikayetleri
ni dinleyip giderm
eye çalıştı.
Personel ile iyi 
geçindi.
Halkımızca, 
çalışanlarca ve 
doktorlarca 
sevilip, sayıldı. 
Muammer Ağım 
Hastanesi dört 
başı memur olarak 
kurulmamıştı. 
Suyu ve yolu bile 
yoktu.

Bizzat uğraştı, 
didindi.
Hastahaneye bir 
çok şey 
kazandırdı.
Kişilik olarak 

etendi, kibar, 
saygılı bir zattır.
Böylesi iyi hizmet 

vermişleri şimdi 
gel tayin et veya 
görevine son ver.

Ayıptır, yazıktır, 
günahtır.

Kamu hizmetleri, 
yap boz tahtası 
değildir.

Hasta doktoruna 
güven duyarsa 
O’na sığınır.

Ondan medet 
umar, şifa bekler.

Hasta, hasta 
yakınları yakın ilgi, 
güleryüz, soru
nunu dinleyip 
çözüleceğine 
inandığı idareciye 
saygı duyar.

Derdini şikayeti
ni, özlemini o 
idareci ile paylaşır

Kış kıyamette 
tayinler, görevden 
almalar ne kadar 
doğru bir işlem.

Ucuza emek istih 
damı ile mi verim 
lilik düşünülüyor?
Atalarımız ne 

demiş “Ucuz etin 
yahnisi yavan 
olur”

Sağlık, ticari 
meta değildir 
Beyler.

Muammer Ağım 
Hastanesi 
Başhekimliğine 
yeni atanan Sayın 
Op. Dr. Metin 
Eski’ye hoşgeldi- 
niz der başarılar 
dilerim.
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Bursa’nın turizm vizyonu şekilleniyor
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa tur
izminin geleceğinin 
planlanmasında en 
önemli konunun 
tanıtım olduğunu 
belirterek, son 3.5 
yilda gerçekleştirdik
leri tarihi ve kültürel 
miras çalışmalarının 
Bursa’yı dünya gün
demine taşıdığını 
söyledi.
Bursa Valiliği, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Kent Konseyi’nin 
katkılarıyla Bursa 
Skal Kulübü tarafın
dan gerçekleştirilen 
1. Bursa Turizm 
Zirvesi nin resmi 
açılışı, Merinos 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi nde 

gerçekleştirildi. 
“Bursa'nın 
Geleceğini 
Bugünden 
Planlayalım” ana 
temasıyla düzenle
nen zirveye Vali 
Şahabettin Harput, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Faruk Şahin, Türkiye 
Skal Federasyonu 
Başkanı Deniz 
Anafay, BTSO Meclis 
Başkanı İlhan 
Parseker ile Bursa 
Skal Kulübü Başkanı 
Hasan Eker ile sek
tör temsilcileri 
katıldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, zirvenin

açılışında yaptığı 
konuşmada, 
Bursa'nın turizmde 
hak ettiği payı 
alması için Türkiye 
ile dünyaya çok iyi 
şekilde tanıtılması 
gerektiğini belirtti. 
Osmanlı ya kuru
luşundan itibaren 
165 yıl başkentlik 
yapmış, 6 padişahın 

doğum yeri olan 
Bursa'nın gündeme 
gelmesinin, marka 
olmasının, tarihin 
kendilerine yüklediği 
bir sorumluluk 
olduğunu kaydeden 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu 
yönde yoğun 
faaliyetler gösterdik

lerini ifade etti. Son 
3.5 yılda Cumhuriyet 
döneminden 
Osmanh dönemine, 
2300 yıllık Bitinya 
surlarından Roma 
dönemine kadar 252 
eseri restore ettik
lerini ve hizmete 
aldıklarını, tarihi 
çarşı bölgesini 850 
dükkan ve hanlarıyla 
baştan ayağa 
yenilediklerini ifade 
eden Başkan Altepe, 
yaptıkları tüm bu 
çalışmalar nedeniyle 
Bursa'nın ulus
lararası toplantılarda 
söz alarak örnek 
olduğunu, 
Türkiye'nin tanıtıl
masına büyük katkı 
sağladığını ifade etti. 
Turizm yatırımları hız 
kazandı

Özellikle bu dönem 
kentin vizyonunu 
turizm olarak 
belirlediklerini ve bu 
yönde önemli 
yatırımlar yaptık
larını kaydeden 
Başkan Altepe, 
"100'ün üzerinde 
manastır ve krater 
gölleri, yaylalarıyla 
Uludağ, Türkiye'nin 
en önemli cazibe 
merkezlerinden biri. 
Bölgede alt yapı 
çalışmaları bitmek 
üzere. Yenileme 
çalışmaları süren 
teleferik de 
önümüzdeki sene 
hizmete alınacak. 
Tüm bunların hep
sinin Bursa tur
izmine önemli 
katkıları olacak" 
dedi.

"atanamayan Öğretmen Kalmayacak"
Ak Parti Genel 
Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Kızılcahamam'da 
yaptığı konuşma 
sırasında öğretmen 
ve öğrencilere 
müjdeyi verdi.
İlk önce bu zamana 
kadar eğitim alanın
da yapılan yenilik
lerden bahseden 
Başbakan Erdoğan 
yatırımları dile 
'getirdi:
"Eğitim alanında 
6326 eğitim kurumu 
açıp ülkemize 181 
bin 316 yeni derslik 
kazandırdık. Ülke 
mizdeki derslik 
sayısını 492 bine 
çıkardık. Bütçeden 
eğitime ayrılan pay 
7,5 milyar lira 
seviyesindeydi. 
2012’de 39 milyar 
liraya yükselttik. 
Bütün öğrenciler
imize kitapları 
ücretsiz veriyoruz. 
Laboratuvar 
sayısını 19 binden 
33 bine çıkardık. 
Eğitim sistemini 
"444" kod adıyla 
yeniledik.
Eksiklerimiz var, 
ama bu eksiklikleri 
tamamlayacağız ve 
önümüzdeki eğitim 
dönemi çok daha 
farklı olacak. Bu 
düzenlemeyle

zorunlu eğitimi 12 
yııâ çikâruİK.
Zorunlu eğitim 28 
Şubat'ın ardından 
yapılması gereken 
bir şeydi, ama erte
lendi. Biz bunu 
yaptık. Biz yapınca 
bazıları çılgına 
döndü. Onlar yap
saydı büyük başarı 
olacaktı. Biz yapın
ca çılgına döndü 
ler." 
Kur'an-ı Kerim'i 
seçmeli ders halinö 
getirdik. 470 bin 
öğrenci bu dersi 
tercih etti. Siyeri 
Nebi dersine de 
aynı şekilde 170 bin 
talep var.
Öğretmenlerin 
atama şikayetleri 
ile ilgili konuşan 
Başbakan Erdoğan, 
ilk önce Öğretmen
lere bütçe duru
munu hatırlatarak 
herkesin atan
masının şu an 
için mümkün 

olmadığını söyledi? 
lakdi* Çuft üiTeıTîn miT 
şey de vaad etti: 
"Öğretmen ata
malarını artık 
tamamen sonuca 
erdireceğiz" 
İşte o konuşma: 
"Bütün evlat
larımızın eğtiim 
yardımlarından fay-? 
dalanması için 
elimizden geleni 
yaptık. 10 yılda 358 
bin öğretmen ata
yarak öğretmenler
imizin özlük hak
larını iyileştirerek 
sorunları büyük 
ölçüde çözdük. 
Bazı televizyon 
kanallarında veya 
derneklerde 
"Öğretmen oldum 
atanmıyorum" 
diyenler var.
Herkes öğretmen 
olabilir, fakat 
bütün bunların 
atanabilmesi için 
devletin bütçe 
durumu ve atama 

için kurumların 
çalışma yapması 
gerekir. Bizim yap
tığımız atamalar, 
geçmiş dönemlerle 
mukayese edile
meyecek kadar 
fazla. Biz, öğretmen 
atamalarını artık 
tamamen sonuca 
erdireceğiz. Bu bir 
plandı. Plan hayata 
geçiyor." 
OsmanlI'dan beri 
suren harç aı'ıhrhâsı 
uygulamasına son 
verdik. Yüksek 
öğrenim gören 
gençlerin 
barınma sorunları
na da 
el attık. 41 ilimizde 
40 bin yatak 
kapasiteli yurtların 
açılışını yaptık. 
Uydu aracılığıyla 
açılışını yaptığımız 
yurtlardan görün
tüler verdik. 
Ankara'daki 
öğrenciler biz de 
isteriz demeye 
başladı.
Ankara'daki yurtlar 
bu yeni yurtların 
gerisinde kalmış 
vaziyette. Modern 
sistemli yurtlar ve 
bu yurtlarda 
buzdolabı olmasıy
la birlikte internetin 
ücretsiz olmasının 
adımını da dün 
imzaladığımız bir 
anlaşmayla attık.”

Cumhutlıasitam
Maaşına Zam
Cumhurbaşkanlığın 
ın 2012'de 138 mil 
yon 700 bin lira 
olan bütçesi, 
2013’te 157 milyon 
560 bin liraya 
çıkartıldı.
MAAŞI 37 BİN 
LİRAYA ÇIKACAK 
Bu bütçe içindeki 
Cumhurbaşkanı 
ödeneği de, 402 bin 
liradan 447 bin 
liraya yükseltildi. 
Milliyet'in haberine 
göre, böylece 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün, 
maaşı da yılbaşın
dan itibaren 33 bin 
500 liradan, 37 bin 
250 liraya çıkacak. 
Gül'ün maaşı, yıl
başında yüzde 11 
civarında zamlan- 
mış olacak.
Arap Baharı 
çerçevesinde 
yaşanan 
gelişmelerin başta 
Suriye olmak üzere 
Türkiye'nin 
çevresinde neden 
olduğu çatışma 
ortamı ile PKK 
terörü ve bağlantılı 
gelişmelerin yoğun
laşması devletin 
istihbarat mas
raflarını artırdı. Milli 
İstihbarat 
Teşkilatı'nın (MİT) 
bütçesi, yüzde

32.5'luk artış ile 995 
milyon 569 bin 
liraya çıkartıldı.
CUMHUR 
BAŞKANI'NIN 
EMEKLİ MAAŞI 
5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa 
göre (madde 39) 
Cumhurbaşkanlığın 
da bulunanlar bu 
yerlerden 
ayrılışlarında istek
leri halinde emekli 
aylığına hak kazan
maktadırlar.
Ayrıca, bu makam
larda iken 5434 
sayılı Kanunun 39 
uncu maddesinin 
(b) fıkrasında belir
lenen yaş ve hizmet 
şartlarını yerine 
getirenlere de 
emekli aylığı 
bağlanmaktadır. 
2012 yılı Bütçe 
Kanunu ile belir
lenen 
Cumhurbaşkanı 
aylık ödeneği: 
402.000 -5-12 = 
33.500 TL dir.
Buna göre 
Cumhurbaşkanının 
emekli aylığı: Bu 
miktarın %40 ı = 
13.400 TL dir. 
Cumhurbaşkanı 
eğer zam alırsa 
emekli maaşı da 
14.900 liraya yükse
lecek
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Nüfusu 500 ün Altındaki 
yerlerde Cep Telefonunun 

Çekmesi İçin İhaleye Çıkılacak
SısiılirtılııMılılıııMi

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı'nın cep 
telefonunun 
Türkiye’nin her 
yerinde çekmesi 
için başlattığı çalış
malarda yeni bir 
aşamaya gelindi. 
Önceden, kapsama 
alanı dışındaki yer
leşim yerlerinin, baz 
istasyonu kurulması 
için 3 GSM opera 
törü arasında 
dağıtılması 
düşünülüyordu. 
Ancak gelinen nok
tada, ihaleye çıkıl
ması ve 3 şirketten 
birisinin işi üstlen
mesi planlanıyor. 
İhaleyi kazanan 
şirket, söz konusu 
yerlerde diğer 
operatörlere aynı 
şartlarda hizmet 
verecek.
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı, 
Türkiye'de kapsama 
alanı dışında kalan, 
nüfusu 500*ün altın
daki 2 bin 128 yer
leşim yerine GSM 
şebeke altyapısı 
kurulması için 3 
GSM şirketini de 
harekete geçirmişti. 
Toplam 200 milyon 
liraya mal olacak 
projede, söz konusu 
yerler operatörler 
arasında pay
laştırılacak, her böl
geye tek bir altyapı 
kurulacaktı. Bu 
çerçevede söz 
konusu yerler 3 
grupta toplanarak 
baz istasyonu kurul
mak üzere şirketlere 

dağıtılacaktı.
Ancak Avea Genel 
Müdürü Erkan 
Akdemir, kapsama 
alanını genişlet
meyle ilgili bakan
lığın başlattığı çalış
mada ihaleyi tek şir
ketin üstlenmesi 
noktasına gelindiği
ni söyledi. Cihan 
Haber Ajansı'nın 
yerel televizyon 
kanallarına hazır 
haber programı 
hizmeti verdiği 
Cihan TV Network'te 
yayınlanan Gündem 
Artı Ekonomi pro
gramına konuk olan 
Akdemir, sektörle 
ilgili güncel konular
da değerlendirmel
erde bulundu.
Kapsama alanı 
dışında yer kalma
ması için yapılan 
çalışmadan övgüyle 
söz eden Akdemir, 
şunları söyledi: 
"Nüfusu 500'ün 
altındaki yerlere bu 
hizmetin gitmesi 
çok büyük bir 
sosyal sorumluluk 
projesi aslında.
Öncelikle mobil kap
samayı genişletme 
ve bu hizmeti ala
mayan kişilere 
hizmet götürmeyle 
alakalı bir inisiyatif. 
İkincisi de tek bir 
şirket kurulacak ve 
diğer tüm şirketlerin 
aboneleri de aynı 
servisten faydalan
abilecek. Bir oper
atör ihaleyi satın 
alacak. Diğer oper
atörler de onlardan 
hizmet satın alacak. 
Ulaştırma bakan

lığının evrensel 
hizmet kapsamında 
direk devletin fon- 
ladığı tüm yatırım
ları karşıladığı ope 
ratörler marifetiyle 
verdirdiği bir servis 
olacak."

BİNA İÇLERİNE 
ÇEKİM GÜCÜNÜ 
ARTIRMAK İÇİN 
MİKRO SİNYAL 
VERİCİ
Avea Genel Müdürü 
Erkan Akdemir, baz 
istasyonları ile ilgili 
halk arasındaki 
olumsuz algıya da 
değindi. GSM verici
lerinin ışın değer
lerinin, ev içindeki 
pek çok elektronik 
eşyadan daha az 
olduğunu vurgu
layan Akdemir, 
insanların bir 
taraftan baz 
istasyonu kurul
masın diye 
uğraşırken, diğer 
yandan cep telefon
um çekmiyor diye 
şikayet ettiğinden 
dert yandı. Akdemir, 
Avea'ya yöneltilen 
çekim alanı eleştiri
lerine de cevap 
verdi. 2011 yılında 
11 bin baz istas 
yonuna sahip 
iken, şu an 21 bin 
822 baz istasyonuna 
ulaştıklarını 
vurgulayan 
Akdemir, "Şu da bir 
gerçek tabi 
Türkiye'de inanıl
maz bir şehirleşme 
ye yapılaşma var. 
İhtiyaç devamlı 
artıyor." ifadelerini 
kullandı.

Sosyal yardımlar 
için geçen yıl 2 mil
yar 622 milyon 413 
bin lira kaynak har
canırken, bu yıl 
yardım miktarının 3 
milyar 369 milyon 
410 bin liraya ulaş
ması bekleniyor. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı'nın Eylül 
2012 istatistiklerine 
göre, 2012 yılında 
deprem, sel, yangın 
gibi afetlerden zarar 
gören 3 bin 748 
vatandaş için 55 
milyon lira harcan
dı. Yılda iki kez dini 
bayramlar öncesi 
yapılan gıda yardım
ları bir milyar 316 
milyon lira oldu. 
Muhtaç vatan
daşlara barınma için 
173,8 milyon lira; 
TOKİ işbirliğinde 
691 milyon lira 
yardım yapıldı. 
Yakacak ihtiyacı için 
de 15,4 milyon ton 
kömür dağıtıldı. 
Şartlı eğitim yardımı 
2,2 milyon öğren
ciye yapılan toplam 
yardım .miktarı ise 2 
milyar 13 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
İlköğretim öğrenci
lerinin ders kitapları 
için de 1 milyar 97 
Milyon lira kaynak 
harcandı.
Her eğitim-öğretim 
yılının başında 
ilköğretim ve lisede 
okuyan yardıma 
muhtaç ailelerin 
çocuklarına önlük, 
ayakkabı, çanta, kır
tasiye gibi temel 
okul ihtiyaçlarının 
temini için de 802,6 
milyon lira ödeme 
yapıldı.
Taşımalı eğitimden

yararlanan öğrenci
lerin öğle yemeği 
giderleri için bir mil
yar 512 milyon lira, 
özürlü öğrencilerin 
okullarına taşınması 
için 40 bin öğrenci 
için 260 milyon lira, 
öğrencilerin ev 
kiralama veya taşı
ma gereksinimleri 
için 7 bin 310 kapa
siteli 44 yurt için 
toplam 79 milyon 
lira ödendi.
Yoksul vatan
daşların ödeme 
güçlerini aşan ilaç 
ve tedavi gider
lerinden 78 bin 
vatandaş yararlandı 
ve bunlar için 
toplam 934,47 mil 
yon lira olarak har
cama yapıldı.
Şartlı sağlık yardımı 
Nüfusun en yoksul 
kesiminde yer alan 
ailelere 0-6 yaş 
arası çocuklarını 
düzenli olarak 
sağlık kontrollerine 
götürmeleri şartı ile 
düzenli yardımlara 
da devam edildi. 
Hamilelerin doğum
larını hastanede 
gerçekleştirmeleri 
ve düzenli olarak 
doktor kontrolüne 
gitmeleri şartıyla da 
gebelik yardımları 
yapıldı. Ödemeler 
doğrudan anneler 
adına açılan 
hesaplara yatırıldı.

Şartlı sağlık yardım
larından 1 milyonun 
üzerindeki çocuk, 
750 milyon lira 
üzerinde yardım 
aldı. Özürlü ihtiyaç 
yardımlarında da 
yıllık ortalama bin 
300 vatandaş için 
16,7 milyon lira har
candı.
Yaşlı, özürlü, kimse
siz ve muhtaç 
vatandaşlara günlük 
sıcak yemek ver
ilmesi amacıyla 
aşevlerinde 
yürütülen faaliyetler 
de bu yıl hız kesme
di. Buna göre, 49 
aşevinde yıllık orta
lama 30 bin vatan
daş için 74 milyon 
lira harcandı.
2012 yılında afetten 
etkilenen vatan
daşlara da destekler 
verildi. Buna göre, 
deprem, sel, yangın 
gibi afetlerden zarar 
gören 3 bin 748 
vatandaş için 55 
milyon lira harcan
dı. 2012 yılı itibarıy
la başlatılan prog 
ram ile yoksul 
durumda olduğu 
tespit edilen eşi 
vefat etmiş kadın
lara aylık 250 lira 
nakdi ödeme 
yapıldı. Mevcut 
durumda 206 bin 
309 eşi vefat etmiş 
kadın programdan 
yararlandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

ULAŞIM
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 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
Yenikapı (212) 516 12 12 I
Yalova (226)811 13 23
IDO 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 5İ3 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
Mar.Safl.OcaSı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp'Mrk. 5,4 go 88

TAKSİLER

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

RELEOİYE

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

Akcan Petrol si ,o 7g
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 ıe 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4412 

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)

IBIİISİIIIM

«MİSİ 

ÇANAKKALE 1915:

•
17MJ» 

REZERVASYON 
513 35 21
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Giiciimsıior ITO’yu 60-65 i Eaaltt tanaM 
1015'i izledi ■

Gücümsporlu bas- 
ketçiler, İstanbul 
deplasmanında 
karşılaştığı 
İstanbul Ticaret 
Odası’m 60-65 
yendi.
Sezonun ilk karşılaş 
masında İlk periyot 
18 -18 tamamlandı: 
İkinci periyot ise 17- 

Gemlik Körfez www.gemllkkerfezgazetesl.com

15 sona erdi. 
Üçüncü periyot 
15-20 Gemlik 
Gücümspor öne 
geçti.
Dördüncü periyot 
10 -12 üstünlüğünü 
koruyan 
Gücümspor, İTO 
karşısında karşılaş
mayı 60-65 kazandı. 

Gücümspor Baş 
Antrenörü Ziya 
Güldr, Basketbol 
Bölgesel Ligi ilk 
resmi maçını kazan 
dıkları için sporcu 
larını kutladı. 
Güler, “Haftaya 
Yalova Belediye 
spor’u Gemlik’te 
konuk edeceğiz.

İTO maçında 
yapılan bireysel 
hataları yapmamak 
için Yalova Belediye 
Maçı ha zırlıklarına 
hemen başlaya
cağız. Bu maçta 
taraftarları mızı 
yanımızda görmeyi 
umuyoruz. ” 
dedi.

Gaziler Derneği 
Gemlik Şubesi üye 
teri, Gemlik Venüs 
Sineması’nda gös
terimde olan 
‘Çanakkale 1915’ 
adlı filmi izlediler. 
Filmi seyrederken 
duygulandıklarını 
söyleyen gaziler, 
herkesin bu filmi 
izlemesi gerektiğini 
söylediler.
Gaziler Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Çetin 
Dizdaroğlu, yaptığı 

açıklamada, “1915 
yılında dünyanın en 
güçlü ordularının 
Çanakkale’den 
ğeçerek, OsmanlI 
İm para torluğunu 
tarihten silecekler
di. Ancak, türkün 
azmi, cesareti ve 
beraberliği Çanakka 
le’de dastana dönü 
şerek, dünyanın en 
güçlü ordularını 
hezimete uğratmış 
tır. Bu önemli filmi 
başta çocuklarımıza 
izletmeliyiz. ” dedi. J

ÖZEL H

RETİNA
GÖZ HASTANESİ

Dr. Sar

USAi

SGK
Anlaşmamız yardır

Bursa’nın İlk ve Tek 
Göz Hastanesi

©240 24 00
www.bursaretina.com

FSM Bulvarı Mudanya Yolu Kavşağı 
Nö: 171 Nîlüföt / BURSA

http://www.gemllkkerfezgazetesl.com
http://www.bursaretina.com


@İ GEMLİK KONUR TIP MERKEZİ
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Dr. Sefer Dr. Sabahaddin MEVCUTTUR
KÖSTEM ÇAKIROĞLU

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri İstiklal Cad. No : 44 GEMLİK
Saat 13.00-18.00 arası Saat 13.00 -18.00 arası Tel: 514 80 88 - 514 50 51

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Bursa'da Polis 
Memuru Silahla

Vuruldu
Bursa Emniyet Müdürlüğü bün 
yesinde görevli polis memuru 
Mikail Kaya (43) tartıştığı kadın 
arkadaşı tarafından silahla 
vurularak öldürüldü. Syf 3’de

Kurban Bayramı sonrası açılan kampanyada bugüne kadar 15 ton zeytin alındı 

Marmarabirlik’te 
alınlar ağır gidiyor
S.S. 72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi ortak
larından zeytin atımlarına 
başladı. Kurban Bayra 
mı’ndan sonra başlayan 
zeytin kampanyasında, 
bugüne kadar 15 ton 
zeytin alındı, yapılan açık
lamada, Bu yıl bölgemizde 
zeytin rekoltesi düşük. “ 
denildi. Haberi syf 2’de

Başbakanlık Merkez 
Binası na silahlı saldırı

Başbakanlık 
Merkez Bina'da 
silahla 3 el ateş 
eden saldırgan, 
hareketli 
dakikaların yaşan

masına neden 
oldu. Saldırgan 
gözaltı na alınırken 
olayda bir görevli 
hafif yaralandı.
Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış □
Kadri GÜLER
kadrrguler@hotmail.com

Çarşı Deresi...
Çarşı Deresi’nin kapalı bölümünü açma 

çalışmaları son noktaya geldi.
Solaksubaşı Camii’nin köşesinden PTT 

karşısına kadar bölüm birkaç günde 
açıldı.

Dün gece de PTT önünden Hükümet 
Konağı’na kadar olan kısmın üst beton
ları kaldırıldı.

Gördük ki, bu bölgedeki tüm kanalizas 
yonlar dereye akıtılıyor.

BUSKİ bunun önlenmesi için PTT ara 
lığından eski Minibüs Garajı’na kadar 
bölüme dere kenarından yeni bir hat dö 
şüyor.

Genelde bu çalışmaların gece ve tatil 
günlerinde yapılması iyi oldu. Dev. 4’de

Vergiye 
harçlar 

yüzde 18 
artacak

Vergi artışlarında 
esas alınacak 
değerleme oranı 
2013'te yüzde 7.8 
olacak. 1-3 yaş 
grubunda yer alan 
ve motor silindir 
hacmi 1300 cm3'e 
kadar olan otomo
billerin halen 
480,70 lira olan 
m *orlu taşıtlar 

lisi, 518,2
> a çıkacak. 
Haoeri syf 9’da

2013’TE SPOBft lOYftCHEIZ
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik 
Belediye 
Başkanlığı, Gemlik 
Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürlüğü ve 
Gemlik Milli Eğitim 
Müdürlü ğü’nün 
ortaklaşa organize 
ettiği kahvaltılı 
toplantıda, 2011- 
2012 yılı okullar 
arası sportif faaliyet 
ler masaya yatırıldı. 
2013 yılında 
ilkokullar, 
ortaokullar ve lisel
er bazında yapıla
cak sportif yarışlar 
ve branşları 
konusunda da

kararlar alındı.
tertip komitesini 

oluşturan Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, Milli 
EğitimŞube 
Müdürü Burhan

İnan ve Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Yunus 
Emre Günsal bu yıl 
da güvenoyu alıp, 
yeniden görevlen 
dirildiler. Syf lO’da

6_Kas%25c4%25b1m_2012_Sal%25c4%25b1%09www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrrguler@hotmail.com
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Kurban Bayramı sonrası açılan kampanyada bugüne kadar 15 ton zeytin alındı

Marmarabirlik’te
CHP’nin Bursa çıkarması

Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili 
Haluk Koç ve İstanbul Milletvekili Nur Serter’in 
gerçekleştirdiği Bursa çıkarmasının İnegöl, 
Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik ve Mudan 
ya'dan sonraki durağında Bursa basınıyla 
buluşma vardı. Aynı zamanda parti sözcüsü de 
olan Haluk Koç gazeteci dostların sorularıyla 
geniş açılı bir değerlendirme yaptı.

Değerlendirme de;
Yerel seçimlerin tarihi de vardı...
AKP’nin, MHP’nin davranış biçimleri de... 
Yavuz Selim Mahallesindeki olaylar da vardı.

İşsizlik de...
Türkiye’nin tarım politikasına CHP’nin yak

laşımı da vardı. Keleş’e kurulması planlanan 
nükleer santral da...

Sözün özü;
Ülkeyi, kenti ve yurttaşı ilgilendiren her 

konuya ve soruna dair tespitler ve çözüm öneri 
leri de vardı.

Bir kere altını çizmek de yarar var.
Haluk Koç milletvekilliğinin, genel başkan 

yardımcılığının ve parti sözcülüğünün dışında 
bir yurttaş olarak Türkiye sorunlarına dair çok 
duyarlı ve bilgili.

Siyasal kimliğini hiç de öne çıkarmadan hak, 
hukuk ve kurallar içinde olması gerekenleri 
vurguladı hep.

Sonra da yorumu gazeteci dostlara bıraktı, 
örneğin yerel seçim tarihinin iktidar kanadın

dan gelen uzlaşarak belirleyelim isteğini değer
lendirirken söyledikleri...

öncelikle hükümete seçimlerin erkene alın
ması konusunda referandum öneriyor... 
Sonrasına da ekliyor;

"Seçimden kaçtığımızı söylüyorlar, seçimden 
kaçan göçen yok. 27 Ekim, 17 Kasım. I Kasım 
fark etmez... Al MHP'yi de. - koltuğunun altına 
almışsın zaten- çıkın meydana. Türkiye'nin idari 
yapılanmasına dönük girişimlerin başlatılacağı 
Oslo protokolünde de var zaten.

Referandum öncesinde işsizlik, atanamayan 
öğretmenler konuşulacak, Suriye konuşulacak. 
Bütün bunlar konuşulacak. CHP tek başına 
girsin 'hayır' cephesinde. Yanına istediğini al. 
Numan'ı da kurtardın onu da al, Sayın 
Bahçeli'yi de al. Çıkacak her 'hayır oyu* CHP'yi 
güçlendirir” dedikten sonra da soruyor;

“Kim kaçıyor seçimden, ben sizin takdirinize 
bırakıyorum."

Gazeteci bir dostun TÜİK’in açıkladığı işsizlik 
rakamlarına ne diyorsunuz sorusunu yanıt
larken söyledikleri de ilginç... İlginç olduğu 
kadar da anlamlı...

Önce TÜİK rakamlarının gittikçe tartışmalı 
hale geldiğinin altını çiziyor.

' İşsizlik konusunda yaşanılan gerçekler 
olduğunu anlatıyor, kalifiye elamanların 
siyasetçileri araya sokmadan iş bulamadığını 
vurguluyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, 
sözlerini bitirirken de Arınç’a bir gönderme 
yapıyor;

"Siyasetle uğraşanların en önemli karşılaştık
ları sorunlardan biri işsizlik... Kalifiye olunması
na rağmen normal iş bulma yollarından iş 
edinilemiyor. Onun için siyasetçilerden yardım 
isteniyor. Sayın Bülent Arınç'ın böyle özel bir 
yeteneği olduğunu biliyorum. Arınç'ın yeğenine 
paraşütle iş bulduğu gibi. Yeğenini devletin, 
bürokrasinin üst düzeyine yerleştiren Annç, 
Bursa'daki bütün işsizlere iş bulmakla yüküm
lüdür. Annç, Bursa'da hafta sonları ağlamalı 
toplantılar yapacağına Bursa'daki tüm işsizlere 
iş bulmak zorundadır, öyle kolay değil, aile 
efradını tepeye yerleştireceksin... Belki Bülent 
Annç TÜİK rakamlarını Bursa'da üste çeker."

CHP’nin Bursa çıkarması
Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili 

Haluk Koç ve İstanbul Milletvekili Nur Serter’in 
gerçekleştirdiği Bursa çıkarması’nın İnegöl, 
Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik ve 
Mudanya’dan sonraki durağında Bursa basınıy
la buluşma vardı.

Aynı zamanda parti sözcüsü de olan Hal,uk 
Koç gazeteci dostların sorularıyla geniş açılı 
bir değerlendirme yaptı.

alımlar ağır gidiyor
S.S. 72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi ortak
larından zeytin atım
larına başladı. 
Ancak, kooperatifte 
alımlar ağır gidiyor. 
S.S. 72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
ilgililerinden 
aldığımız bilgilere 
göre, Kurban 
Bayramı’ndan 
sonra başlayan 
zeytin 
kampanyasında, 
bugüne kadar 15 
ton zeytin alındı. 
Yağmurlar nedeniyle 
geç başlayan hasat 
dönemi sonunda 
zeytinliklere giren 
üretici ortakların 
seyrek ağaçlardan 
ürün toplaması 
nedeniyle koopera 
tife yeterli zeytin 
gelmediğini ve altın
ların ağır gittiğini 
söylediler. 
Önümüzdeki hafta 
zeytin hasadının 
artacağını tahmin 
ettiklerini belirten 
ilgililer, “Bu yıl böl
gemizde zeytin

rekoltesi düşük.
Biz, ortaklarımızdan 
verdikleri rekolte 
beyannamesine 
bakmaksızın ürünün 
tamamını almaya 
çalışacağız.” 
dediler.
Öte yandan, büyük 
taneli zeytinler tüc
carlar tarafından 
anında alınıyor. 
190-200 taneli zey
tinin piyasada 
fiyatının 5.80-6.OO 
liradan alındığı 
belirtildi.
Marmarabirlik fiyat
larının açıklan
masından sonra 
zeytin alımlarının

başladığına dikkat 
çeken üreticiler, bu 
fiyatlarla bu yıl da 
zeytin üreticilerinin 
para kazanamaya
cağını söylediler.

KATIRLI 
FİYAT 
AÇIKLAMADI 
İlçemizde 
Marmarabirlik’ten 
sonra alım kampan 
yasını başlatan S.S. 
Tarkoop Katırlı 
Köyü Kalkınma 
Kooperatifi de 
alımlara başladı.
Fiyatların 
önümüzdeki gün
lerde açıklana

cağını belirten 
Kooperatif Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
“Bizim fiyatlarımız 
her zaman 
Marmarabirlik’in 
üzerindedir.
Bu yıl ortaklarımız
da fazla zeytin yok. 
Ortaklarımızın tüm 
mahsulünü yine de 
alacağız.” dedi. J 
S.S. Katırlı Köyü 
Kalkınma 
Kooperatifi, yıl 
içinde ortaklarına 3 
milyon lira, zeytin 
hasat sezonunda 
ödenmek üzere 
faizsiz avans 
dağıttı.

Kumla da kumsal çalışmaları sürüyor
Gemlik Belediye 
si’nin Kurşunlu 
Mahallesi ile Kumla 
Mahallesi’nde eşza
manlı başlattığı sahil 
mahallelerine yöne
lik kumsal kazandır
ma çalışmaları 
aralıksız sürüyor. 
Küçük Kumla 
Mahallesi’nde belde 
iken belde belediye
si tarafından yapılan 
beton sahil kalıpla 
rının söküm işlemi 
devam ediyor. 
Belediye Meclis 
üyesi Abdullah 
Özden ve Kumlalılar 
ile birlikte kumsal 
yapım çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz,

yaklaşık bir kilomet 
relik alandaki beton
ların söküleceğini 
söyledi. Bölgeye 
halkın kullanabile
ceği modern bir 
kumsal kazandıra
caklarını hatırlatan 
Refik Yılmaz, deniz 
hareketleri, sahilin 
fiziki yapısı ve dalga 
yoğunluğu ile ilgili 
de bilimsel çalış
malar yaptıklarını

vurguladı. Kumla 
Mahallesine turistik 
bir kumsal kazandı 
rırken, vatandaşların 
deniz baskını ve 
dalga yoğunluğu 
gibi endişelerini de 
dikkate aldıklarını 
bildiren Yılmaz, böl
geye yakışan ve ihti 
yacı duyulan kum
salın önümüzdeki 
bahar aylarına kadar 
hizmete gireceği

müjdesini verdi. 
Bölgeyi beton 
yığınından kurtara
caklarını ve kumsala 
kavuşturacaklarını 
açıklayan Yılmaz, 
Kumla deresinin 
denizle buluşturul- 
ması, Kumla Köy içi 
ve Kumla Mahallesi 
Kent Meydanı pro
jelerinin de tamam
lanmasıyla mahal
lenin hak ettiği caz
ibe merkezi hüviye 
tine kavuşacağını 
anlattı. Yılmaz hem 
Kumla’daki hem de 
Kurşunlu Mahalle 
si’ndeki kumsal 
çalışmalarını bahar 
aylarına kadar 
tamamlamayı hedef 
(ediklerini söyledi.
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Bursa'da Polis Memura Silahla Vuruldu
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
bünyesinde görevli 
polis memuru Mikail 
Kaya (43) tartıştığı 
kadın arkadaşı 
tarafından silahla 
vurularak öldürüldü. 
Gözaltına alınan 
zanlı kadının, eski 
kocasını bıçaklamak 
suçundan kaydı 
bulunduğu ortaya 
çıktı.

Zeytin toplarken kalp krizi geçirdi
Orhangazi’de, zeytin 
topladığı sırada kalp 
krizi geçirdiği belir
lenen yaşlı kadın 
hayatını kaybetti. 
Narlıca beldesinde 
yaşayan Hasan 
Yıldız (74) ile eşi 
Safiye Yıldız (69), 
beldenin yakınların
daki bahçeye 
giderek zeytin topla
maya başladı. Bir

Bursa'da motosiklet cinayeti
Bursa’da çalıntı 
motosiklet yüzün
den satır, av tüfeği, 
döner ve ekmek 
bıçaklarıyla birbirler
ine giren şahıslar 
ortalığı savaş alanı
na çevirdi. 
Kahvehanede çıkan 
kavgada 1 kişi hay
atını kaybederken, 1 
kişi de yaralandı. 
Olay, merkez Yıldı 
rım ilçesi Davutkadı 
Mahallesi Sakarya 
Caddesi üzerinde 
bir kahvehanede 
meydana geldi. 15 
gün önce motosik
leti çalınan Murat S., 
motosikletinin 
evinin yakınlarında 
bulunan Roman 
vatandaşlar tarafın
dan çalındığını 
düşünerek Duran 
Dernek ile görüştü. 
Duran Dernek, “Biz 
bu konuyu yarın 
Sakarya Caddesi’n 
deki kahvehanede 
görüşelim" diyerek 
Murat S.’yi eve gön
derdi. Pazar akşamı 
kardeşleri Arif, 
Kadem ve Kerim 
S.’yi de alarak satır, 
ay tüfeği, döner ve 
ekmek bıçağı ile 
kahveye gelen

Osmangazi ilçesi 
Atıcılar Mahallesi 
Yasemin Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, Yıldırım İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görevli polis memu
ru Mikail Kaya, bir 
süredir arkadaşlık 
ettiği 3 çocuk annesi 
Şenay A. ile tartış
maya başladı. 
Tartışmanın kısa

Murat S., Duran 
Dernek’i beklemeye 
başladı. Duran 
Dernek’le 
görüşürken çalıntı 
motosiklet yüzün
den çıkan tartışma 
bir anda kavgaya 
dönüştü. Dernek’in 
arkadaşı Yunus 
Kaynak da kavgaya 
dahil olunca olaylar 
büyüdü. Çıkan kav
gada Kadem S., 
yanındaki av tüfeği 
ile sağa sola ateş 
etmeye başladı. 
Murat S. ise elindeki 
bıçakla Duran 
Dernek’i göğsünden, 
Yunus K.'yi karnın
dan yaraladı. Olay 
yerine gelen Duran 
Dernek’in yakınları 
Şahin, Cem ve 
Hakan Dernek, yaralı 
olan kardeşi ve 
Yunus K.’yi otomo
bille özel bir hastan
eye götürdü. Ağır 
yaralanan Duran 
Dernek hastanede 
hayatını kaybetti. 
Kavgayı ayıramayan 
çevredeki esnaf ve 
vatandaşlar polise 
haber verdi.
Ellerinde satırlar 
bulunan zanlılar, 
olay yerine gelen 

sürede kavgaya 
dönüşmesiyle 
Şenay A., polis 
memuru Kaya’yı 
silahla vurdu. Ağır 
yaralanan polis 
memuru Kaya, 112 
Acil Servis 
Ambulansı tarafın
dan Yüksek ihtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kaya, 
yapılan müda

polise de saldırdı. 
Kavganın ortasında 
kalan Işıklar Polis 
Karakolu görevlileri 
olay yerine takviye 
ekip isterken, zan
lılar kaçtı.
Kavgada hayatını 
kaybeden Duran 
Dernek’in yakınları 
hastaneye akın etti. 
Hastanede taşkınlık 
çıkaran Dernek’in 
yakınlarını polis 
sakinleştirmekte 
güçlük çekerken, 
olay yerine Çevik 
Kuvvet Şube 
Müdürlüğü’nden 
takviye ekip istendi. 
Hastane önünde 
geniş güvenlik önle
mi alan polis, hasta 
yakınlarını hastane
den dışarı çıkardı. 
Duran Dernek’in 
cenazesi ise Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı. Polis, Adli 
Tıp Kurumu önünde 
de geniş güvenlik 
önlemi aldı. Olayın 
ardından kavganın 
yaşandığı yere 
gelen Duran 
Dernek’in bir yakını 
ise polis ekiplerine 
zor anlar yaşattı. 
Akrabasının 
kavgada ağır yara

halelere rağmen 
hayatını kaybetti. .
Olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, zanlı kadını 
gözaltına aldı. 
Emniyette sorgula
ması süren Şenay 
A.'nın 3 ayrı evlilik 
yaptığı ve üç eşin
den de boşandığı 
öne sürüldü 

süre sonra zeytin 
ağacının yanında 
yere düşen Safiye 
Yıldız'ı bahçenin 
yanından geçen 
komşuları fark 
ederek, durumu 
eşine bildirdi.
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, 
Yıldız'ın geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
öldüğünü belirledi.

landığını duyan 
şahıs, kavgada 
işyerinin kırılan 
cam parçalarını 
alarak kendisini 
kesti.
Hap kullandığı iddia 
edilen şahsı sakin
leştirmek için polis 
ekipleri devreye 
girdi ancak şahıs 
kimseyi yanına yak
laştırmadı. 
Kanlar içinde kalan 
ve olay yerinden 
uzaklaşan şahıs, 
polis tarafından ara 
sokakta gözaltına 
alınarak emniyete 
götürüldü.
Çevredeki vatan
daşların ifadelerine 
başvuran polis, kav
gaya karıştıkları 
tespit edilen 
Murat S., Arif S., 
Kerem S., Cem D. ve 
Hakan D.’yi gözaltı
na aldı. Emniyette 
ifadeleri alınan zan
lıların suçlarını 
kabul etmedikleri, 
kavganın motosiklet 
hırsızlığı yüzünden 
çıktığını söyledikleri 
öğrenildi.
Zanlılar, ifadelerinin 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edilecek.

TIR carıtjâ cııl 
wile bir etti: 1 wrali

Bursa’da yoldan 
çıkarak ters dönen 
sac yüklü TIR, 
çarptığı metruk evi 
yerle bir etti. TIR 
sürücüsü kazayı 
yaralı olarak 
atlattı.
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi 
istikametinden 
İznik istikametine 
seyreden Yavuz 
Yıldırım (49) yöneti
mindeki 67 LL 140 
plakalı sac yüklü 
TIR, Keramet 
köyünü geçtikten 
sonra kontrolden 
çıktı. Yolun sağın
daki Keramet

Bursa'daki olaylarda 
4 kişi gözaltında

Bursa’da açlık 
grevleri sebebiyle 
yürüyüş yapan 
BDP’liler ile mahal 
le sakinleri arasın
da çıkan kavgayla 
ilgili soruşturma 
kapsamında molo 
tof hazırladığı tespit 
edilen yaşı küçük 4 
kişi gözaltına alındı. 
Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Yavuz Selim 
ve Ulus mahal
lelerinde 28 Ekim 
günü açlık grevleri 
sebebiyle yürüyüş 
yapan BDP’liler ile 
mahalle sakinleri 
arasında çıkan kav
gayla ilgili soruş
turma sürüyor. 3 
gün süren olaylar 
esnasında ve son
rasında yapılan 
çalışmalarda 24 
şahıs yakalanarak 
haklarında işlem 
yapıldı. Emniyet 
ekipleri, MOBESE, 
işyerlerine ait

Sulama Birliği’ne 
ait pompa istas 
yonun giriş kapısı
na çarpan araç, 
ardından yol 
kenarındaki çarptığı 
metruk evi yerle bir 
etti. TIR, ters 
dönerek durabildi. 
Kazada yaralanan 
TIR sürücüsü, araç
tan kendi imkanları 
ile çıktı. Yaralı 
sürücü 112 Acil 
Servis ambulansı 
ile Orhangazi 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılırken, jan
darma kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

güvenlik kamera 
kayıtları, Toplumsal 
Olaylara Müdahale 
Aracı (TOMA) ve 
olay yerlerindeki 
görevlilerce çekilen 
kamera kayıtlarını 
inceleyerek, olay
lara karışan şahıs
ları tespit etti. 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, "mala 
zarar verme, kasten 
yaralama, yağma, 
devlet malına zarar 
verme, görevli 
memura 
mukavemet etme, 
kamu düzeni ve 
genel sağlığın 
bozulması ve terör 
örgütünün propa
gandası" olaylarına 
karıştıkları tespit 
edilen 6 kişiyi 
yakaladı. Adliyeye 
sevk edilen 6 kişi
den biri serbest 
bırakılırken, 5 kişi 
ise tutuklanarak 
cezaevine gönderil
di.
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Çarşı Deresi...
Çarşı Deresi’nin üstü kapalı bölümü sanırım 

300 metre dolaylarında.
Yapıldığından beri çok az temizlenen bu dere 

mikrop yuvası durumundaydı.
İbrahim Akıt Caddesi’ndeki mazgalları pis 

kokunun çıkmaması için çevre esnafı tarafından 
çeşitli şekilde kapatılmıştı.

Buna karşın yine de mazgalların yanından 
geçerken burun deliklerinizi kapatmak zorunda 
kalırdınız.

Bu durum, derenin üzerinin açılmasından 
sonra artık ortadan kalkacak.

Şimdilik sorun, İstiklal Caddesi’ndeki yol ile 
Gazhane Caddesi’nden PTT önüne bağlanan yol 
ve Hükümet Konağı önündeki yolun ne olacağı 
sorunudur.

Derenin üzeri açılıyor ama ne yapılacağını 
bilen yok. Büyükşehir Belediyesi’nin projelen 
dirip ihalesini yaptırdığı bölüm bitti.

Herkes oraya ne yapılacağını biliyordu.
Çünkü dere düzenlemesinin başlangıcına pro

jenin görüntüsü kocaman bir tabela ile halka 
sunulmuştu.

Kimin yaptırdığı, maliyeti, bitiş süresi ve 
müteahhit firma ile kontrolörün kim olduğu açık
ça konan tabelada yazıyordu.

Çarşı Deresi’nin bu bölümünden denize kadar 
olan kısmında Ağustos ayından beri çalışma 
var.

Ama ne tür bir çalışma yapıldığını çalışmalar 
sürdükçe görüyoruz.

Yapılan işin bir projesi varsa bu neden Gemlik 
liden sakınılıyor anlamakta güçlük çekiyorum.

İskele Sokak’ta belediyeye ait bir dev pano var. 
Dün baktım bu panonun üzerindeki Türk Bayra 
ğı üzerinde belediye başkan vekilinin reklamını 
yapan bayram kutlaması kaldırılmış, yerine yeni 
bir reklam panosu yerleştirilmiş.

Bu panolar başkanların veya vekillerinin gös
teriş panosu olmamalı.

Yapılacak hizmetlerin halka sunumu aşılmalı 
oraya.

Örneğin Çarşı Meydam’nın projesi...
Örneğin yapılmakta olan Çarşı Deresi’nin nasıl 

olacağının projesi aşılmalı.
Belediyenin parasıyla, yani halkın parasıyla 

hizmet getirmek her belediye başkan inin asil 
görevidir.

Bunu kendi reklamı için kullanılması biraz 
abes kaçıyor.

Başkanların yapılacak işlerin yanında bir iki 
kişiyi alıp, manken gibi durup, poz vermelerine 
kadar hoş karşılanıyor vatandaşa sormalılar.

Şimdi Çarşı Deresi’nin üzeri açıldığına göre ne 
yapılacağını da bilmek herkesin hakkı olduğunu 
düşünüyorum.

Ayrıca son bölümdeki balık satış işyerlerine 
olacak..

Kaldırılacaksa nereye gidecek oradaki esnaf?
Gemlik, temiz sokakları, caddeleri ve 

dereleriyle anılmah.
Derelere kent güzellik katmalı.
Kentin imajı olmalı..
Deniz kenarında bulunan bir kentte balık 

satılan ve balık yenecek temiz ve güzel işyerleri 
ne de ihtiyaç olduğu unutulmamalı.

İHIMI Mi Silahlı Silil
Başbakanlık Merkez 
Bina'da silahla 3 el 
ateş eden saldırgan, 
hareketli dakikaların 
yaşanmasına neden 
oldu.
Ankara'da Bakanlar 
Kurulu toplantısı 
devam ederken 
Başbakanlık önünde 
3 el silah sesi duyul
du. Saldırgan gözaltı 
na alınırken olayda 
bir görevli hafif 
yaralandı.

BAKANLAR 
TOPLANTIDAYDI 
Bakanlar Kurulu 
toplantısı devam 
ettiği sırada Başba 
kanlık binasına 
gelen Nuri Başka 
pan, arama yapıl
maksızın binaya 
kadar girdi. Burada 
güvenlik noktasına 
gelen Başkapan, X- 
Ray cihazında geçti 
ği sırada uyarı 
alındı.
Görevlilerin üst ara
ması yapmak iste
diği Başkapan,o

Millili iWili! İMİ ■Millili
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, 
Fethiye Dörtçelik 

Huzurevi’ndeki 
yaşlıları ziyaret 
ettiler.
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan ziyarete 
öğrenciler ve 
öğretmen katıldı. 
Fethiye Dörtçelik 
Huzurevi’nde yöneti
ciler tarafından 
karşılanan 
Aykentli öğrenciler, 
daha sonra yaşlılar
la sohbet ederek, 
onları mutlu ettiler, 
unutulmadıklarını 
bir kez daha 
hatırlattılar.
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
öğrencilerin her yıl 
huzurevlerini ziyaret 
ederek, destek 
sağlamaya çalıştık
larını, hatırlan
malarını sağladık
larını söyledi.

sırada üzerinde 
taşıdığı silahla 3 el 
rastgele ateş etti. 
Kuru sıkı olduğu 
belirlenen taban
cadan çıkan mer
minin isabet ettiği 
bir görevli karnın
dan hafif yaralandı. 
Diğer görevliler ve 
Başbakanlık koru
malarının müdahale
siyle Başkapan 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
Başkapan, daha 
sonra Çankaya İlçe 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne götürüldü.
Başkapan'ın Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiplerin 
ce de sorgulanacağı 

belirtildi. Saldırı 
anında Bakanların 
toplantıda olduğu 
öğrenildi.
Olaydan sonra 
Emniyet Genel 
Müdürü Mehmet 
Kılıçlar ile Ankara 
Emniyet Müdürü 
Kadir Ay'da gelerek 
incelemelerde 
bulundu.

SALDIRGANIN 
KİMLİĞİ BELLİ 
OLDU
Nuri Başkapan'ın 
Rizeli olduğu ve 
müteahhit olduğu, 
Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi'ne iş yap
tığı ve buradan 
parasını alamadığını 

öne sürerek silahla 
Başbakanlıkta ateş 
ettiğini söylediği 
iddia edildi.

BELEDİYEDEN 
YALANLAMA 
Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi bu iddia 
üzerine yaptığı yazılı 
açıklamada, Nuri 
Başkapan'ın iddiası 
yalanlandı. Belediye 
açıklamasında "Baş 
kapan'ın ne çalışan 
ne de yüklenici 
firma olarak bele 
diyemizle hiçbir iliş 
kişi olmamıştır. 
Kamuoyunun 
bilgisine sunulur" 
denildi.
Büyükşehir belediye 
si yetkilileri, Nuri 
Başkapan'ın Kayseri 
Büyükşehir Beledi 
yesi ile ihaleden 
kaynaklı bir bağlan
tısı olmadığını, 
gerek belediye, 
gerek SGK kayıt
larında buna lîış'kih 
bilgiye ulaşıla
madığını bildirdi.
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Belediye Meclisi 
yarın toplanıyor

Gemlik Belediye 
Meclisi, Kasım ayı 
meclis toplantısı 
yarın yapılacak. 
Belediye Meclis 
toplantısı yarın saat 
15.oo’de 11 Eylül 
İlkokulu arkasındaki 
Belediye Hizmet 
Binasında bulunan 
belediyeye ait 
salonda toplanacak. 
Belediye Meclisi’nin 
yarınki toplantısında 
gündemde bulunan 
maddeler ele görü 
şülecek.
Daire Müdürlerinden 
gelen gelen 
yazıların görüşme 
sinden sonra 
komisyonlardan 
gelen konular ele 
alınacak.
Meclis gündeminde 
genelde imarla ilgili 
sorunlar ele alı
nacak.

KIRPART
Kalite Güvence Müdürlüğül 
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 (08:16-1^24) 
Askerlik hizmetini tamamlamış 

çalışma arkadaşı arıyoruz. *

Gedelek Köyü altı 
ORHANGAZİ

Tel: 586 53 50 (3 hat)

Şehit Ethem Yaşar 
ilköğretim Okulu 
nun okul alanının 
genişletilmesi, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun yer 
istemi, Umurbey 
Parsbey Mahallesi’n 
de 2 pafta 77786 
parselin kamulaştır
ma programına alın
ması, Kumsaz 
1/1000 ölçekli uygu
lama imar planı ile 
ilgili konunun görü 
şülmesi, Umurbey 
Orhaniye Mahalle 
si’nde hah saha 
yapımı ile ilgili Fen 
İşleri Müdürlüğü 
nün yazısının görü 
şülmesi yanında 
imar komisyonların
dan gelen raporlar 
ele alınarak karara 
bağlanacak.
Bu gürüşmeler, 
içinde 2013 yılı

Gemlik Belediyesi 
performans esaslı 
gelir gider bütçesi 
ele alınacak.

ÖMER 
KAHRAMANIN 
ADI BİR TESİSE 
VERİLECEK 
Öte yandan, bir süre 
önce vefat eden 
MHP’li Belediye 
Meclis üyesi Ömer 
Kahraman’ın adının 
bir tesise verilmesi 
de karara 
bağlanacak.
Ayrıca, Küçük 
Kumla köy içindeki 
eski belediye 
binasının 
Gemlik ve Çevresi 
Kadın, Çocuk ve 
Kimse sizler 
Koruma Derneği’ne 
kiraya verilmesi 
konusu karara 
bağlanacak.

Hava 
sıcaklığı 
düşüyor
Yazdan kalma gün
ler iki gün daha 
devam edecek. 
Sonrasında ise 
ülkenin büyük bir 
bölümünü soğuk 
ve yağışlı havalar 
bekliyor olacak. 
Meteoroloji Müdür 
lüğü'nden alınan 
bilgiye göre, per 
şembe günü sıcak
lıklar ciddi oranda 
düşecek. Yağışlı 
hava başta şehir 
merke zi olmak 
üzere birçok ilçe 
lerde de etkili qla? 
cak. Yurdun büyük 
bir bölümü 
perşembe günü 
itibariyle yağışlı 
hava kütlesine 
girecek. Soğuk 
hava paza ra kadar 
devam edecek.

Eylül 2004/2564 
sayh Tebliğler 
Dergisi’nde yayın
lanan Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Demokrasi Eğitimi 
ve Okul Meclisleri 
Yönergesinde belir
tildiği şekilde ve 
yönergede belirtilen 
seçim takimine uyu
larak; 33 okul tem
silcisinin katıldığı 
ilçe öğrenci temsil
cisi seçimi yapıldı. 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
19/10/2012 tarihinde 
İtçe Miiii Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
okullara gönderilen 
ilgi yazı doğrul
tusunda hareket 
edilerek, Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi konferans 
salonunda İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan, okul müdürleri 
ve öğretmenlerin, 
ilçemiz ilkokul, 
ortaokul ve ortaöğ 
retim okullarından 
toplam 33 okul tem
silcisinin katıldığı 
ilçe öğrenci temsil
cisi seçimi yapıldı. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen yaptığı 
açış konuşmasında; 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Demokra 
si Eğitimi ve Okul 
Meclisleri Yönerge 
sinde de belirtilen; 
Demokrasi kültürü 
nün Cumhuriyetimi 
zin vazgeçilmez 
değerlerinden biri

Kayseri Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. GÜLŞAH TAŞÇI

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

olduğunu; öğrenci
lerimizde demokra 
si kültürünün oluş
turulması, millet 
olarak en büyük 
özelliğimiz olan hoş 
görü bilincinin geliş 
tirilmesi, kültürünü 
özümsemiş, evren 
sel değerleri benim
seyen nesillerin 
yetiştirilmesi;
öğrencilere seçme, 
seçilme ve oy kul
lanma kültürünün 
kazandırılması, 
demokratik liderliği 
benimseyebilme ve 
kamuoyu oluştura
bilme becerilerinin 
kazandırılması 
amacıyla her yıl 
önce okullarımızda 
temsilcilerin sonra 
da ilçe öğrenci tem
silcinin seçildiğini 
ifade etti.
Konuşmanın ardın
dan Sandık Kurulu 
oluşturuldu.
Sandık başında 
yapılan yeminden 
sonra İlçe temsilcil
iğine aday olmak 
isteyen öğrenciler 
dilekçe ile Sandık 
Kuruluna başvuru
larını yaptı.
Erhan Gümüş, Sude 
Birol, Mehmet 
Topaloğlu, M.Yusuf 

Vural, Elif Nesrin 
Yıldız, Sena Bayrak, 
Faruk Şentürk, Fırat 
Ayhane, Emine Dağ, 
Ceyda Katmer, 
Büşra Şanlı, Y. Tuba 
Teğin, Olgun 
Dursun adlı öğren
ciler ilçe temsilcil
iğine aday oldu. 
Kur’a ile konuşma 
sıraları belirlendi. 
Aynı sıra oy pusu
lalarında da yer aldı. 
Adayların kendileri
ni ve hedeflerini 
ortaya koydukları 
konuşmalarından 
sonra yapılan 
seçimde; kapalı oy, 
açık tasnif sonucun
da; 33 temsilcinin 
30’u oy kullandı.
11 oy ile Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencisi 
Fırat Ayhan, İlçe 
Öğrenci Meclisi 
Başkanlığına seçil
di. Seçim sonucu
nun açıklanmasının 
ardından İlçe temsil
cisi seçilen Fırat 
Ayhan yaptığı 
konuşmada herkese 
teşekkür ederek 
birlik ve beraberlik 
içinde ortak akılla 
hareket edeceklerini 
hep birlikte çalışa
caklarını vurguladı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Binlerce memuı ve
sözleşmeli personel alınacak

KPSS adaylarının 
beklediği haber 
geldi. Kasım ayında 
yapılacak KPSS 
tercih işlemlerinde 7 
bin kadro olacağını 
duyurdu.
Merkezi memur yer
leştirmelerinde 7 bin 
civarı memur ve 
sözleşmeli personel 
alınacak. Başvurular 
19-28 Kasım arasın
da yapılacak. KPSS 
tercih kılavuzu çalış
maları sürüyor.
Öte yandan en az 11 
bin 915 kişiye de 
devlette iş kapısı 
açıldı. Personel alımı 
yapacak kurum ve 
kuruluşlar şöyle: 
4 BİN 110 
PERSONEL: 
Diyanet, 200 Kur'an 
kursu öğreticisi, 3 
bin 760 imam hatip, 
150 müezzin-kayyım 
alıyor. 2012 KPSS 
(B) grubu puan 
sırası esas alınarak 
her bir grup için boş 
kadro sayısının 3 
katına kadar aday, 
sözlü sınava çağrıla
cak. Başvuru 13 Ka 
sım'da sona eriyor. 
100 İDARE 
MEMURU: Ceza ve 
Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü'nce 100 
idare memurluğu 
öğrencisi alınacak. 
Başvuru 26 
Kasım'da başhyoh 
Sözlü sınav ve 
mülakata, 2012 
KPSS LİSANS'a 
katılıp KPSSP-3

puan türünden 70 ve 
daha yukarı puan 
alanlardan, en yük
sek puandan başla
mak üzere belirlenen 
kadro sayısının 5 
katı aday çağrılacak. 
TSE’YE 110 UZMAN: 
Türk Standardları 
Enstitüsü, 110 
uzman yardımcısı 
alacak. Sınava 
başvuru için, 9-10 
Temmuz 2011 veya 
7-8 Temmuz 2012’de 
yapılan KPSS'den, 
mühendislik, fizik, 
kimya mezunlarının 
KPSSP-7, bilgisayar 
öğretmenliği, eğitim 
iletişimi ve planla
ması ile yönetim bil
işim sistemleri 
mezunlarının 
KPSSP-5, hukuk 
mezunlarının 
KPSSP-103, siyasal 
bilgiler, iktisat, 
işletme, iktisadi ve 
idari bilimler mezun
larının KPSSP-65 
puan türünden en az 
70 puan almış 
olması gerekiyor. 
Başvurular 16 Ka 
sım'da sona eriyor. 
100 UZMAN

YARDIMCISI: Milli 
Eğitim Bakanhğı'na 
100 uzman yardım
cısı alınacak. 
Başvurular 9 
Kasım'da bitiyor. 
MALİYE'YE 242 
UZMAN YARDIM
CISI: 
Defterdarlıklarda 
görev yapmak üzere 
242 uzman yardım
cısı alınıyor. Sınava 
4 yıllık lisans eğitimi 
veren hukuk, siyasal 
bilgiler, iktisat, 
işletme, iktisadi ve 
idari bilimler fakül
teleri veya bunlara 
denkliği kabul edilen 
öğretim kurulu
larının mezunları 
başvurabiliyor. 
Temmuz 2011 veya 
Temmuz 2012 
KPSS'den KPSSP39, 
KPSSP40, KPSSP42, 
KPSSP56 ve 
KPSSP118 puan tür
lerinin herhangi 
birinden 75 ve üzeri 
puan almış olmak 
gerekiyor. Başvuru 9 
Kasım'da bitiyor. 
DAHA BİRÇOK 
KURUM ALIM 
YAPACAK

Kültür ve Turizm 
Bakanhğı'na 50 
uzman yardımcısı 
(Başvurularda 23 
Kasım son tarih), 
Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon 
Ajansı Başkanhğı'na 
30 uzman yardımcısı 
(Son tarih 16 
Kasım), Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu'na 30 uzman 
yardımcısı 
(Başvurularda 15 
Kasım son tarih), 
Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanhğı'na 35 
denetçi yardımcısı 
(Başvurularda 13 
Kasım son tarih), 
Gümrük ve 
Ticaret 
Bakanhğı'na 40 
müfettiş yardımcısı 
(Başvurularda 9 
Kasım son tarih), 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu'na 20 
bankalar yeminli 
murakıp yardımcısı 
ve 30 bankacılık 
uzman yardımcısı 
(Başvurularda 8 
Kasım son tarih), 
PTT Genel 
Müdürlüğü'ne 8 
müfettiş yardımcısı 
(Başvurularda 28 
Kasım son tarih), 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne 
sözleşmeli 10 
avukat 
(Başvurularda 16 
Kasım son tarih).

Ehliyet alacaklar
dikkat!

AB ayarı geliyor

Sürücü kurslarına 
AB ayarı geliyor 
derse girmeyene 
ehliyet yok... 
Ehliyet almak artık 
eskisi gibi kolay 
değil. Eskiden 
ehliyet kursuna 
yazılıp sınava girilip 
kolayca ehliyet 
alınıyordu.
Habere göre, 
sürücü kurslarında 
yaşanan sıkıntılarla 
ilgili gündeme 
gelen haberler, Milli 
Eğitim Bakanlığı'm 
harekete geçirdi. 
81 ilin valiliklerine 
talimat gönderen 
bakanlık, ülke 
genelindeki 3 bin 
295 kursun tek tek 
denetlenerek ayrın
tılı rapor hazırlan
masını istedi.
Bakanlığın, gelecek 
raporlar doğrul
tusunda uzun yıllar 
dokunulmayan ve 
ihtiyaca eevap ver
meyen sürücü 
kursları mevzuatın
da köklü 
değişiklikler 
yapacağı öğrenildi. 
Buna göre Avrupa 

ülkelerinde olduğu 
gibi uygulamalı 
eğitim ön planda 
olacak.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı (MEB), sürücü 
kursları yönet
meliğinde yapmayı 
düşündüğü değişik
liklerde Avrupa 
Birliği (AB) uygula
malarını esas ala
cak.
Söz konusu deği 
şiklikler çerçeve 
sinde özellikle 
direksiyon eğitim
leri ve sınavları 
daha sıkı denetle 
necek, başardı ola
mayan adaylara 
ehliyet verilmeye
cek.
Mevzuata uygun 
işletme yapmayan 
sürücü kursları 
hakkında soruştur
ma başlatılacak, 
gerekirse kapatıla
cak. Ayrıca, kurslar
daki teorik derslerin 
ve direksiyon 
eğitimlerinin elek
tronik ortamda 
yapılması ve 
denetlenmesi 
sağlanacak.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

CUMHURİYET BAYRAMININ ETKİLERİ
Ulusça yıllardır 

büyük bir sevinç 
ve coşkuyla kut
ladığımız 
Cumhuriyet 
Bayramına siyasi 
iktidar gölge 
düşürdü. Sayın 
Erdoğan’ın bu 
izinsiz bir 
yürüyüştür, 
emniyet güçleri 
harekete geçerek 
gerekeni yapacak
tır söylemi talihsiz 
bir açıklamadır.

İl valilerine gön
derilen genelgede, 
Ankara’ya gidecek 
otobüslerin ne 
pahasına olursa 
olsun mutlaka 
engellenmesinin 
istenmesi bir 
başka komedi. 
AKP iktidarı döne
minde yaygın
laştırılan korku 
rüzgârı, 
Cumhuriyet 
Bayramı 
öncesinde çok 
sert biçimde esti

rildi.
Yıllardır korkut

tukları toplumdan 
yine pusma, 
sinme, boyun 
eğme istendi. 
Fakat her nedense 
toplum baskılara 
ve korkulara 
boyun eğmedi.
Geçmişte 

yaşanan Atatürk 
mitinglerinde mil 
yonların meydan
lara toplanması 
AKP iktidarının 
yüreğine korku 
salmıştı.
Anayasa 

Mahkemesi 
tarafından laikliğin 
karşıtı odak 
olmaktan dolayı 
AKP’nin kapatıl
ması amacıyla 
dava açılmıştı.
Birtakım oyunlarla 
AKP yıkılmasına 
ramak kalmışken 
kendini bu açmaz
dan kurtarmasını 
bilmişti.

Bundan sonra 

önünde hiçbir 
engel kalmadığını 
anlayan siyasi ikti
dar, önce bu mit
ingleri 
düzenleyenleri 
uydurma davalarla 
içeri aldı.

Köşe yazarları, 
medya mensu
pları, bilim insan
ları ve yurtseverler 
tutsak edildi. 
Siyasi iktidar ken
disine karşı 
olduğuna inandığı 
yargı kurumlarını 
da zaman içinde 
kendi adamlarıyla 
doldurdu.

Bu konuda da 
artık korkusu 
yoktu.

Dikensiz bir gül 
bahçesi 
yaratılmıştı. Ülke 
yapay gündemler
le oyalanırken asıl 
ülke sorunları 
terör, yoksulluk, 
işsizlik, geçim 
sıkıntısı, iç ve dış 
borçlar hep yok

sayıldı.
Günler ayları, 

aylar yılları kova 
ladı.
Asmadaki koruk 

sabırla tatlı bir 
üzüme dönüyor
du.

Halk yavaş yavaş 
kuluçka döne
minden uyanmaya 
başladı. İlk kez 29 
Ekim 2012 de 
kabuk çatlıyordu. 
Artık bu süreci 
durdurmak pek 
mümkün görün
müyor. Halk bütün 
baskılara karşın 
meydanlara çıkma 
cesaretini 
kendinde bulmuş
tu. Yüz binler öyle 
ya da böyle bir 
araya gelme 
başarısı göster
mişti. Sayın 
Başbakan, polis 
görevini yapmadı 
deme gereği duy
muştur. Polisin 
görev yapması, 
basınçlı su, biber 

gazı ve diğer yön
temleri uygula
ması demekti. 
Bunlar da yeterli 
olmazsa belindeki 
silahı kullan
ması... Şükürler 
olsun ki bu olum
suzluklar yaşan
madı. Birileri sanki 
bunların yaşan
masını istiyormuş 
gibi bir hava 
sezinlendi.

Büyük Atatürk’ü 
ve onun devrim- 
lerini yok saymaya 
çalışan, onun kur
duğu 
cumhuriyetin içini 
boşaltıp değersiz 
leştiren bir siyasi 
iktidarla karşı 
karşıyadır Türk 
halkı. Artık kork
muyor, sinmiyor, 
tepkisiz kalmıyor
du. Bu durum 
AKP muhterem
lerin uykusunu 
kaçırıyordu.

Uzun zamandan 
beri iktidarın 
yanında yer alan 
pek çok köşe 
yazarının tavrını 
değiştirdiğini, tele
vizyon kanal
larının bazıların da 
ülke yönetiminde 
söz sahibi olan 
kişileri eleştirdi 
ğine tanık oluyo 
ruz.
Toplum Sayın

Erdoğan’ın 
söylediklerine 
artık inanmıyor. 
Hatta kendi yan
daşları da yavaş 
yavaş uzaklaş
maya başladı 
AKP’den.
İnandırıcılığını ve 
güvenirliğini 
yitiren bir siyasi 
parti konumuna 
düştü AKP. 
Önümüzde 10 
Kasım Atatürk’ün 
ölüm yıldönümü 
törenleri 
yaşanacak. 
Bakalım siyasi 
iktidar nasıl bir 
sınav verecek? 
Yine birtakım 
yasaklar mı getire
cek, yoksa çağdaş 
uluslara yakışan 
bir özgürlük 
ortamında mı 
anacağız 
Atatürk’ü.

Bütün Dünya 
ulusları, kur
tarıcılarını büyük 
bir saygıyla ve 
özenle anmak
tadır.

Gelecek kuşak
lara da kur
tarıcılarını bütün 
özellikleriyle tanıt
maya çalışmak
tadır. Acaba bizde- 
ki gibi kur
tarıcılarını yok 
sayan muhterem
ler var mıdır?

$0fOR ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MEŞRUBAT DAĞITIMI KONUSUNDA 
DENEYİMLİ E SINIFI EHLİYETİ OLAN

ŞOFÖR ARANIYOR

TEL: 0 536 323 63 33
Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJ kNS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

ÖĞRETİCİLER ARANIYOR
KURUMUMUZDA AKTİF 
OLARAK ÇALIŞACAK 

USTA DİREKSİYON ÖĞRETİCİSİ, 
İLK YARDİM BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

(ATT BELGELİ) VE 
MOTOR BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

ARANIYOR
GEMLİK SÜRÜCÜ KURSU 
TEL : 02245132650
GSM: 0 545 845 42 42

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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ALTIPARMAK, RAYLARLA BULUŞUYOR
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi nin kentin 
demir ağlarla 
örülmesine ve mod
ern ulaşım araçlarıy
la donatılmasına 
ilişkin çalışmaları 
tüm hızıyla 
sürdürüyor., Kent 
meydanı, Stadyum, 
Altıparmak, Heykel, 
İnönü ve Uluyol 
Caddelerini kap
sayan T1 hattının 
Altıparmak etabında 
incelemelerde bulu
nan Başkan Altepe, 
20 gün sonra 
tamamlanacak çalış
malarla Altıpar 
mak’ın çehresinin 
tamamen değişe
ceğini söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 

kentin demir ağlarla 
örülmesine ve 
modern ulaşım 
araçlarının yaygın
laştırılmasına yöne
lik faaliyetlere ara 
vermeden devam 
ettiklerini belirten 
Başkan Altepe, bu 
alandaki sözleri bir 
bir yerine getirdik
lerini ifade etti. 
Metro batlarıyla bir
likte bu dönemde 
başlayan tramvay 
hatlarının tüm semt
leri birbirine bağla 
yacağını vurgulayan 
Başkan Altepe, bu 
uygulamaların en 
önemlilerinden olan 
T-1 hattının 
Altıparmak etabı 
çalışmalarını çevr
eye zarar vermeden

en kısa zamanda 
tamamlamak için 
yoğun mesai har
cadıklarını söyledi. 
T-1 hattında 
Stadyum Caddesi, 
Çarşamba Pazarı ve 
Darmstad Caddesi 
etaplarından sonra 
Altıparmak etabı 
çalışmalarının 
başlatıldığını hatırla

tan Başkan Altepe, 
caddenin yüzde 
60'hk kısmına ray
ların döşendiğini 
söyledi. Başkan 
Altepe, "Bir hafta 
önce başlayan çalış
malarda, bir yandan 
yer altı şebekelerin 
deplase işlemleri 
sürerken imalat 
işlemleri de start 

aldı. Bu süre zarfın
da Altıparmak'ın bir 
ucundan ortalarına 
kadar raylar döşen
miş oldu. İnşallah 20 
gün sonra caddenin 
tüm imalat ve inşaat 
işlemleri bitmiş ola
cak" dedi.
"Bölge eski 
canlılığına 
kavuşacak" 
Değişim ve gelişim 
çalışmalarında 
Altıparmakta 
sadece tramvay hattı 
çalışmalarının yapıl
madığını kaydeden 
Başkan Altepe, böl
genin yeniden 'viz 
yon' sıfatını kazan
ması ve eskiden 
olduğu gibi canlı 
günlerine tekrar dön
mesi için gece- 

gündüz çalıştıklarını 
belirtti. Cadde 
üzerinde Çatalfırın 
Viyadüğü üzerinde 
Çarşı Karakolu ndan 
Stadyuma doğru 
bina cephelerinde 
düzenlemelerin 
başlatıldığını açık
layan Başkan 
Altepe, "Altıparmak; 
tramvayları, 
kaldırımları ve bina 
cepheleriyle birlikte 
vizyon bir bölge 
sıfatını kazanacak. 
İnşallah o eski can
lılığına kavuşmuş 
olacak. Altıparmak 
ve Stadyum mey
danlarıyla bölge, 
Bursa’mızın en 
gözde yerlerinden 
biri olacak" diye 
konuştu.

MısıııMHılaiılı
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Garanti Yatırım 
Ekonomisti Gizem 
Öztok Altınsaç, 
2013 yılının Nisan- 
Mayıs döneminde 
enflasyonun yüzde 
6,5’Lara kadar ge 
rilemesini bek
lediklerini belirtti. 
Ekim ayı enflasyon 
verilerini değer
lendiren Altınsaç, 
enflasyonunyük- 
sek gelmesinde 
Elektrik ve doğal- 
gaza yapılan zam
mın etkili olduğunu 
dile getirerek, 
''Konut kaleminde 
enflasyon aylık 
yüzde 3,3 artarken, 
ulaştırmada artış 

:^üzde 2 
seviyesinde 
oldukça yüksek. 
Giyim tarafında 
mevsimsellik kay
naklı artış yüzde 7 

î civarında. ÜFE'deki 
hızlı düşüş ve 
çekirdek 
enflasyondaki ılımlı 
seyir, enflasyonda 

: görece olumlu 
görünümü destek
liyor" dedi.
Altınsaç, ekono
mideki yavaşlama 
göz önüne

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

alındığında 20 
Kasım'daki Merkez 
Bankası Para 
Politikaşı Kurulu 
toplantısında kori
dorun üst bandın
da bir 50 baz puan
lık indirim daha 
beklediklerini vur
gulayarak, şunları 
kaydetti:
"Bu hafta Çarşam
ba günü de Merkez 
Bankası Ankara'da 
ekonomistlerle bir 
araya geliyor.
Oradaki söylem 
takip ediliyor ola
cak. Yıl sonu TÜFE 

enflasyon beklen
timiz yüzde 7,3. 
2013 yılının 
Nisan-Mayıs 
döneminde 
enflasyonun yüzde 
6,5'Lara kadar ger
ilemesini bekliy
oruz. 2013 yılını ise 
yüzde 6 ile kapata
cağımızı hesaplıy
oruz. 2013 için 
yüzde 5 olan 
enflasyon 
hedefinin ise şu 
anki enflasyon 
görünümü ile 
yakalanabileceğini 
düşünmüyoruz."

Türkiye’nin Hoiıı Mili
Fitch'ten beklenen 
not artışı geldi. 
Kurum Türkiye'nin 
notunu BB+den 
BBB'ye yükseltti.
8 Kasım’da yapıla
cak olan not 
görünüm toplantısı 
önceside 
Uluslararası Kredi 
Derecelendirme 
kuruluşu Fitch, 
Türkiye'nin pua- 
nunu yatırım 
yapılabilir 
seviyeye çekti. 
Fitch'ten bugün 
yapılan açıklamada 
Türkiye'nin BB+ 
olan kredi notunu 
BBB'ye çekerek 
yatırım yapılabilir 
seviyeye çektiği 
belirtildi.
Yabancı para 
cinsinden kısa 
vadeli para cinsin
den kısa vadeli 
kredi notunu 
B'den F3'e çıkarttı. 

NOT ARTIŞINDA

■ 
IRANIYOR

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ . fjaAAAA 
istiklal Caddesi Bora Sokak Tû ■ hl j llh njl 
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URKT İYİ HABER
yükseltti
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ittiuiiu fM 
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DÜŞEN KAMU 
BORCUNUN 
ETKİSİ VAR 
Not kararı son
rasında yapılan 
açıklamada Türkiye 
ekonomisinin 
yumuşak inişe 
geçtiğini belirttir 
ken, not artışında 
güçlenen kredi 
değerlerinin 
düşen kamu borcu
nun ve güçlü 
bankacılık sistemi
nin etkili olduğu 
belirtildi.
Olumlu orta vadeli 
büyüme Görünümü 
nün de not arttın 
minin desteklediği 

kaydeden ulus
lararası kredi dere
celendirme kuru
luşu Türk 
ekonomisinin 
yatırım yapılabilir 
not sahip benzer
lerine göre daha 
oyak olmaya 
devam edeceği 
kaydedildi.
Türkiye’de kamu
nun kredibilitesinin 
şoklara saha esnek 
hale geldiği; 
kaydedilirken 
notun ortala
masının kısa 
vadeli riskler de 

azalmayı yansıttığı 
belirttildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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M m Mil İlii II İM Sözleşmeli memura kadri
Vergi artışlarında 
esas alınacak 
değerleme oranı 
2013'te yüzde 7.8 
olacak. Yeni yılda en 
düşük motorlu taşıt
lar vergisi 518 liraya 
çıkacak.
Vergi Usulü 
Kanunu'na göre, 
TÜİK tarafından 
açıklanan Ekim ayı 
Üretici Fiyatları 
Endeksi'nin (ÜFE) 
12 aylık ortalamaları 
dikkate alınarak 
belirlenen yeniden 
değerleme oranında, 
çeşitli vergiler, 
harçlar ve cezalar 
ile geçici vergi 
dönemleri 
itibariyle yapılacak 
değerlemeler esas 
atmıyor.
Yeniden değerleme 
oranı doğrultusun
da, çevre temizlik 
vergisi dışında 
kalan taşıt 
vergileri, harçlar, 
damga vergisi, 
cezalar ve değerli 
kağıtlar ile defter 
tutma hadleri 
yüzde 7.8 artırıla
cak.
Bu durumda 
araçlar için uygu
lanan motorlu taşıt
lar vergisinden, 
emlak vergisine tabi 
değerlere ve pas
aportlara kadar 
birçok mal ve 
hizmette, belirlenen 
oranda vergi artışı 
olacak.
Çevre temizlik ver
gisi ise yeniden

değerleme oranının 
yarısı kadar ve 
yüzde 3.9 artırıla
cak.

EN DÜŞÜK
TAŞIT VERGİSİ 500 
TL'Yİ AŞIYOR 
Yüzde 7.8'lik artış 
sonrası yeni yıldan 
itibaren 1-3 yaş 
grubunda yer alan 
ve motor silindir 
hacmi 1300 cm3'e 
kadar olan otomo
billerin halen 480,70 
ı'irâ öîân motorlu 
taşıtlar vergisi, 
518,2 liraya 
çıkacak. Motor 
silindir hacmi 1301 
cm3 ile 1600 cm3 
arasındaki otomobil
lerin vergisi de 
768,5 liradan 828.4 
liraya yükselecek.

PASAPORT 
HARCI 121,5 
LİRAYA ÇIKACAK 
Harçların da aynı 
oranda zam 
görmesiyle birlikte 

1 yıllık pasaport 
harcı yeni yılda 
112,79 liradan 
121,5 liraya çıkacak. 
B sınıfı sürücü bel
gesi harcı 300 lira 
olacak.

GEÇEN YIL 
YÜZDE 10.2 
ARTMIŞTI 
Söz konusu oran 
2012’de yüzde 
10.26, 2011'de 
yüzde 7.7, 2010'da 
yüzde 2.2, 2009'da 
yüzde T2, 2008'de 
yüzde 7.2, 2007'de 
yüzde 7.8, 2006'da 
yüzde 8.16, 2005'te 
yüzde 11.6, 2004'te 
28.5 ve 2003'te 
yüzde 59 olmuştu. 
Bakanlar 
Kurulu'nun 
yeniden değerleme 
oranını yarısına 
kadar artırmaya 
yetkisi bulunuyor. 
Ancak Bakanlar 
Kurulu bu 
yetkisini 
kullanmıyor.

Belediyelerdeki 
sözleşmeli 
memurlarla ilgili 
önemli gelişme. 
Gündoğdu, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
konfederasyon 
olarak yürüttükleri 
çalışmalarla kamu
daki sözleşmeli per
sonelin kadro soru
nunu çözdüklerini 
savundu.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
20 Eylül'de 
görüştüklerini hatır
latan Gündoğdu, bu 
görüşmede 
Başbakan 
Erdoğan'a kadro 
alamayan 
sözleşmeli person
elin kadroya alın
ması talebini bir kez 
daha İlettiklerini ve 
konunun en kısa 
sürede çözülmesine 
yönelik beklentileri
ni dile getirdiklerini 
ifade etti.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ile 1 
Kasım'da yaptıkları 
görüşmede, 
konunun önemine 
dikkat çektiklerini 
ve Başbakan 
Erdoğan ile bir kez 
daha görüşülmesini 
istediklerini aktaran 
Gündoğdu, bu gir
işimler sonrasında, 
belediyelerdeki 
sözleşmeli person
elin kadroya geçi

HAŞ€D€ (KKlfMffl TOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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rilmesine yönelik 
müjdeyi, Ak 
Parti'nin 
Kızılcahamam 
Kampı'nda aUkk- 
lannı bildîrd^.^ > 
Gü n doğdu,’ şnTitan 
kaydetti: 
"Sözleşmelilerin 
kadro sorununu her 
platformda dile 
getirdik. Daha önce, 
Memur-Sen'in 4.

■ Olağan Genel 
Kurulu'nda 
sözleşmelilerin 
kadroya alınmasını 
Başbakan 
Erdoğan'dan 
istemiş ve 
müjdeyi o salonda 
almıştık. Ancak, 
bazı sözleşmeli 
çalışanlarımız o 
zaman kapsam 
dışında kalmıştı. 
Biz, bu 
sözleşmelilerin

kadro sorununu 
Başbakanımıza ve 
ilgili bakanlarımıza 
taşımaya devam 
ettik. Başbakan

.. Erdoğan'ın 
belediyelerdeki 
sözleşmeli person- 
elin kadroya alın
masına yönelik 
çalışma yapılması 
için talimat verdiği 
bilgisini, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Faruk 
Çelik'ten aldık.
Ancak, TRT, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı 
gibi halen 
sözleşmelilerin 
çalıştığı kurulu
larımız var. Bu 
çalışanlarımızın 
kadro sorunu da 
takibimizdedir. 
En kısa zamanda 
bu sorunları da 
çözmek istiyoruz."

Gemlik K"rfez ABONEOLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

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

514 63 62
613 12 12
613 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63 1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
514 80 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manâstır Taksi

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

Halk Kütüphane 
Askerlik şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.

513 13 53 VAPUR - FERİBOT
513 10 57
513 13 08
513 11 33
51310 95

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

Nüfus Md. 513 37 42 OTOBÜS_________ __
Özel id. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

524 85 86
513 10 92 DAfilTICILAB

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 58
513 88 43
513 22 59RELEDİYE_______ __

Ergaz 
Ipragaz

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı işi. Md. 
'Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96
513 23 25

513 45 21-182

Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP '
B' r Likitgaz
A
To.

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

513 45 21*111 , 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 1O 79
513 30 33
513 16 45
513 01 03

Gemlik Körfez
GEMLİ K'lKxJiK GÜZLÜK SİYASİ «AZf

a
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Setap GÜLER
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B. -

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
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2013’TE SPORA DOYACAĞIZ
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Belediye 
Başkanlığı ' e nlik 
Gençlik vc ı İlçe 
Müdürlüğü ve Gemlik 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü’nün ortaklaşa 
organize ettiği kah
valtılı toplantıda, 
2011-2012 yılı okullar 
arası sportif faaliyet 
ler masaya yatırıldı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan İnan, 
Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç’un yanı 
şıra Beden Eğitimi 
Öğretmenleri ve 
antrenörlerin de 
katıldığı toplantı, 
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 
Salonu’nda yapıldı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık yaptığı açış 
konuşmasında, 2011-

2012 yılında yapılan 
sportif faaliyetler 
konusunda yapılan 
başarılı çalışmalar 
dolayısıyla tüm okul 
müdürlerini ve beden 
eğitimi öğretmenleri
ni kutladı. Emeği 
geçen herkese teşek 
kür eden Kaymakam 
Cahit Işık, 2012-2013 
yılında da bu faaliyet
lerin artarak devam 
etmesi temennisinde 
bulundu. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’de 
konuşmasında, 
maddi-manevi, tesis . 
ve malzeme yardımıy 
la tüm spor faaliyet

lerine-büyük katkı 
sunan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
etti. Organizasyonla 
rın başarılı olması ve 
ses getirmesi konu 
sunda da feda kârca 
çalışan öğretmenlere 
ve öğrencilere de 
teşekkür eden Ercü 
men, ilçedeki sportif 
tesisleşmelerin, 
eğitim ve öğretim ile 
buluşarak, çok daha 
etkin organizasyon
lara imza atacakları 
temennisinde bulun
du. Refik Yılmaz’da 
konuşmasında, ayrım 
yapmadan ilçe ama

tör spor kulüplerine 
ve okullara destek 
olmaktan onur ve 
gurur duyduklarını 
vurgulayarak, “Bizler 
ne kadar fazla çocu 
ğumuzu sporla tanış 
tırıp, buluşturursak o 
kadar mutlu olacağız. 
Yaptığımız tesisler 
bakılmak için değil 
kullanılmak içindir. 
Yıpranırsa onarırız, 
kırılıp, dökülürse 
yerine koyarız.
Yeter ki başta çocuk
larımız ve gençleri 
miz olmak üzere 
herkes bu tesisleri 
mizden yararlansın
lar. Gemlik’te yedi 

den yetmişe herkesin 
spor yapması adına 
tesisleşme çalış
malarını devam 
ettireceğiz. Bundan 
önce olduğu gibi 
bundan sonraki yıl
larda da belediye 
olarak sportif 
faaliyetlere, okulları 
miza ve çocuklarımı 
za yönelik yatırım 
yapmaktan, onlara 
destek olmaktan 
mutluluk duyacağız" 
dedi.
2013 yılında 
ilkokullar, ortaokullar 
ve liseler bazında 
yapılacak sportif 
yarışlar ve branşları 

konusunda da karar
lar alındı.
Geçen yıllarda 
yaşanan eksiklik ve 
aksaklıkların da 
tanımlandığı 
toplantıda, İlçe 
Okul Spor 
Organizasyonu 
Tertip Komitesinin 
de 2011-2012 yılı 
faaliyet raporu 
masaya yatırılarak, 
önümüz deki yıl 
yapılacak çalışmalar 
konusunda hazır
ladıkları rapor 
okundu.
Bu arada tertip 
komitesini 
oluşturan Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan ve Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi Beden Eğitimi 
Öğretmeni Yunus 
Emre Günsal bu yıl 
da güvenoyu alıp, 
yeniden 
görevlendirildiler.
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Kırmızıda gecen TIR 
motosiklete çarptı

Orhangazi ilçesinde, TIR’ın 
çarptığı motosiklet sürücüsü 
genç yaralandı. TIR’da yaklaşık 
37 ton midye bulunduğu öğre
nildi. Haberi sayfa 3’de

Gemlik Emniyet Müdürliiğü’ne bağlı ekipler Kumla’da ve Gemlik’te esrarcılara göz açtırmıyor

Polis, 1 kilo esrar yakaladı
Gemlik Emniyet Müdürlüğü narkotik 
şube ekipleri, Gemlik ve Küçük Kum 
la’da esrar alıp sattıkları ve kullandıkları 
nı belirledikleri kişilere yönelik düzen
lediği baskında, 3 kişiyi suçüstü esrarla 
gözaltına aldı. Osmaniye Mahallesi’nde 
esnaflık yapan Coşkun P. yi bir süre 
izlemeye aldı. Yapılan baskında Coşkun 
P’nin işye rinde 7 kilo esrar yakalandı. 
Adi iyeye sevk edilen sanıklardan Coş 
kun P. çıkarıldığı mahkemece tutukla
narak cezaevine gönderildi. Sayfa 2’de

Sahte Savcı, flitin 
Bozdurttuğu Kadından 

21 Bin lira Calili
mniyet Genel 
Müdürlüğü ve 
Gsm firmalarının 
SMS uyarılarına 
rağmen, kendileri
ni savcı, polis, 
emniyet müdü rü 
olarak tanıtan 
meçhul dolandırıcı 
lar, vatandaşları 
mağdur etmeye 
devam ediyor.

Osmaniye 
Mahallesi’nde 
ikamet eden Elif 
S.'i telefonla 
arayan kim liği 
henüz belirlene
meyen bir kişi, 
kendisini cumhuri 
yet savcısı olarak 
tanıtan şahsa 21 
bin lira kaptırdı. 
Haberi sayfa 2’de

Kentsel Dönüşüm...
AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte 

Kentlerdeki yapılaşmada yeni isimle 
tanıştık.

Kentsel Dönüşüm...
Bozuk yapılaşmaların, sağlam zeminli 

arazilerde sağlıklı ve modern bir şek
ilde planlı olarak yeniden yapılması 
kısaca sı...

Bu konu Gemlik için o kadar çok 
konuşuldu ki.

Bugüne kadar hiçbir sonuç alınamadı.
İktidar konut politikasını Toplu Konut 

İdaresi adında kurduğu bir birim aracı 
lığıyla yerine getiriyor.

Bu konuda başarılı sonuçlar alındığı 
gibi birçok yerde de büyük eleştiriler 
alıyor. Devamı sayfa 4’de

Türkiye lojistik sektöründe yeni bir dönem başlıyor. 2 şirketin 2012 ciroları 600 milyon dolar olarak açıklandı

Bonısan lojistik lalnalı'ı salın aMı
Lojistik sektörünün en dinamik ve 
hızlı büyüyen şirketlerinden Borusan 
Lojistik Uluslararası operasyonunu 
çok daha güçlendirecek önemli bir 
adım attı. Sektörün önde gelen şirket
lerinden Balnak’ın hisselerinin 
tamamını satın almak için anlaşma 
imzalayan Borusan Lojistik, satış işle
mi sona erdiğinde gelir sıralamasına 
göre lojistik sektörünün en büyük şir
keti olacak. Borusan Lojistik, 
Türkiye’nin önde gelen lojistik şirket
im ’'inden Balnak’ın hisselerinin

namı nı satın almak için anlaşma 
hizaladı. Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kumla’da ve Gemlik'te esrarcılara göz açtırmıyor

Polis, 1 kilo esrar yakaladı
Küresel ısınma

Küresel ısınma dünyanın geleceği için 
ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Emperyalizm gücünü sürekli korumak 
uğruna dünyayı talan ediyor.

Doğal dengeleri bozuyor.
Bilim adamları doğal dengelerin bozul

masını önlemek için uğraşıyorlar.
Geleceğin sorumluluğunu taşıdıkları için 
çabalıyorlar.

Ne var ki...
Çabalar küresel güçlerin para kalelerine 

çarpıyor.
Kuşkusuz tüm ülkelerin üzerine düşen 

işler var.
Ortak izlenecek bir politika ile felaket

lerin önü kesilebilir.
İnsan merkezli ülkeler duyarlı...
Ama para hırsına yenik düşen ülkeler 

direniyor.
Örneğin ABD...
Ekonomisi ağır kayıplar verecek 

gerekçesiyle Kyoto Protokolü’ne karşı 
çıkıyor.

Kyoto Protokolü, sera etkisi yaratan 
gazların salımlarmı (emisyon) kısmak 
üzere sanayileşmiş ülkelere çeşitli hedef 
ler belirleyen uluslararası bir anlaşma.

Sera etkisi yaratan gazlar, kısmi de 
olsa, küresel ısınmanın, yani küresel 
ısının yeryüzündeki hayatı tehdit edecek 
derecede artmasının nedenleri arasında 
gösteriliyor.
Aslında bu küresel ısınma insanoğlu

nun kökünü kurutmaya kadar varacak 
boyutta önemli...

Onun için de toplumsal tepkiler göster
mek, bireysel önlemler almak gerekiyor.

Yaparsanız çocuklarınıza daha temiz bir 
dünya bırakmak için elinizi taşın altına 
sokacaksınız.

Şimdi de dünyanın kurtuluşu için alı
nacak bireysel önlemleri sıralayalım:

Enerji tasarrufu sağlayan ampuller kul
lanın, standart akkor ampulünüzü flore- 
san ampul ile değiştirin.

Arabanızı kullanmak yerine yürüyün, 
bisiklete binin.

Geri dönüşüme katkıda bulunun. 
Evinizden çıkan çöpleri önce siz 
ayrıştırın.

Televizyonunuzu ve diğer elektronik 
gereçlerinizi düğmesinden kapatın.

Daha az sıcak su kullanın.
Ambalajları fazla olan ürünlerden 

sakının.
Su ısıtıcınızı kışın iki derece aşağı 

yazın iki derece yukarı ayarlayın.
Ömrü boyunca bir ton karbondioksit 

emdiği bilimsel olarak kanıtlandığı için 
mutlaka siz de bir ağaç dikin.

Organik tarım teknikleriyle üretilen 
çevre dostu tarım ürünlerini tüketin.

Enerji tasarrufu sağlama esasina göre 
üretilen beyaz eşya ve elektronik gereç
leri kullanın.
Yolculuklarınızda kara ve demir yolunu 

tercih edin.
Bu öneriler sizin için, çocuklarınız için. 
Yaşanabilir bir dünya için mutlaka 

kulak verin.

Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü 
narkotik şube ekip
leri, Gemlik ve 
Küçük Kumla’da 
esrar alıp sattıkları 
ve kullandıklarını 
belirledikleri kişilere 
yönelik düzenlediği 
baskında, 3 kişiyi 
suçüstü esrarla 
gözaltına aldı. 
Öğrenildiğine 
göre, Gemlik 
Osmaniye 
Mahallesi’nde 
esnaflık yapan

ll,l8^8MIİSHİlt|8Hll^İ88'|8»8lM
Gemlik 
Belediyesi’nin 
Sosyal Belediyecilik 
kapsamında uygula
maya koyduğu 
yardıma muhtaç 
vatandaşlara yönelik 
özürlü arabası 
dağıtımı devam 
ediyor.
18 ay içinde vatan
daşların talepleri 
doğrultusunda 12 
akülü, 1 normal 
özürlü aracının yanı 
sıra 1 işitme cihazı 
ve 1 de solunum 
cihazı veren Gemlik 
Belediyesi toplamda 
14. özürlü arabasını 
80 yaşındaki Hafize 
Akkuş’a verdi.
Eşref Dinçer 
Mahallesi 369. 
Sokak numara 9 da

Mı5ıııı,lllıılıMıiıMılıı!lliliııHlı
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gsm 
firmalarının SMS 
uyarılarına rağmen, 
kendilerini Savcı, 
polis, emniyet müdü 
rü olarak tanıtan 
meçhul dolandırıcı 
lar, vatandaşları 
mağdur etmeye 
devam ediyor. 
BursalI bir,kadın, 
sahte savcının yön
lendirmesiyle evde
ki altınlarını boz- 
durtup, verilen 
hesap numaralarına 
21 bin 750 lira

Coşkun P. yi bir 
süre izlemeye aldı. 
Yapılan baskında

Coşkun P’nin işye 
rinde 7 kilo esrar 
yakalandı.

oğlu, gelini ve torun
larıyla birlikte ikamet 
eden Hafize Nine’ye 
özürlü arabasını 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz 
hediye etti.

havale yaptı.
Gemlik Osmaniye 
Mahallesi’nde 
ikamet eden Elif S.'i 
telefonla arayan kim 
liği henüz belirlene
meyen bir kişi, ken
disini cumhuriyet 
savcısı olarak tanıt
tı. Elif S.'e adına, 
sahte nüfus cüzdanı 
ve 2 adet kredi kartı 
çıkartıldığını Öne 
süren sahte savcı, 
"Adına kredi kartı ve 
nüfus cüzdanı çıkar
tan şahısları yakala
mak üzereyiz. İşlem

80 yaşındaki Hafize 
Akkuş’a geçmiş 
olsun dileklerini 
ileten Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
belediyeciliğin 

ler için para gönder
men lazım." dedi.
Sahte savcının yön
lendirmesiyle evin
deki ziynep 
eşyalarını bozduran 
Elif S., kredi kartıyla 
da aldığı bir miktar 
altını başka bir 
kuyumcudan boz
durdu. Telefondaki 
sahte savcının yön
lendirmesiyle 11 bin 
lirayı Fırat K. adına, 
Gaziantep Çarşı PTT 
şubesine, 9 bin 540 
lirayı da aynı şub
eye Cemal E. adına 

Öte yandan, 
Küçük Kumla’da 
da yapılan baskında 
iki kişi de 500 er 
gram esrar 
bulunduğu 
öğrenildi.
Adliyeye sevk 
edilen sanıklardan 
Coşkun P. 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gönder
ilirken, diğer iki 
sanık tutuksuzu- 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

sadece alt yapı ve 
üst yapı değerleriyle 
ölçülemeyeceğini 
vurgulayarak, 
sportif, kültürel 
belediyeciliğin yanı 
sıra sosyal belediye
cilikte de örnek 
olmaya çalıştıklarını 
kaydetti.
Vatandaşların sağlık 
ile ilgili araç talep
lerini belediye birim
leri ile değerlendirip, 
istedikleri cihazları 
ivedilikle karşıladık
larını anlatan Refik 
Yılmaz, sırada 
bekleyen vatan
daşlara da ön incele 
meler tamamlan 
dığında özürlü ara
balarının dağıtımının 
devam edeceğini 
söyledi.

gönderen Elif S., 
şahsın yönlendirme
siyle bir banka 
ATM'sinden iki ayrı 
telefona da 180 
liralık kontör gön
derdi. Bir süre 
sonra 
dolandırıldığını 
anlayan Elif S., 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne müra
caat ederek, toplam
da 21 bin 750 lira 
dolandırıldığını 
söyledi. Olayla 
soruşturma 
başlatıldı
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Orhangazi ilçesinde, 
TIR’ın çarptığı moto
siklet sürücüsü 
genç yaralandı 
Kaza dün akşam 
saat 21.00 sıraların
da İznik yolu ışıklı 
kavşağında mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Yalova 
istikametinden 
Bursa istikametine 
seyreden Mustafa 
Akkuş (47) idaresin
deki 41 N 5648 
plakalı TIR, kırmızı 
ışıkta durmadı. Işık 
ihlali yaptığı belir
lenen TIR, şehir 
merkezinden gelip

İki işçinin alemi Kanlı bitti
Bursa’da maaşlarını 
aldıktan sonra tra 
vestilerle eğlenen iki 
inşaat işçisinin 
alemi kanlı bitti 
Alkolün dozunu 
fazla kaçıran iki 
arkadaş, sabah kalk
tıklarında falçatayla 
karın ve yüzlerinden 
yaralandıklarını 
anlayınca ambulans 
çağırdı.
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Ataevler 
Mahallesi 
Nenehatun Caddesi 
Manolya Sitesi’nde 
meydana geldi. İddi
aya göre bir inşaatta 
işçi olarak çalışan 
O.V. (24) ve E.S.
(26), aylıklarını alın
ca eğlence gecesi 
düzenledi. Sitede 
bekar olarak kalan 5 
arkadaştan 3’ü de 
Sakarya Mahallesi

kavşaktan karşıya 
geçmek isteyen 
Oğuzhan Fıçıcı (15) 
idaresindeki 16 VB 
118 plakalı motosik
lete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 
yaklaşık 20 metre

Görükle’de 
arkadaşlarıyla birlik
te eğlenmeyi tercih 
etti. Yalova yolu 
üzerinde 2 traves- 
tiyle anlaşan 
gençler, Ataevler 
Mahallesi’ndeki 
bekar evine geldi. 
Geceyi travestilerle 
eğlenerek geçiren 
gençler, sabah 

fırlayan Fıçıcı yara
landı. 112 ambulansı 
ile Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Oğuzhan, 
burada yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından 

kendilerine geldik
lerinde gördüklerine 
inanamadı. O.V. ve 
E.S., sabah kalktık
larında karınlarında 
ve yüzlerinde falçata 
izleri olduğunu, 
elbiselerinin kanlar 
içinde kaldığını 
görünce şok oldu. 
Görükle’deki 
arkadaşlarını ara

Bursa’ya sevk 
edildi.
Başından ve 
vücudunun çeşitli 
yerlerinden 
yaralanan motosik
let sürücüsünün 
hayati tehlikesinin 
olmadığı öğrenildi. 
TIR şoförü Mustafa 
Akkuş gözaltına 
alındı. Tonaj sınırın
dan fazla yük 
taşıdığı tespit edilen 
TIR’da yaklaşık 37 
ton midye bulun
duğu öğrenildi. 
Polis kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

yarak yardım 
isteyen gençlerin 
imdadına sağlık ve 
polis ekipleri yetişti. 
Nasıl yaralandık
larını sağlık ekipler
ine ve polislere 
utandıkları için 
anlatamayan 
gençlerden E.S. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne, O.V. 
ise Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Evde yapılan incele 
mede gençlerin, 
travestilerle alkol 
aldıktan sonra falça
ta ile şakalaştıkları 
ancak alkollü olduk
ları için acıyı his
setmedikleri tahmin 
ediliyor. Polis, şimdi 
gençleri yaralayan 
travestileri arıyor.

Polisi iiiıeıı Un:
"namusumu temizletüm"

Bursa’da daha 
önce 3 kez evlenip 
boşanan kadın, 
ayrılmak istediği 
polis arkadaşını 
çıkan tartışmada 
vurarak öldürdü 
Adliyeye çıkarılan 
kadın, "Namusumu 
temizledim" dedi. 
Genç kadın 
gözyaşlarını tuta
madı.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Atıcılar 
Mahallesi Yasemin 
Sokak’ta meydan 
gelen olayda, daha 
önce 3 eşinden de 
boşanan Şenay A. 
ile boşanma evrak
larını getirip 
götürürken tanışan 
Yavuzselim Polis 
Merkezi'nde çalışan 
Mikail K. (43) 
arasındaki 
arkadaşlık ilerledi. 
Şenay A.’nın Mikail 
K.'ya ayrılalım tekli
fi üzerine tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
Şenay A., Mikail 
K.'nın silahını 
alarak ateş etti. 
Mikail K., göğsüne 
aldığı iki kurşunla 
ağır yaralandı. 
Çevredekilerin 

ihbarı üzerine olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ve polis 
ekipleri, elindeki 
silahla sinir krizi 
geçiren Şenay A.'yı 
zor ikna etti. Evin 
salonunda ağır 
yaralı vaziyette 
yatan Mikail 
K., 112 Acil Servis 
ekiplerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından Yüksek 
İhtisas Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Evli ve 4 
çocuk babası 
olduğu öğrenilen 
Mikail K., has
tanede yapılan tüm 
müdahalelere rağ
men hayatını kay
betti.
Gözaltına alınan 
Şenay A. 
ifâdesi alınmak 
üzere emniyete 
getirildi.
Emniyetteki, < 
sorgusunun ardın
dan adliyeye sevk 
edilen Şenay A., 
"Namusumu temi-a 
zledim" dedi. Genç 
kadın, emniyetten 
çıkarılırken 
gözyaşlarını tuta
madı.

OöııeıllıoailıCiııaııeiIaıılılarıflılliııeııeSeıılıEılilıli
Bursa’da çalıntı 
motosiklet yüzün
den satır, av tüfeği, 
döner ve ekmek 
bıçaklarıyla birbirler
ine giren şahısların 
ortalığı savaş alanı
na çeviren 3 zanlı 
adliyeye sevk edildi. 
Merkez Yıldırım ilçe
si Davutkadı 
Mahallesi Sakarya 
Caddesi'nde bir 
kahvehanede 15 gün 
önce motosikleti 
çalınan Murat S., 
motosikletinin 
evinin yakınlarında 
bulunan Roman 

vatandaşlar tarafın
dan çalındığını 
düşünerek Duran 
Dernek ile görüştü. 
Duran Dernek, "Biz 
bu konuyu yarın 
Sakarya 
Caddesi'ndeki 
kahvehanede 
görüşelim" diyerek 
Murat S.'yi eve gön
derdi. Pazar akşamı 
kardeşleri Arif, 
Kadem ve Kerim 
S.'yi de alarak satır, 
av tüfeği, döner ve 
ekmek bıçağı ile 
kahveye gelen 
Murat S., Duran

Dernek'i beklemeye 
başladı. Dernek'le 
görüşürken çalıntı 
motosiklet yüzün
den çıkan tartışma 
bir anda kavgaya 
dönüştü. Duran 
Dernek'in arkadaşı 
Yunus Kaynak da 
kavgaya dahil 
olunca olaylar 
büyüdü. Çıkan 
kavgada Kadem S., 
yanındaki av tüfeği 
ile eağa sola ateş 
et »ye başladı. ’ 
M. t S. ise elindeki 
döner bıçağıyla 
Duran Dernek'i

göğsünden, Yunus 
K.'yi karnından 
yaraladı. Olay yerine 
gelen Duran 
Dernek'in yakınları 
Şahin, Cem ve 
Hakan Dernek, 
yaralı olan kardeşi 
ve Yunus K.'yi 
otomobille özel bir 
hastaneye götürdü. 
Ağır yaralanan 
Duran Dernek has
tanede hayatını kay
betti. Kavgayı ayıra- 
mayan çevredeki 
esnaf ve vatan
daşlar ise polise 
haber verdi.

KRŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
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Gün Balı;
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kentsel dönüşüm...
Gemlik 10 yıllık AKP yönetiminde imar plan

ları açısında başarılı bir dönem geçiremedi.
Kentin bütününü içine alacak bir planlama 

yapılmadı.
Bu planlama yalnız Gemlik Belediyesi’nin işi 

değildi.
1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli imar plan

larını yapma yetkisi Büyükşehir Belediyelerine 
aitti.

Bu planlar gecikince, ilçe belediyelerinin 
1/5000 ölçekli planlara göre yapacağı 1/1000 
ölçekli planlar da gecikiyordu.

10 yıllık dönemde, ilçemiz doğusunda, 
batısında ve kuzeyinde genişleyemedi.

Örneğin, Çevre yolu diye bildiğimiz bölgenin 
doğusu bu nedenle o dönemde kaçak yapılarla 
doldu.

Yüzlerce konut, ovanın içinde 4-5 katlı olarak 
yapıldı. Biri bile yıkılmadı.

Yapılmasına adeta göz yumuldu.
Yıkım yapılan yerler Kurşunlu çevresindeki 

Kumsaz bölgesinde oldu.
Ya Valilik, ya da Büyükşehir Belediyesi birkaç 

kaçak yapıyı göstermelik olarak yıktı. Limanlar 
Bölgesi ve Serbeset bölge çivarıda plansızlık
tan kaçak yapılarla doldu.

Kurtul Köyü civarı, Bursa yolunda onlarca 
kereste deposu kaçak olarak kimin zamanında 
yapıldı?

AKP’li belediyenin...
Kent adeta yağmalandı.
Bir "dur” diyen çıkmadı.
Bursa yolundan gelip giden devlet erkanı 

kaçak yapılaşmayı görmedi mi?
2009 yerel seçimlerinden sonra 1/1000 ölçekli 

planlara hız verildi.
Kentin bütününün planlaması ele alındı.
İlk kez şeffaf planlamanın nasıl yapıldığını 

gördük.
Planları yapan şehir plancısıyla, belediye 

meclis üyeleri, müteahhitler, mimar ve mühen 
dişler, basın mensupları taslak planları gördü 
ler. Sona geliniyordu.

Belediyede görevden uzaklaştırmalar başla 
yınca Belediye Başkanına yönelik iftira kampan 
yaları da başladı.

Belediyenin içinde hiçbir bir belediye 
başkanının görev vermediği kendini itilmiş 
sanan bazı görevliler, dışarıya kendilerince 
bilgi sızdırdılar ve soruşturmaların açılmasına 
neden oldular.

Gelinen noktada, planlar yargıya taşındı. 
Gemlik’te Belediye’yi ele geçiren yeni yönetici 
ler tarafından 2 yıldır ilçede plan kaosu yaşam 
yor.

Mevcut planlar yerine 2006 yılı planlarına 
dönüldü. Kentsel dönüşüm ise lafta kaldı.

Mevcut planlarda Başkanvekilinin Bursa’ya 
taşıdığı değişiklikler, AKP’nin çoğunluğuyla 
keyiflerine göre değişiyor.

Sonra yeniden değiştiriliyor!
Kentin doğusunu, yani kentsel dönüşüm 

alanlarının çevresinde spekülatörler yer kapa 
tıyor. Yer bulana aşk olsun.

Köşe dönmeciler her yeri kapatmış.
Onun için kavgalar çıkıyor.
Merak etmeyin daha da çıkacak.

Gemlik Müteahhitler Derneği’nin son durağı
Konsol Dnnıieı'ım Raim L- ■-» «-»I iri ıvsri ı

Gemlik Müteahhitler 
Derneği Yönetim 
Kurulu Üyeleri, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm Daire 
Başkanlığı’nı ziyaret 
etti.
GMD Başkanı 
Hamza Aygün ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Selahattin 
Ulaş, Şerif Oğur ve 
Rahmi Bozdemir, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Başkanlığı’nda Daire 
Başkanı Habib 
Aslan ile görüştüler. 
Aygün, GMD’nin 
kuruluş amaçları ve 
çalışmaları hakkında 
Aslan’a bilgi vere 
rek, kentsel dönü 
şümün gündemde 
önemli bir yer teşkil 
etmesine karşın 
halkın konu hakkın
da yeterince bilgi 
sahibi Olmadığını 
söyledi.
Konuyu kaynağın
dan öğrenmek müte 
ahhitler ve Gemlik 
halkını bilgilendir 
mek amacıyla bu 
ziyareti gerçekleş 
tirdiklerini söyledi. 
Deprem Risk 
Yönetimi ve Kentsel

İyileştirme Dairesi 
Başkanı Habib 
Aslan GMD yönetici
lerine hitaben şu 
açıklamalarda 
bulundu: 
“Bursa ilimizin 
genelinde 1/. ■ 
100.000’lik planların 
çalışmaları devam 
etmektedir. Geniş 
katın m ıı istişare ve 
toplantılar ile bu 
planlamalar 
şekillenmektedir. 
Ayrıca, Bursa’nın 
20-25 bölgesinde - 
buna Gemlik’te 
dahil- sismik araştır
malar yapılmıştır. Bu 
araştırmaların 2-3 ay 
süre zarfında netice

JF
: 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)

feri haritalara 
dökülecek. Sismik 
veriler de planlama 
larda önemli bir un 
sur olacaktır.
Kentsel dönüşüm 
oldukça maliyetli 
bir iştir.
Mahalli idarelerin 
dönüşüm yapılma 
dan önce ekonomik 
altyapıyı oluşturma 
lan ve ayaklan yere 
basan projelendir 
meler yapılması 
gerekmektedir.
Örneğin ben şehri 
şurdan şuraya 
taşıyorum demekle 
şehir taşınmaz.
Muhakkak ekonomik 
kaynak oluşturulma 
//, planlı ve 
programlı projeler 
yapılmalı dır.
Binaların deprem 
testleri şu anda yal
nızca Uludağ Üniver 
sitesi tarafından 
yapılmaktadır.
Yakında yönetmelik
lerde yapılacak de 
ğişikliklerle bunu 
farklı kuruluşlara 
yaptırma imkânı ola
caktır. Bu sayede 
daire başı maliyet 
1000 TL’nin altına 
düşürülecektir.
Mülk sahiplerinin 
isteği doğrultusun
da yapılacak test 
sonuçları zayıf çıkan

binalar kat malikle 
rinin 3’te 2 çoğunluk 
kararıyla dönüşüme 
tabi olabilecekler.
Daire başı 1000 TL 
taşınma yardımı ve 
rileçek ve yeni yapı 
lacak binalara çek
ilecek kredi faizinin 
yarısını devlet 
karşılayacak. 
Belediyeler uygun 
bölgelerde kat 
artırımına giderek 
dönüşüm maliye 
tinin düşürülmesine 
önemli bir katkı 
sağlayabilirler. 
Bu konunun göz 
önünde bulundurul
ması halkımızın 
menfaatine ve 
kentsel dönüşümün 
hedefine uygun 
olacaktır. ” 
Başkan Hamza 
Aygün Gemlik’te 
uzun yıllar hizmet 
etmiş bir kişi olan 
Habib Aslan’ın Daire 
Başkanı olmasının 
kendileri için önemli 
olduğunu ifade ed 
erek verdiği bilgiler
den dolayı kendisine 
teşekkür etti.
Daire Başkanı Habib 
Aslan Gemlik’i 
ziyaret ederek, GMD 
üyelerine daha 
detaylı bir sunum 
yapacağının sözünü 
de verdi.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMÇILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
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Türkiye lojistik sektöründe yeni bir dönem başlıyor. 2 şirketin 2012 ciroları 600 milyon dolar olarak açıklandı

lonısan lojistit Balnat'ı salın »Mı
Lojistik sektörünün en dinamik ve hızlı büyüyen şirketlerinden Borusan Lojistik Uluslararası 
operasyonunu çok daha güçlendirecek önemli bir adım attı. Sektörün önde gelen şirketlerinden 
Balnak’ın hisselerinin tamamını satın almak için anlaşma imzalayan Borusan Lojistik, satış işle
mi sona erdiğinde gelir sıralamasına göre lojistik sektörünün en büyük şirketi olacak.
Türkiye lojistik sek
törü, sektörün 
dinamiklerini 
değiştiren çok 
önemli bir satın 
almaya sahne oldu. 
Borusan Lojistik, 
Türkiye’nin önde 
gelen lojistik şirket
lerinden Balnak’ın 
hisselerinin tamamı 
nı satın almak için 
anlaşma imzaladı. 
Satın alma Rekabet 
Kurumu tarafından 
onaylandıktan sonra 
Borusan Lojistik, 
satış gelirleri açısın
dan Türkiye lojistik 
sektörünün lider 
kuruluşu olacak.

TOPLAM CİROLARI 
600 MİLYON DOLAR 
1986 yılında kurulan 
Balnak Lojistik kara, 
hava, denizyolu ve 
demiryolu taşı
macılığı ile antrepo 
hizmetleri veriyor. 
Hızlı tüketim, pera 
kende, tekstil, oto
motiv, kimya ve 
petrokimya gibi 
Türkiye’nin birçok 
lokomotif sektörüne 
hizmet sunan 
Balnak, 2011 yılında 
200 milyon doların 
üzerinde ciro elde 
etti.
Satın alma sürecinin 
tamamlanmasıyla 
birlikte Borusan 
Lojistik ve Balnak 
Lojistik'in toplam 
gelirleri 2012 itibarı 
ile 600 milyon ABD 
doları seviyesine 
erişmiş olacak, 
4 binin üzerinde 
kişiye istihdam 
sağlayacak ve 10 
binin üzerinde müş
teri ile sektöre yön 
verecek.
"Borusan faaliyet 
gösterdiği sektör
lerde her zaman 
liderliğe oynamaya 
devam edecek"

Balnak Lojistik’in 
satın alınmasına 
ilişkin değer
lendirmelerde bulu
nan Borusan 
Holding CEO'su 
Agah Uğur şunları 
söyledi:
"Borusan Grubu 
faaliyet gösterdiği 
bütün iş dallarında 
bir adım önde olma 
vizyonu ile liderliği 
hedefliyor.
Stratejik planlarımız
da organik büyüme 
yatırımlarımıza ilave 
olarak, sinerji yarat
acağına inandığımız 
ve büyümemize 
ivme kazandıracak 
satın almalar da yer 
alıyor.
Borusan Lojistik'in 
Balnak’ı satın 
alması lojistik işimiz 
için bu stratejimizin 
hayata geçirilme 
sinde önemli bir 
adımdır.
Bu satın alma süre 
cinin sonuçlanma 
sının ardından, 
Borusan Lojistik 
yurtiçinde daha da 
güçleneceği gibi, 
yurtdışındaki var
lığını da önemli 
ölçüde artıracak. 
Bu birleşme aynı 
zamanda ülkemizde 
lojistik sektörünün 
büyümesine de 
ciddi ivme 
kazandıracak."

sInerjİ Rektöre 
DAMGASINI 
VURACA^
Bu satın elmanın 
yaratacağı sinerjinin 
Türkiye lojistik sek
törüne damga vura
cağını kaydeden 
Borusan Lojistik 
Genel Müğürü Kaan 
Gürgenç ise şunları 
söyledi:
"Son derepe 
dinamik bir yapıya

sahip olan Türkiye 
lojistik sektörü aynı 
zamanda giderek 
artan bir rekabete 
sahne oluyor. Biz, 
hızlı büyüyen, sek
töre şekil veren lider 
bir şirket yaratma 
hedefi ile yola çıktık. 
Balnak uluslararası 
taşımacılıkta marka 
olmuş, güçlü acente 
ağlarına, insan kay
naklarına ve sistem
lere sahip bir şirket. 
Bu satın alma 
stratejik büyümem
izi güç lendirecek. 
Satın almanın ta 
mamlanması ile 
Borusan Lojistik 
yurtdışında çok 
güçlü bir acente 
ağına sahip olarak, 
bölgesinin önde 
gelen küresel oyun
cularından biri olma 
yönünde önemli 
mesafe kat edecek. 
Etkin olduğumuz 
coğrafya daha da 
genişleyecek.
Önümüzdeki yıllarda 
bu iki şirketin şimdi
ki toplam büyük
lüğünden çok daha 
güçlü ve daha ver
imli bir şirket ortaya 

çıkacak. Sektörün 
iki güçlü şirketinin 
birleşmesi, Borusan 
Lojistik'i liderliğe 
taşıyacak." 
Balnak Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Lütfi Aygüler ise 
şöyle konuştu: 
"Balnak Lojistik 
kurulduğu günden 
bu yana güçlü bir 
büyüme içinde oldu 
ve sektörün gelişi 
mine katkıda bulu
nan önemli adımlar 
attı. Hep birlikte 
özveri ile çalışarak 
şirketi bugünkü 
konumuna getirdik. 
Şimdi yeni bir 
dönem başlıyor.
Balnak Lojistik bun
dan sonra Borusan 
Lojistik çatısı altın
da hedeflerine 
doğru ilerlemeye 
devam edecek.
Balnak Lojistik'in 
kaynakları, bilgi 
birikimi ve deneyi
mi, Borusan 
Lojistik'e ivme 
kazandıracak ve 
Borusan Lojistik’i 
sektörünün liderliği 
ne taşıyacak.
Balnak Lojistik ve 

çalışanlarıyla her 
zaman gurur duya
cağım."
Satın alma sırasında 
Borusan Lojistik’e 
Ünlü & Co, Balnak’a 
ise Raiffeisen 
Investment tarafın
dan danışmanlık 
hizmeti verildi. 
Borusan Lojistik 
hakkında 
1973 yılında kurulan 
Borusan Lojistik, 
2000 yılından bu 
yana "entegre lojis
tik hizmet sağlayıcı" 
olarak Türkiye 
Lojistik Hizmetleri, 
Liman Hizmetleri, 
Uluslararası 
Taşımacılık 
Hizmetleri ve 
Yabancı Ülkeler 
Lojistik Hizmetleri 
olmak üzere dört 
stratejik alanda 
hizmet veriyor. 
Borusan Lojistik, 
5 binden fazla müş
teri sine hizmet 
sunuyor.
Mevcut 450 metrelik 
lineer rıhtım uzun
luğu ve ileri teknolo
jik ekipmanları ile 
Borusan Limanı, 
Türkiye’de bu alan
daki en yüksek 
standartları sağlıyor. 
2012 yılında 
başlamış olan ve 2 
yıl sürecek yatırım
lar sonrasında 450 
metrelik lineer 
rıhtım 615 metreye 
uzatılacak.
Türkiye genelinde 
toplam 230.000 
metrekareye ulaşan 
kapasitedeki depo
lama alanıyla geniş 
bir yelpazede 
hizmet sunan 
Borusan Lojistik 
yurtdışında faaliyet
lerini 4 kıtada kur
duğu 6 şirketi ile 
Amerika, Hollanda, 
Cezayir, Ortadoğu 
ve Kazakistan’da

Borusan Logistics 
markasıyla 
sürdürüyor.
Borusan Lojistik 
son olarak 
Avrupa’ya 
yönelik hizmet
lerinde yeni bir 
dönem açtı. 
Sektörde tren 
sahibi ilk şirket 
olarak Tarifeli 
Multimodal Tren 
Taşımacılığı hizmeti
ni başlatan Borusan 
Lojistik Türkiye - 
Avrupa arasında 
sunduğu bu çevreci 
proje kapsamında 
kapıdan kapıya 
entegre hizmetler 
sunuyor.
Balnak Lojistik 
hakkında 
1986 yılında kurulan 
Balnak Lojistik kara, 
hava, denizyolu ve 
demiryolu taşı
macılığı ile antrepo 
hizmetleri veriyor. 
2007 yılında 
Amerikan yatırım 
fonu Great Circle 
Capital ile ortaklık 
kuran Balnak 
Lojistik 2008 yılında 
İzmir Lojistik 
Grubu'nu satın 
alarak yurt içi 
operasyonunu 
güçlendirdi.
Balnak Lojistik 
hisselerinin % 46'sı 
Great Circle 
Capital’a, geri 
kalanının 
çoğunluğu ise 
şirketin kurucusu 
Lütfi Aygüler'e 
ait. 100 ülkede 
yetkili acenteleri 
bulunan Balnak 
Lojistik, İstanbul’un 
her iki yakasında 
yaklaşık 180.000 
m2’lik depoları 
yönetiyor. Balnak 
yurtiçi ve yurtdışın- 
da yaklaşık 7 bin 
müşteriye hizmet 
sunuyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa II Genel Meclisinde 
bütçe görüşmeleri haşladı

İl Genel Meclisi 2012 
yılı olağan Kasım ayı 
toplantısında 2013 
yılı İl Özel İdaresi 
bütçesini görüş 
meye başladı. 
İl Genel Meclisi 
Kasım ayı olağan ilk 
toplantısında açıkla
malarda bulunan 
Meclis Başkanı 
Nedim Akdemir, 
"2012 yılı 
bütçesinde İl Özel 
İdaremizin başarılı 
olduğunu söylemek
ten mutluluk duyu 
yoruz. Özellikle 
geçtiğimiz kış 
aylarında ekipleri 
mizin sergilediği 
başarılar takdire 
şayandır, Bursa'da 
hiç bir köyümüz 
yoğun kış şartlarına 
rağmen kapalı 
kalmamış ayrıca 
hastalık ve ölüm 
vakalarından köylere 
ilk ulaşan Özel İdare 
ekipleri olmuş hiç

BİUM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ 
İNOVASYON FUARINDA

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin Bilim 
ve Teknoloji Merkezi 
çalışmaları kap
samında destek
lediği teknik meslek 
lisesi projeleri, ‘Ino- 
vasyon Türkiye 
Fuarı'nda bilim mer
aklıları ile buluştu. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'nin Bursa'nın 
vizyon projesi 
olarak değer
lendirdiği Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
aracılığı ile destekle
nen buluşların 
sergilendiği stantta, 
‘Simitmatik (Simit 
Otomatı)’, ‘Abdest

bir köy yolumuz 24 
saat kapalı bırakıl
mamıştır. 2012 yılı 
içerisinde Bursa'mı 
za yaptığımız hizmet 
terde İl Genel Mec 
tisindeki tüm arka 
daşlarımızın katkısı 
ve emeği bulunmak
tadır. 2013 yılında da 
yine örnek projelerle 
hizmet edeceğimize 
inanı yorum, 2012 
yılında örnek sulama 
göletlerimiz ve artık 
sadece Türkiye'nin

Ayak Destek 
Aparatı’, ve ‘Rüzgâr 
Yönlü Baca’ pro
jeleri ziyaretçilerin 
ilgi odağı oldu.
1. inovasyon 
Türkiye Fuarı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, TÜBİTAK 
ve Türk Patent 
Enstitüsü’nün 

değil uluslar arasın
da kabul gören 
Doğal Arıtma pro
jemiz, jeotermal ve 
kültür alanında yap
mış olduğumuz 
hizmetlerle 
Türkiye'nin günde
minde yerimizi aldık. 
İznik Roma 
Tiyatrosundaki 
çalışmalarımız ise 
sadece Türkiye'nin 
gündeminde değil 
sınır ötesinde de 
yerini almıştır ve bu 

desteği ile organize 
edildi. Fuarda, her 
sektörden 500’ün 
üzerinde orijinal 
proje, ürün, patent 
ve. buluş ilk kez 
sergilendi. Dünyaca 
ünlü inovasyon 
gurusu Prof. Lord 
Kumar Bhattac 
haryya tarafından 
yapılan açılışa Bilim, 

çalışmayla 
Bursa'mızın tur
izmine büyük bir 
değer kazandırmış 
olduk. İl özel 
İdaremizin yaptığı 
tüm hizmetlerde tüm 
İl Genel Meclisi 
Üyelerimizin imzası 
bulunuyor herkese 
teşekkür ediyorum, 
yapacağımız 2013 
yılı bütçe toplan
tılarının hayırlı 
olmasını temenni 
ediyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün 
ile Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz da 
katıldı. Okul 
Yaptırana Patenti 
Bedava 
Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde 
gerçekleşen . 
yarışmalarda derece 
alan buluşlar Bursa 
Büyükşehir . 
Belediyesi'nin bil
ime desteğiyle hayat 
buluyor. Bursa Bilim 
ve Teknoloji Merkezi 
bünyesinde yer alan 
birden çok bilimsel 
kulüp tarafından 
destekleniyor.

EŞİTLİK 
EYLEM PLANI

HAZIRLANIYOR

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
birçok birimi Kadın 
Dostu Kentler 
Projesi kapsamında 
Bursa’nın yerel eşit
lik eylem planını 
hazırlamak üzere 
bir araya geldi.
İçişleri Bakanlığı ile 
Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu 
(UNFPA) ve 
Birleşmiş Milletler 
Kalkınma 
Programı’nın 
(UNDP) işbirliğinde, 
İsveç 
Büyükelçiliği’nin 
katkılarıyla 12 ilde 
yürütülen ve 
Bursa’nın da pilot 
iller arasında yer 
aldığı Kadın Dostu 
Kentler Projesi 
devam ediyor. Bu 
kapsamda Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Şube 
Müdürlüğü 
bünyesinde çalış

KAŞ€O€ BCKICMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UtGUN 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

malarını yürüten 
Eşitlik Birimi 
tarafından “Yerel 
Eşitlik Eylem Planı 
Çalıştayı” düzenlen
di. Tayyare Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
ve iki tam gün 
süren çahştaya 
Belediyenin çeşitli 
şube müdürlük
lerinde görevli 25 
personel katılım 
sağladı.
Eğitim, İstihdam, 
Katılım, Kentsel 
Hizmetler, 
Şiddet ve Sağlık 
olmak üzere altı 
odak alanda 
belediye faaliyetleri 
ve bu faaliyetlerin 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği açısından 
geliştirilmesi üze 
rine tartışmaların 
yapıldığı çahştayda, 
2013-2015 yıllarını 
kapsayan yerel eşit
lik eylem planının 
ana hatları ortaya 
çıkmış oldu.

KİRALIK KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

BAlIlfi TEL : 0.32 583 53 78
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İnan TAMER

Yüksek Denizcilik Okulu ne zaman açılacak?

57. Hükümet, 
Sunğipek

. Fabrikası’nıUludağ 
Üniversitesi devret
mişti.

Vatansever iş 
adamı Sayın Asım 
Kocabiyık 
Yerleşke’de büyük 
maddi destekle 
Hukuk Fakültesi 
binası, adı verilen 
12 programlı yüksek 
okul, yurt binaları, 
sosyal tesisler, 
derslikleri öğrenci
lerin hizmetine sun
muştu.

Uludağ Üniver
sitesi Senatosu 
Asım Kocabiyık 
Yerleşkesi’nde 
Yüksek Denizcilik 
Okulu’nun açılması
na karar vermiş, bu 
karar TBMM’ce de 
onaylanmış Yüksek 
Denizcilik Okulu’na 
Necati Kurtuluş adı 
verilmiştir.

Gemlik 
Belediyesi Yüksek 
Denizcilik Okulu 
bina ve dersliklerini 

üç yıl önce eğitim 
verilir hale getir
mişse de, eğitime 
bugüne kadar 
maalesef başlan
mamıştır.

Türkiye, üç tarafı. 
denizlerle çevrili bir 
ülkedir.

Gemlik, şu anda 
Türkiye’nin ikinci 
büyük limanıdır. 
Mevcut liman işlet- 
lerinde her gün 14- 
15 kuru yük 
gemisinin tahmil 
tahliyesi yapılmak
tadır.

Gemlik’in tarihten 
gelen bir özelliği 
vardır. Osmanh 
devleti döneminde 
gemiler inşa 
edilmiştir.

Gemi inşaası 
iledir ki, ilçeye o 
zamanlarda Gemilik 
adı verilmiş, daha 
sonra ilçenin adı 
Gemlik’e 
dönüşmüştür.

Fatih’in hüküm
ranlığı döneminde 
Gemlik

Tersanelerinde inşa 
edilen gemilerin 
kızaklarla İznik, 
Mekecik güzergahı 
Üzerinden İstanbul'a 
sevk edildiği tarine 
not düşülmüştür.

Necati Kurtuluş 
Yüksek Denizcilik 
Okulu’nun inşa 
edilen hizmet binası 
Osfrıanlr Dönemin 
deki tersanenin 
olduğu yerdedir.

. Ama gelin görün 
ki; üç yıldır Yüksek 
Denizcilik Okulu 
nedense bir türlü 
faaliyete geçirilme 
miş, eğitim başlatıl
mamıştır.

Balıkesir Üniver
sitesi, Bandırma’da 
Denizcilik Okulu 
açma uğraşı verdiği 
gerçekleştirmeye 
çalıştığı halde, bizler 
var olan adı bile 
konmuş Yüksek 
Denizcilik Okulu’nu 
bir türlü eğitim verir 
hale getiremedik..

Sanki, Gemlik 
halkının üzerine 

ölü topağı serpilmiş. 
Yaşananlara 
duyarsız.
Sorunlarına ilgisiz. 
Herkes bir başkası 
uğraşsın beklentisi 
içinde.

Kimseden ne ses, 
ne nefes.

Eğitim, yalnız 
Gemlik’in sorunu 
değil, milli bir 
davadır.

Gelişmiş 
devletler seviyesine 
ulaşmanın yolu 
eğitimdir.

İyi ve toplum 
yararını gözeten 
kültürel ve ticari 
gelişimi sağlayacak 
eğitim için hepimi 
zin çaba göstermesi 
gerekir.

Vatansever iş 
adamı Sayın Asım 
Kocabiyık milyonlar 
harcıyor, çaba gös
teriyor. Hukuk 
Fakültesi, Denizcilik 
Yüksek Okulu, 
Yüksek okul ve bir 
fakültenin daha 
kazandırılması ile

Gemlik’in bir üniver
sitenin şehri olması
na ileri yaşına rağ
men çabalayıp 
duruyor.

Biz Gemlikliler 
de, maalesef eğitim
ciler de bir kıpırtı 
yok. ' -

Mevcutla 
yetiniliyor.

Kimi mevcut 
olana da işlerlik 
kazandırılamıyor. 
Gemlik Üniversite 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derne 
ği’nin uğraşları da 
yetersiz kalıyor, 
destek görmüyor.

Gemlik 
Belediyesi Yüksek 
Denizcilik Okulu için 
trilyonlar harcadı. 
Çürüsün mü o 
tesis?

Eğitim yerilsin 
diye harcandı o 
paralar.

Lütfen, biraz ilgi, 
gerçekleşmesi için 
çaba gösterilsin.

Üst düzey yöneti
ci ve siyasiler 
nezdinde.

Samimi 
inancım o dur Ki; 
onu Sayın 
Başbakanımıza 
arzedilse, Yüksek 
Denizcilik Okulu 
öğretime açılacaktır.

Kimileri oldurmak 
için çabalıyor, 
bizler var olanı 

hizmete geçiremiy
oruz.

Evet, hepimizin 
üstüne ölü toprağı 
serpilmiş ölü. ;

Biraz silkin, 
kendine gel 
Gemlik’lim.

Sessiz kalırsan, 
duyarsız kalırsan, 
bir gün Hukuk 
Fakülten, yüksek 
okulun da korkarım 
gidiverir elinden.

Sonra ah edersin, 
vah edersin, dizleri
ni döversin.

Ne fayda...
Kuş kaçtı mı bir 

daha zor girer 
kafese.

Evet, efendim. 
Gemlikliyim. 
Duyarhyım.

Var olan Yüksek 
Denizcilik 
Okulumun, Türk 
eğitimine hizmet 
vermesini bekliyo
rum.

Bilelim, daha ne 
kadar bekleyeceğiz?

Uludağ Üniver- 
sitesi’nin Bursa 
Yelken Kulübü ile 
işbirliği yapacağını 
Bursa yerel basının
daki haberden 
öğrendim.

Gemlik’in de bir 
yelken kulübünün 
olduğunu, Borusan 
tarafından destek
lendiğini hatır
latırım.

I Askerlik Şubesi’nden almış olduğum 
Askeri Kimlik Kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür. ŞEYDİ DEDE

n,'! । Adıma bastırmış olduğum Seri A 86151- 
86200 sıra numaralı 1 cilt faturam kaybol
muştur. Hükümsüzdür. ÇAĞATAŞ KURTİŞ

SOFOR ARSHİYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MEŞRUBAT DAĞITIMI KONUSUNDA 
DENEYİMLİ E SINIFI EHLİYETİ OLAN 

ŞOFÖR ARANIYOR

TEL: O 536 323 63 33
Gemlik Körfez ABONE OLDl UZ MU?

ABONE OLUN OKUîüN OKUTUN

ÖĞRETİCİLER ARANIYOR
KURUMUMUZDA AKTİF
OLARAK ÇALIŞACAK 

USTA DİREKSİYON ÖĞRETİCİSİ, 
İLK YARDIM BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

(ATT BELGELİ) VE 
MOTOR BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

ARANIYOR
GEMLİK SÜRÜCÜ KURSU 
TEL : 0 224 513 26 50 
GSM: 05458454242
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MtS sonbahar dönemi giriş aelgeleii internette
Akademik Personel 
ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş 
Sınavı'na (ALES) 
girecek adayların, 
sınava giriş belgeleri 
internette yayınlandı. 
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre, 11 
Kasım'da yapılacak 
olan 2012-ALES 
Sonbahar Dönemi 
Sınavına başvuran 
adayların, sınava 
girecekleri bina ve 
salonlara atanma 
işlemleri tamam
landı.
Adaylar sınava 
girecekleri yer 
bilgisini gösteren 
sınava giriş bel
gelerini, T.C kimlik 
numarası ve şifreleri 
ile ÖSYM’nin 

http://ais.osym.gov.t 
r internet adresinden 
edinebilecek.
Belgenin üzerinde 
adayın sınava gire
ceği merkez, bina, 
salon bilgileri ile 
adayın fotoğrafı 
bulunacak. Sınava 
Giriş Belgeleri 
adayların adres 
lerine ayrıca 
gönderilmeyecek. 
Adaylar internetten 
edinecekleri bu 
belgelerinin 
renkli ya da 
siyah-beyaz çık
tılarını sınavda 
yanlarında bulundur
mak zorunda. Ancak 
belgenin arka 
yüzünde herhangi 
bir yazı, resim, işaret 
ve

benzeri bulunma
malıdır. Sınava giriş 
belgesinin arka 
yüzünde herhangi 
bir yazı, resim, işaret 
ve benzeri bulunan 
adayın sınavı geçer
siz sayılacak. Sınava 
giriş belgesi yanında 
olmayan adaylar 
sınava alınmayacak. 
Adayların sınava 
girecekleri binaları 

sınav gününden 
önce görmeleri 
yararlarına olacak. 
Adayların sınava 
girebilmeleri için 
giriş belgesinden 
başka fotoğraflı ve 
onaylı özel kimlik 
belgelerini de yan
larında bulundur
maları gerekiyor. 
Nüfus cüzdanı, 
pasaport, zorunlu 

askerlik görevini ifa 
eden er ve erbaşlar 
ile askeri öğrenciler 
için askeri kimlik 
belgesi (Bu özel 
durum, muvazzaf 
askerler için geçerli 
değil), Türk vatan
daşlığından izin ile 
ayrılanlar ve bun
ların kanuni 
mirasçılarına ait 
Pembe ya da Mavi 
Kartlar özel kimlik 
belgesi olarak kabul 
edilecek. Bunların 
dışındaki, sürücü 
belgesi, meslek kim
lik kartları gibi diğer 
tüm belgeler sınava 
giriş için geçerli bel
geler sayılmayacak. 
Nüfus cüzdanında 
soğuk damga 
basılı olması, 

adayın güncel 
bir fotoğrafının ve 
TC kimlik 
numarasının bulun
ması, pasaportun 
süresi geçerli 
olması gerekiyor. 
Üzerinde soğuk 
damga, güncel bir 
fotoğraf veya T.C 
kimlik numarası 
bulunmayan nüfus 
cüzdanları ile 
geçerlilik süresi 
bitmiş pasaport 
kabul edilmeyecek. 
Bu belgelerini 
eksiksiz olarak 
yanında bulundur
mayan bir aday, 
mazereti ne olursa 
olsun, sınava alın
mayacaktır; sınava 
alınsa bile sınavı 
geçersiz sayılacak.

lireiB amini wi mı
Getirilecek yeni 
sistemine göre, 
okul öncesi ve 
sınıf öğretmenleri
ni eğitim fakül
teleri; branş öğret
menlerini ise fen 
edebiyat fakülteleri 
yetiştirecek. Ayrıca 
öğretmenler, per
formanslarının yanı 
sıra, sınavdan al 
dıkları puana göre 
yükselebilecek. 
Fen edebiyatlarda 
ikinci öğretimler 
kapatılacak. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
(MEB) ile 
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 
tarafından öğret
men yetiştirmeyle 
ilgili yürütülen 
"Ulusal Öğretmen 
Strateji Belgesi 
Taslağı" tamam
landı. Taslağa son 
şekli verilerek yak
laşık 1 ay önce 
Başbakanhk'a 
sunuldu. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın onayla
ması durumunda 
taslak Bakanlar 
Kurulu'nda görü 
şülecek. Taslağa 
göre artık branş

öğretmenlerini fen 
ve edebiyat fakül
teleri yetiştirecek, 
eğitim fakülteleri 
ise okul öncesi ve 
sınıf öğretmenliği 
bölümleriyle 
devam edecek. Bu 
arada Fen edebiyat 
mezunları pedago
jik formasyonu 
eğitim fakül
telerinden almaya 
devam edecekler. 
Önceden bilim 
adamı yetiştiren 
Fen-Edebiyat fakül
telerinde yine eski
den de bulunan 
fizik, biyoloji, 
matematik, edebi 
yat, felsefe gibi 
bölümler olacak. 
Ancak öğretmen 
olmak isteyenfer 
de artık bu bölüm
lere girmek zorun
da kalacak. Çünkü 
Eğitim fakül

telerinde bu 
bölümler 
olmayacak. 
Başarılı öğretmen 
yükselebilecek 
Ulusal Öğretmen 
Stratejisi'ne göre, 
öğretmenlere sınav 
yolu gözüktü. Yeni 
sisteme göre 
öğretmenler, per
formanslarının yanı 
sıra, sınavdan 
aldıkları puana 
göre yükselebile
cek. Yeni sisteme 
göre öğretmenlerin 
tümü, aynı basa 
maktan mesleğe 
başlayacaklar ve 
basamak atlamak 
için sınava girecek
ler. Performansları 
ve akademik 
başarılarının yanı 
sıra sınavdan 
aldıkları puana 
göre görevde 
yükselecekler.

Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç, 
2013 Ocak ayı 
itibariyle, Öğrenim 
kredisi bursu ve 
yemek ücretleri art
tırılacağını açıkladı. 
Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç, 
TRT Haber'e konuk 
oldu.
Bakan Kılıç canlı 

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR
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yayında öğren
cilere burs müjdesi 
verdi.
2013 Ocak ayı 
itibariyle, Öğrenim 
kredisi bursu ve 
yemek ücretleri art
tırılacak.
Yeni burs 
başvurusu yapan 
öğrencilerin 
sonuçlarını ise

15 Kasım'da 
netleşecek. 
Suat Kılıç, 
burslara 
yapılacak zam 
oranlarını 
Başbakan'ın Aralık 
ayının ilk haftası 
yapacağı bir 
konuşmasında 
açıklayacağını 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://ais.osym.gov.t
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Maliye Bakanlığı'nın 
ardından SGK da 
prim borcu olanların 
bankalardaki 
hesabından tahsilâ- 
ta başlıyor. 
2013'ten itibaren 
sosyal güvenlik sis
teminin etkinliğinin 
artırılması için prim 
alacakları e-haciz 
yöntemiyle tahsil 
edilecek 
Vergi daireleri ile 
bankalar arasında 
imzalanan protokole 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu da (SGK) 
eklendi. Vergi ya da 
prim borcu olanların 
hesapları ince
lenerek borç miktarı 
banka hesabından 
kesilecek. Bazı 
uyanık işletme 
sahiplerinin akra
baları adına hesap 
açması Maliye'yi 
harekete geçirdi. 
Maliye, kurnaz işlet
mecilerin akra
balarını da takibe 
aldı. Maliye yetk
ilileri, bazı firmaların 
e-haciz gelmemesi 
için akraba, tanıdık
ları üzerine açtığı 
hesapların hareket
lerini de takip ettik
lerini söyledi. Prim 
borcu olanların bor
cunu bankalardaki 
hesabından tahsilâ- 
ta başlayan Maliye 
Bakanlığı'nın ardın
dan SGK da bu yön
temi izleme kararı 
aldı. Yeni yıldan 
itibaren bankalarla 
yapılacak pro
tokollerle kurum 
ödemelerini 
zamanında yap
mayan borçlunun 
banka mevduat 
hesabına elektronik 
ortamda haciz konu

lacak. Ticari kredi 
kullanan işlet
melerin vergi borcu 
varsa banka 
hesapları ve kredi
leri banka tarafın
dan bloke ediliyor. 
Bloke ancak vergi 
borcunu ödedikten 
sonra kaldırılıyor. 
Bazı uyanık işletme 
sahiplerinin 
hesaplarına haciz 
gelmemesi için eş, 
dost, akrabaları 
üzerinden hesap 
açtığı ortaya çıktı. 
Vergi müfettişleri, 
şirketi olmadığı 
halde çok fazla 
hesap hareketi 
yapılan kişilerin 
hesaplarını 
inceleyecek. Şirket 
sahipleri ile akra
balığı tespit edilen
ler hakkında suç 
duyurusunda 
bulunulacak.

10 DAKİKADA 
HACİZ 
Adalet Bakanlığı ile 
protokol imzalayan 
SGK, borçlu olan
ların hesaplarındaki 
paraya 10 dakikada 
haciz koyabilecek. 
Kağıt ortamındaki 
yazışmalarla en 
erken bir haftada 
biten icra ve haciz 
ler artık dakikalar 

içinde tamam
lanacak. SGK'ya 
borcu olan işveren, 
Bağ-Kur'lu sayısının 
100 binden fazla 
olduğunu belirten 
yetkililer, "Türkiye 
tarihinin en kapsam
lı borç yapılandır
ması gerçekleşti. 
Hatta bozulanlar 
için ek süre verildi. 
Bu kapsamda uzlaş
maya yanaşmayan 
borçlular için sıkı 
bir takip başlaya
cak" dedi.
Vergi gelirlerini 
artırmaya çalışan 
Maliye Bakanlığı, 
vatandaşları mektup 
yağmuruna tuttu.
Daha önce ev sahip
lerine, vergi barışını 
bozan mükelleflere 
mektup gönderen 
Maliye, bu kez trafik 
cezası ve motorlu 
taşıt vergisi (MTV) 
ödemeyen mükelle
fleri takibe aldı. 
Gönderilen mektu
plarda, sert uyarılar 
da bulunuyor. 
Borçlarını öde
meyenlerin banka 
hesaplarının don
durulacağı, araç ve 
evlerine de haciz 
uygulanacağı belir
tildi. Uyarıları gören 
mükellefler vergi 
dairesine koştu

Bankacılık sek
töründe bayram 
öncesi yükselen 
“rekor ceza geliyor” 
sesleri, bayram son
rasında daha 
kuvvetli çıkmaya 
başladı.
Üst düzey 
bankacılar arasında 
konuşulanlara göre 
Rekabet Kurumu, 
bankalarla ilgili ‘rek
abet’ soruştur
masında sona yak
laşıyor. 2012 yılı 
sonlanmadan, en 
geç 2013’ün ilk 
çeyreğinde kararın 
çıkacağı, sayısı 10’u 
aşan Türkiye’nin 
önde gelen büyük 
bankasına milyarlık 
ceza kesileceği önü 
sürülüyor. Ankara 
cephesinde 
temaslarını yoğun
laştıran bankacılar 
ceza tutarında 
indirim adına bir 
dizi görüşmeler 
yürütüyor.
Bankalar mevduat 
ve kredi faizi ile 
bankacılık işlem fiv- 
atlarından dolayı 
soruşturuluyor.
Ankara kaynakları 
Kurumun, 
bankaların bu konu
larda birlikte 
hareket ederek faiz
leri ve bankacılık 
işlem fiyatlarını 
belirlemeleri üzerine 
yoğunlaştığını ifade 
ediyor.
Mesajlara bakılıyor 
Soruşturmada 
banka çalışan
larının, tepe yöneti

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

cilerin e-posta 
mesajlarına kadar 
inilmiş durumda. Bu 
mesajlar üzerinden 
rakiplerle yapılan 
yazışmalara 
bakılarak ‘ortak 
hareket edildiği’ 
gerekçesiyle rekor 
ceza kesilmesi gün
demde.
Kurum, bankaların 
tüketiciye verilen 
faizlerde rekabete 
uymayarak, tüketici 
aleyhine ortaK 
hareket ettikleri için 
inceleme başlat
mıştı. Kurum, banka 
lara gönderdiği 
yazılı uyarı ile 
savunma isterken, 
sıranın sözlü savun
maya geldiği ifade 
ediliyor. Cezanın 
4054 sayılı 
Rekabetin Korun 
ması Hakkında 
Kanun gerekçe gös
terilerek kesileceği 
bilgisi var. İlgili 
kanuna göre, reka

beti ihlal eden 
bankalara bir önceki 
yılın cirosunun 
yüzde 10’una kadar 
para cezası verile 
biliyor.
Bankacılık sektörü 
2010 yılında 22.1 
milyar TL, geçen yıl 
ise 19.8 milyar TL 
kâr elde etti. 
Analistler büyük 
cezalar gelirse bu 
durumun bilançolar
da olumsuz bir 
tabloya yol açma 
ihtimali olduğunu 
belirtiyor.
2011 cezası: 72 
milyon TL 
Rekabet Kurumu 
2011’de 460 milyon 
TL ceza kesti. 11 
sektöre kesilen 
cezalar içinde 
bankaların payı 72.3 
milyon TL oldu. En 
çok ceza alan sek
tör ise 277 milyon 
TL ile ‘otomobil’ 
kategorisiydi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA . 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 •
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57 >
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel 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 - FERİDOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar . (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP G-Z 514 59 81
Bi îr Likitgaz 513 80 00
A Z 514 88 70
T. •  514 17 00
Akc. trol 513 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 5*13 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
OEILİK’İN İLK «0X101 SİYASİ «AZITIIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4414 

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)

UkMİMİl
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ÇANAKKALE19I5: 
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Giiciimsnor Yalova 
Belediyespor ile 

karşılaşacak

GEMIIK BEIEOIYESPOB: 52 OGISIO: 42

EBBL 2.hafta 11 
Kasım 2012 Pazar 
günü Saat :15.oo’te 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda 
Gücümspor Yalova 
Belediye spor ile 
karşı karşıya gele
cek.
Gücümspor Teknik 
Koordinatörü 
Serkan Sezgin, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, "Yalova 
Belediye Spor"u 
konuk edeceğiz. Bu 
maçta taraftar
larımızı yanımızda 

görmeyi umuyoruz. 
Gücümspor'a sahip 
çıkalım, Gemlik gibi 
güzel bir ilçemiz 
basketboldan elini 
ayağını çekmek 
zorunda kalmasın. 
Tüm Basketbol 
Severleri ve 
Gemlik halkını 
Gücümspor'u 
desteklemeye davet 
ediyoruz.Maç 
hakkında detaylı bil
gileri www.gücüm- 
spor.com adresin
den öğrenebilir 
siniz" dedi

Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik Belediyespor 
Gençerkekler 
Basketbol takımı, 
Gemlik Atatürk Spor 
Salonu’nda 
Orhangazi Gençlik 
Spor Eğitim Derneği 
ile karşılaştı. Maça 
kötü başlayan takımı 
mız ilk periyodu 11-7 
geride tamamladı. 
İkinci periyotta baskı 
lı bir oyun ortaya 
koyan Belediye 
sporlu basketbolcu- 
lar ilk yarıyı 24-19 
önde tamamladı. 
Üçüncü ve dördüncü 
periyotlarda da etkili 
olan taraf Gemlik 
Belediyespor olunca 
maçı da 52-42 kazan
mış oldu. Maçta 
Evrim (25 sayı), 
Kasım Ahmet (5 
sayı), Burak (8 sayı), 
Erdinç (8 sayı), 
Oğuzhan (4 sayı), 
Emir (2 sayı) Atalay 
(sayı) ile oynadı. 
Geçen hafta evinde 
oynadığı Gençlik

Hizmetleri Spor 
Kulübü maçını 77-74 
kazandıktan sonra 
evinde oynadığı ikin
ci maçından da gali
biyetle ayrılan 
Belediyespor Genç 
Erkek basketbol 
takımı moral depola
maya devam etti. 
Basketbol şube 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, “Evimizde 
oynadığımız iki maçı 
da kazanmak bize 
hem mutluluk hem 

de moral oldu. Bu 
galibiyetlerde emeği 
geçen ve her zaman 
bana ve takıma 
büyük desteği olan 
Nurullah Targıt 
hocamıza da oyun
cularım ve şahsım 
adıma şükranlarımızı 
sunuyoruz. 
Oyuncularıma olan 
güvenim geçmişte 
olduğu gibi şimdi 
de tam. Onlar hem 
iyi birer oyuncu hem 
de saygı ve ahlak 

bakımından 
örnek sporcu duru
mundalar.
Onlarla aynı takımda 
olmaktan son derece 
mutluyum.
Gençlerimiz gele
ceğimiz ve onlara 
saygı duymalı ve öz 
güvenlerini 
geliştirmeliyiz. 
Diğer maçlarda da 
mücadeleci ve 
saygılı duruşumuzu 
devam ettireceğimize 
inanıyorum." dedi.

ÖZEL H

RETİNA
GÖZ HASTANESİ

Siz görmeye değer eianlen, biz gözlerinizi koruyaJjm.
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Dr. Sefer 
KÖSTEM

RUH VE SİNİR 
HASTALIKLARI UZMANI 

Dr. Sabahaddin 
ÇAKIROĞLU

SGK İLE ANLAŞMAMIZ 
MEVCUTTUR

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

50 Kr.asım ZU12 Perşembe
GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SIYASI GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com

Dolandırıcıların 
PKK Oyununa Aldandı, 

Gerçek Polise İnanmadı 
Bursa'da ölen oğlunun eşine ev 
almak için para biriktiren emekli 
vatandaş, dolandırıcıların, "He 
sabini örgüt kullanmış. Bize pa 
ra yolla" demesi üzerine gittiği 
PTT şubesinde kendisini engel 
lemek iste yen polise uzun süre 
inanmadı. Haberi sayfa 3’de

2018 Bele 318 tie liıa
Gemlik Belediye Meclisi’nin Kasım ayı 
ilk toplantısında, 2013 yılı performans 
esaslı gelir gider bütçesi MHP’nin çe 
kimser oylarına karşın, CHP ve AKP’nin 
Evet oylarıyla 54 milyon 918 bin lira 
olarak kabul edildi. Mecliste, Roda 
Liman A.Ş.’nin önünden geçen yol ile 
ilgili gündem maddesi konusunda yapı 
lan oylamada, Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz ile AKP’li İmar Komisyonu 
üyesi Fevzi Ayyıldız arasında sert tartış
malar yaşandı. CHP’li Mahir Gencer, 
2013 bütçesini eleştirdi. Haberi 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Meclis'te tartışma..
Gemlik Belediye Meclisi’nde dün Kasım 

ayının ilk olağan toplantısı vardı.
| İmarla ilgili konuların yoğun olarak gün 
dem de yer aldığı toplantıda, son madde 
sinde ise 2013 yılı Belediyede performan 
sa dayalı gelir gider bütçesi ele alınacak
tı.
Belediye Meclisi’nde yapılan toplantıda 

gündem maddelerinin görüşülmesi sıra 
sında önce daire müdürlerinden gelen 
istekler görüşülür.
Bu istekler, genelde imarla ilgili konular 

dır.
Yıllardır mecliste imar konusu olmayan 

bir toplantıya rastlamadım. Dairelerden 
gelen istekler ilgili komisyonlara gönderil 
di. Bu nedenle zaman almaz.
Parmaklar kalkar iner... Devamı 4’de

Saldırgan 6 ay 
sonra yakalandı
Küçük Sanayi 
Sitesi’nde tartıştığı 
kişiyi silahla aya 
ğından yaraladıktan 
sonra kaçan zanlı 
yakalandı.
Öğrenildiğine 
göre, 4 Haziran 
tarihinde Gemlik 
Küçük Sanayi 
Sitesi’nde meydana 
gelen olayda, 
Kadem Y. ile 
Süleyman Ş. bir 
süre konuştuktan 
sonra tartışmaya 
başladı.
Tartışmanın büyü 
mesi üzerine 
Kadem Y, Süley

man Ş. 'yi bacağın
dan silahla vurarak 
olay yerinden kaçtı. 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Süleyman 
Ş., 6 bin lira borcu 
olduğunu söylediği 
Kadem Y'nin saldı 
rısına uğradığını 
öne sürmüştü. 
Olayın faili olduğu 
öne sürülen Kadem 
Y, asayiş ekipleri 
tarafından dün 
olayda kullandığı 
silahla birlikte 
yakalanarak, göz 
altına alındı.
Olayla alakalı soruş 
turma sürüyor

Gemlik Belediye Hizmet 
Binasının yeri belli deği

Dün yapılan Gemlik 
Belediye Meclis 
toplantısında, 
2013 yılı bütçesin 
de Gemlik 
Belediyesi Hizmet 
Binası için ödenek

konmadığı 
Belediye Hizmet 
Binasının yerinin 
ise belli olmadığı 
CHP li üyelerce 
belirtildi.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2013 Belediye bütçesi Si milyon 818 İlin lira
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Kasım 
ayı toplantısında 
2013 gelir gider 
bütçesi 54 milyon 
918 bin lira olarak 
CHP, AKP’nin kabul 
MHP’nin çekimser 
oylarıyla kabul 
edildi.
Gemlik Belediye 
Meclisi, Kasım ayı 
birinci toplantısı 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın başkan
lığında dün saat 
15.oo’de toplandı. 
Mehmet Çelik’in 
bulunmadığı toplan
tıda, dairelerin 
meclise gönderdiği 
yazılarla gündemin 
görüşülmesine baş
landı.
Yazı İşleri Müdürlü 
ğü’nün kadastro 
çalışmalarında göre 
yapmak üzere bilir 
kişi oluşturulması ile 
ilgili yazısı okundu. 
Küçük Kumla ve 
Kurşunlu’da mahalle 
muhtarlarının belir 
ledikleri isimlerin 
okunması üzerine, 
MHP gurubundan 
Suat Laçinok söz 
alarak yasaya göre 
seçilecek bilirkişi 
lerde belirli nitelik
lerin olması gerek
tiğini, bu kişilerin bu 
özellikleri taşıyıp 
taşımadığının bilin
mediğini söyledi. 
Konu, Kasım ayı 
ikinci meclis toplan
tısına kalması karar
laştırıldı.
Fen İşleri Müdürlü 
ğü’nün Umurbey, 
Orhaniye Mahalle 
si’nde yapılması 
planlanan halı saha 
ile ilgili bilgi verildi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bu sahanın 
bir kısmının hazine 
arazisi, bir 
bölümünün Spor 
Genel 
Müdürlüğü’nün 
belediyeye ait 
olduğunu, Gemlik’te 
yeterli spor 
sahalarının olma
ması nedeniyle, 
antreman yaparken 
sıkıntı yaşandığını, 
bu nedenle bu 
sahanın da Gemlik’e 
kazandırılması 
gerektiğini söyledi. 
Yılmaz, sahanın suni 
çimlerinin Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç tarafından 
sağlanacağını, diğer 

bölümlerinin Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yapılacağını 
söyledi.
CHP Gurup Sözcüsü 
Necdet Ersoy, söz 
alarak, "Böyle bir 
tesisin mahallemize 
kazandırılması 
nedeniyle teşekkür 
ediyoruz. Ancak, 
projeleri hazırlan
madan konunun 
meclise gelmesi, 
meclisin yetki 
verdikten sonra, 
çalışmalara başlan
ması gerekir. ” dedi. 
Suat Laçinok ise, 
Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün gön
derdiği yazıda, 
eksiklikler olduğunu 
belirterek, "Bu işin 
finansmanını biz mi 
karşılayacağız. Diğer 
paydaşlar finans
mana katılmayacak 
mı? Hiç olmazsa 
yarısını onlar versin. 
5 milyon lira bedel 
konmuş. Bu fazla 
stadyum mu yapa 
cağız. Bu teklifin ucu 
açık gibi görünüyor 
bana" dedi.
Refik Yılmaz, eleşti 
riiere verdiği cevap
ta, Büyükşehir Bele 
diyesi’nin meclis 
kararı olmadan 
Gemlik’e saha 
kazandırdığını, bu 
sahayı Gemlikli 
gençlerin kullandı 
ğını hatırlatarak, 
"Belediyeler spora el 
atmazlarsa, İl Spor 
Müdürlüklerinin 
hizmetleri ile bir yere 
varılmaz. Biz, tribün
leri, zemini ve çevre 
yi yapacağız.” dedi 
CHP Meclis üyesi 
Mahir Gencer ise, 
Belediyelerin halk 
adına hizmet yap
tığını, bu konuda 
hazırlanan protokol 
de hukuki boşluk 
bırakılmamasını iste
di. Önerge, kabul 
edildi. Daha sonra, 
gündemin 3’den 9’a 
kadar olan bölümleri 
ilgili komisyonlara 
havale edilmesi 
kabul edildi.
Ulusal adres veri 
tabanı ile ilgili İmar 
Müdürlüğü’nün 
yazısı Çevre Sosyal 
İşleri Komisyonu’na 
havale edilirken, 
Umurbey’deki bir 
kamulaştırma öner
gesi de Plan Bütçe 
Komisyonu’na gön
derildi.
Kurşunlu Köyü’nde

1353 metrekarelik 
binanın 1/1000 lik 
planlarda sosyal 
hizmet alanı olarak 
işlenmesine karar 
verilirken, İmar 
Komisyonu 
Hisartepe Mahallesi 
Kuşkonmaz Sokak’ta 
44 ve 45 nolu 
parseller ile ilgili 
önergelerini "Bu 
konuda tereddütleri 
miz var. Dersimizi iyi 
çalışmadığı nız için 
önergemizi geri ah 
yoruz" dedi.
Karacaali Köyü’nde 
Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi’nin kul
lanımında olan 
alanın uzun yıllardan 
beri kullanılmaması 
üzerine hâzineye 
terkedildiğini, 10 bin 
039 karelik bu alanın 
Gemlik Belediyesi 
Spor Tesisine 
kazandırılması için 
girişimde bulunması 
istendi.
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "1/5000 
ölçekli planlarda 
değişiklik yaparak 
bu alanın spor tesisi 
olmasınını istiyoruz. 
Bu alanı Gemlik 
gençliğine 
kazandıralım” dedi. 
Suat Laçinok ise, 
önce tahsis yapıl
masını, sonra plan 
değişikliği yapıl
masını önerdi. 
Öneri, oy birliğiyle 
kabul edildi.
Küçük Kumla 
Köyü’nde 1/5000 
ölçekli konut alanın
da kalan kısmın 
1/1000 ölçekli plan
ların yapılması ile 
ilgili İmar 
Komisyonu Başkanı 
Yalçın Erdoğan, 
komisyon kararını 
okudu.
Erdoğan, "Biz, alanı 
geniş tuttuk. Ancak, 
gecikeceğini düşüne 
rek, 50 dönümlük 
alanın bir an önce 
devreye sokulmasını 
düşünüyoruz” dedi. 
Bu alanın zemin 
incelemesinin yapıl
madığı belirtildi. 
Kurşunlu köy içi ile 
Gündoğdu Köyü 
arasındaki yolun 15 
metreye çıkartılması 
mecliste kabul edil
di. Küçük Kumla’da 
1/1000 ölçekli plan
larda yapılmak iste
nen plan değişikliği 
İmar Komisyonu’nun 
konu ile ilgili red 
oyu vermesi sonucu, 

kabul edilmedi. 
Umurbey’de 1/1000 
ölçekli planlarda ön 
bahçe mesafelerinin 
2,20 metreyi 
geçmeyen yükseklik
lerde yapı bütünlüğü 
bozulmadan garaj 
yapılması oy çok
luğuyla kabul edildi.

AYYILDIZ İLE 
YILMAZ TARTIŞTI 
Eşref Dinçer 
Mahallesi 817 ada 
221 parselin kamu
laştırılma programı
na alınması MHP’nin 
çekimser oyu kul
landığı oylamada, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, oyların 11 - 
11 geldiğini belirte 
rek, Başkanın oyuyla 
kararın kabul 
edildiğini belirtmesi 
üzerine, AKP Meclis 
Üyesi Fevzi Ayyıldız 
kendisinin kabul oyu 
vermediğini söyledi. 
Ayyıldız, "Ben, 
komisyon üyesiyim 
ve komisyonun aldı 
ğı kararı destekle 
dim. Oylamada da 
parmak kaldırma 
dim” demesi üzeri 
ne, Başkanvekili 
Yılmaz, "Ben iki kere 
saydım. Parmak 
kaldırdınız. Oylama 
bitmiştir” deyince 
tartışma çıktı.
Meclis üyeleri oyla
manın tekrarlaması 
üzerine Yılmaz, oyla
manın bittiğini ısrar 
edince Fevzi 
Ayyıldız, "Ben par
mak kaldırmadım 
diyorum. ” diyerek 
tekrarlaması üzerine 
Refik Yılmaz, "Fevzi 
Bey, dürüst ol. Siz 
kendinizde değilsi 
niz. ” deyince 
Ayyıldız, "Ben hiç 
bir konuda el kaldır
madım” diye cevap 
verdi.
Yılmaz ise Ayyıldız’a 
"Önce edepli olun” 
dedi. Ayyıldız ise 
"Ben edepliyim. 
Namusum ve şere
fim üzerine söylüyo
rum ben parmak 
kaldırmadım” deyin 
ce Refik Yılmaz, 
"Mertlik bizde 
kalsın” diyerek oyla
mayı tekrarladı. 
Önerge, 12 ye 11 
çoğunluk ile red
dedildi.
CHP gurubundan 
Ayşe Karataş söz 
alarak Balıkpazarı 
Camiinin etrafının 

kamulaştırma prog 
ramına alınarak, 
etrafının açılmasını, 
Balıkpazarı semtin
deki Boru pazarının 
yerine meydan 
haline getirilmesi 
istedi. Konunun bir 
sonraki toplantıya 
gündem maddesi 
olarak getirilmesine 
karar verildi.
Küçük Kumla’daki 
eski Belediye 
binasının Gemlik ve 
çevresi Kadın, 
Çocuk, Kimsesizleri 
Koruma Derneği’ne 
kiraya verilmesi 
konusu, düğün salo
nunun Kumlalıların 
kullanımında 
kalması ile en az üç 
yılı aşacak şekilde 
kiraya verilmesi 
kararlaştırıldı. 
Bu arada, AKP Mec 
lis üyesi Necmettin 
Rama yaptığı konuş
mada, "Hem kadın, 
hem çocuk, hem 
yaşlı ben bunu 
anlamış değilim. 
Ben, bu konuda red 
oyu veriyorum” 
dedi.

ÖMER 
KAHRAMAN’IN ADI 
EK HİZMET 
BİNASINA 
VERİLİYOR
Öte yandan, bir süre 
önce vefat eden 
MHP Belediye Meclis 
üyesi Ömer Kahra 
man’ın Belediyenin 
bir tesisine adının 
verilmesi ile ilgili 
komisyon kararı 
okundu. Komisyon 
Başkanı Cemil Kurt, 
Ömer Kahraman’ın 
Gemlik Belediyesi’n 
de 25 yıl çalıştığını 
belirterek, "O, kalbi 
temiz, vicdanı temiz, 
cüzdanı temiz bir 
insandı.” dedi. Daha 
sonra, Belediye 
Meclis Binası olarak 
kullanılan binanın 
adının Ömer Kahra 
man Ek Hizmet Bina 
sı olmasına oy bir
liğiyle karar verildi.

2013 YILI BÜTÇESİ 
KABUL EDİLDİ 
Gündemin son mad
desinde Gemlik 
Belediyesi’nin per
formans esaslı 2013 
yılı gelir ve gider 
bütçesi ile ilgili 
raporu Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
Başkanı Ayfer 
Ağırbaş tarafından 
okundu. Ağırbaş, 

performans progra 
minin guruplara 
gönderildiğini, okun
muş sayılarak kabu
lünü önerdi. CHP 
gurubundan Mahir 
Gencer ise söz 
alarak performansın 
Belediye bütçesinin 
esasını teşkil ettiği
ni, bütçede gelecek 
yılda yapılacak 
faaliyetlerin rakam
larla belirtildiğini, bu 
işlerin yüzde kaç 
performans ile oluş
turacağını göster
diğini söyledi.
Raporun iyi hazırlan
madığını söyleyen 
Gencer, "Bu son iyi 
hazırlanmamış per
formans programı 
olsun. Belediye 
bütçesi performans 
programına göre 
hazırlanır. ” dedi.
Performans prog 
ramı kabul edildi. 
2013 yılı karama 
melerinden sonra, 
gelir gider bütçesi 
nin 54 milyon 918 
bin lira olduğunu 
belirtilerek, madde 
madde görüşülerek, 
bütçe CHP ve 
AKP’lilerin kabul 
MHP’lilerin çekimser 
oyu ile kabul edildi. 
Yeniden söz alan 
Mahir Gencer, hazır
lanan belediye tah
mini bütçesinin yan
lışlıklarını tek tek 
saydı. Bunların 
düzeltilmesini istedi. 
Gencer, "Büyükşehir 
Belediyesinde bütçe 
kültürü oluştuğu için 
bu tip şeyler olmu 
yor. Biz de niçin 
olmasın” dedi.
Gencer, spora 
ayrılan 800 bin 
liranın az olduğunu, 
arttırılmasını istedi. 
Yapılacak belediye 
binasına bir kuruş 
yer ayrılmadığını 
söyledi. Daha sonra, 
söz alan Belediye 
Başkan vekili 
Yılmaz, kamulaştır
malar ve Gemlik 
Belediye si’nin yeri 
hakkında meclisi bil
gilendirir ken, "Biz, 
milletin parasını, mil
letin hizmeti için har 
cıyoruz. Gelir gideri 
mizi internet üzerin 
den yayınlıyoruz. Kılı 
kırk yararak milletin 
parasını kullanıyo 
ruz. Yanlışımız, eksi 
ğimiz varsa, eleşti 
rin. Sizi uyarın. Yeni 
bütçemiz hayırlı 
olsun” dedi.
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tv Sahihi ile Yatak Oflasında Yüz Yüze 
Gelen Hırsızı Kız arkadaşı Yakalattı

Bursa'da, hırsızlık 
için girdiği evde, 
yatak odasında ev 
sahibiyle yüz yüze 
gelen hırsızlık zan
lısı kaçmasına rağ
men polisin ısrarlı 
takibi sonucu yaka 
landı.
Osmangazi ilçesi 
Çirişhane 
Mahallesi'nde bir 
eve giren gece 
yarısı giren Kenan 
G. (23), yatak

İki gündür kayıp olan yaşlı 
kadın zeytinlikte bulundu

Karacabey ilçesinde 
iki gündür kayıp 
olan yaşlı adam, 
sığındığı zeytinlikte 
bitkin halde 
bulundu.
Alınan bilgiye göre, 
iki gün önce akşam 
saatlerinde Subaşı 
köyünden ayrılarak 
3 kilometre 
mesafedeki ikamet 
ettiği köyüne gitmek 
isteyen Ahmet Ok 
(84), evine gelmedi.

Elektrik Akımına Kapılan İşçi 
Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Uludağ'a 
giden elektrik hat- 
larıpı yer altına alma 
çalışmaları sırasında 
34 yaşındaki Cevdet 
Saka adlı işçi, elek
trik akımına kapıldı. 
Elleri ve vücudunun 
bir bölümü yanan 
Saka, ambulans 
helikopterle Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Uludağ Sarıalan'dan 
Oteller Bölgesi'ne 
direkler aracılığıyla 
giden elektrik hatları 
Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş.
(UEDAŞ) ekipleri 
tarafından yer altına 

odasında ev 
sahibiyle karşı 
karşıya geldi. Zanlı 
kaçarken, ev sahibi 
durumu 155 Polis 
İmdat'ı arayarak 
polise bildirdi. Olay 
yerine gelen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi Hır 
sizlik Büro Amirliği 
ekipleri, sokak 
üzerinde gördüğü 
lise öğrencisi P.A.'ı 
tesadüfen gördü.

Babasının 
gelmediğini 
fark eden oğlu 
Osman Ok'un 
köylülere haber ver
mesiyle arama çalış
ması başlatıldı. 
Jandarma, sivil 
savunma, NAK 
Arama Kurtarma ile 
AKUT ekiplerinin 
katılımıyla yapılan 
arama çalışmalarına 
geç saatlere kadar 
devam edildi.

alma çalışmaları 
başlatıldı.
Dün saat 15.00 
sıralarında hatların 
yer altına alınma 
çalışmaları sırasında 
işçilerden Cevdet 
Saka, elektrik akımı
na kapıldı.

Geceyarısı, kızın 
sokakta kaldığını 
tahmin eden polis 
ekipleri kısa sürede 
gerçeği ortaya 
çıkardı. Liseli kızın 
kaçan hırsızlık zan
lısının kız arkadaşı 
olduğu belirleyen 
polis ekipleri genç 
bayanın erkek 
arkadaşı Kenan G.'yi 
cep telefonu ile ara
yarak, 'Beni polis 
yakaladı, sen kaç,

Bu arada köyün 
çobanı, Ahmet 
Ok'un yaklaşık 2 
kilometre uzaklıktaki 
zeytinlikte olduğunu 
fark etti.
Durumun bildirildiği 
jandarma ekiplerinin 
bitkin halde bulduğu 
Ok, sağlık ekipler
ince kaldırıldığı 
Karacabey 
Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına

Arkadaşları tarafın
dan akım kesilerek 
kurtarılan Cevdet 
Saka'nın elleri ve 
vücudunun çeşitli 
yerlerinde yanıklar 
oluştu. Şantiyede 
çalışan arkadaşları 
durumu 112 Acil 

ne yaparlarsa bana 
yapsınlar' dedi. 
Kaçan zanlı Kenan 
G. kısa sürede polis 
tarafından yaka
landı. Adliyeye 
sevkedilen 8 ayrı 
hırsızlık suçundan 
kaydı bulunan 
Kenan G. tutukla
narak cezaevine 
konuldu. P.A. isimli 
lise öğrencisi 
kız ise ailesine tes
lim edildi.

alındı.
Yaşlı adamın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Yolunu kaybederek 
çalılıkların arasın
dan zeytinliğe giden 
Ok'un burada küçük 
bir barakaya 
sığındığı ve 
üzerindeki kalın 
pardösünün yaşlı 
adamı soğuktan 
koruduğu 
bildirildi

Servis ekiplerine 
bildirdiler.
Uludağ'da bulunan 
sağlık ekipleri 
tarafından ilk müda
halesi yapılan 
Cevdet Saka ambu
lans helikopterle 
Sarıalan 
Bölgesinden alı
narak Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
getirildi.
Hayati tehlikesi 
bulunmadığı öğre
nilen Cevdet Saka, 
Yanık Tedavi Ünite- 
si'nde tedavi altına 
alındı. Olayla ilgili 
olarak Jandarma 
tarafından soruştur
ma başlatıldı

Dolanılırıcıların PKK 
Oyununa Aldandı, Gerçek 

Polise İnanmadı

Bursa’da ölen oğlu
nun eşine ev almak 
için para biriktiren 
emekli vatandaş, 
dolandırıcıların, 
"Hesabını örgüt 
kullanmış. Bize 
para yolla" demesi 
üzerine gittiği PTT 
şubesinde kendisi
ni engellemek iste 
yen polise uzun 
süre inanmadı.
Nilüfer ilçesi Yolçatı 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 2 ço 
cuk babası Ahmet 
Toker'i (58) arayan 
dolandırıcı, kendi
lerini başkomıser 
olarak tanıtıp, 
"Örgüt kimlik bilgi
lerine ve banka 
hesaplarına 
ulaşmış. Bu bilgiler 
seni zor duruma 
düşürür. Evine 
baskın olacak, biz 
sana yardım ede
ceğiz" dedi. Sahte 
polis, yaşlı adama 
parasını seri 
numaralarını kont 
rol etmeleri için 
verdikleri hesap 
numarasına acil 
olarak yatırmasını 
istedi. Durumu 
evde bulunan karısı 
ile paylaşan Ahmet 
Toker, ölen oğlunun 
eşine ev almak için 
biriktirdiği 5 bin 
lirayla yola çıktı. 
Dolandırıcıların 
telefonu kapatma
masını söyleyip 
sürekli olarak oya 
ladığı Toker, bindiği 
belediye otobüsün 
de de telefonla 
konuşunca duyarlı 
bir vatandaşın 
dikkatini çekti.
Yaşlı adam Mudan 
ya yolu üzerindeki 
Organize Sanayi 
Durağı'nda oto
büsten indi. 
Şüphelenen vatan
daş 155’i arayarak 
durumu ihbar etti. 
Bunun üzerine alar
ma geçen ekipler, 
yaşlı adamı ara

maya başladı. Bu 
sırada telefon ile 
konuştuğu dolandı 
rıcıdan parayı nasıl 
yatırması gerektiği 
talimatını alan To 
ker, Organize 
Sanayi PTT Şube 
si'nde sıraya girer 
ken polislerle 
karşılaştı. Resmi 
ekipler, yaşlı adam 
dan telefonu kapa
masını istedi. 
Ancak Toker, ken
disinin başının 
dertte olduğunu 
belirterek, para 
yatırması gerektiği
ni söyledi. Bunun 
üzerine polis, yaşlı 
adamın elinden 
telefonu alarak ola 
ya müdahale etti. 
Son anda dolandı 
rılmaktan kurtulan 
Ahmet Toker, 
polislere teşekkür 
ederek ifade için 
karakola götürüldü. 
Bir süre önce ken
disine Emniyet 
Genel Müdürlüğün 
den, "Bu tur olay
lara ve kişilere 
inanmayın. Polis 
kimseyi banka 
şubesine çağırmaz" 
yazılı uyarı mesajı 
aldığını belirten 
Ahmet Toker, panik 
ve heyecanla tele
fondaki kişiye 
inandığını kaydetti. 
İçinden bir sesin 
bir yanlışlık olduğu 
nu söylediğini anla
tan Toker, "Polis 
yardım etmek iste
di. Onu bile din
lemedim. Çok 
üzgünüm" dedi. 
Parayı ölen 
oğlundan geriye 
kalan gelinine daire 
al mak için birik
tirme ye başladığını 
anlatırken duygu
lanan Toker, 
"Benim için çok 
büyük bir paraydı. 
Allah yardım etti. 
Dolandırılmaktan 
son anda kurtul
dum" diye konuştu
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Güne Bakış
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kadri_guler@hotmail.com

Meclis’te tartışma..
Gemlik Belediye Meclisi’nde bazı, incir çekir 

değini doldurmayan konuşmalar gerçekleşiyor.
Öyle oluyor ki, basit bir detay için 30 dakikası 

gidiyor meclisin..
Dün de böyle lüzumsuz konuşmalar oldu yine.
Meclis toplantısında, imar komisyonunudan 

gelen konular zaman aldı.
Büyük çoğunluğu ise komisyondaki gibi 

oylandı.
Oylama sırasında, çoğu zaman usule uygun 

olarak haraket edilmez.
“Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir...” 

sözünü sık duyarız..
Tek tük parmak kalkar..
Çoğu meclis üyesi parmağını kaldırıp oyunun 

belli etmez, sonuca da itiraz etmez, karar çıkar..
Dün, bir oylamada itirazlar yaşandı.
İmar komisyonundan gelen bir karar olumsuz 

du.
Komisyon, Roda Limanı önünden geçen yolu 

ile ilgili istemi olumsuz bularak kabul etmemiş 
ti.

Mecliste bu konu oylanırken MHP’li 2 üye 
çekimser kaldı.

CHP’liler komisyon raporunu ‘evet’ derken, 
AKP’liler ve Brütüs Bülent ‘hayır’ diye parmak 
kaldırdı.

Ancak, komisyon üyesi AKP ‘li Fevzi Ayyıldız’ 
ın AKP’Hlerle birlikte oy kullanmadı.

Sayımı yapan Başkanvekili Refik Yılmaz, so 
nucun 11 -11 olduğunu açıkladı.

Böylece komisyondan gelen olumsuz rapor 
başkanın oyunun eşitlikte 2 oy sayılması nede 
niyle komisyon raporu red edilmiş sayıldı.

Tartışma buradan çıktı.
Fevzi Ayyıldız, “Ben parmak kaldırmadım” 

dedi.
Yılmaz, “2 kere saydım. Bir oylama 3 kere 

yapılmaz. Oylama bitmiştir, "deyince işler ka 
nştı.

Yılmaz, "Fevzi Bey dürüt olun, siz kendinizde 
değilsiniz..” deyince, Ayyıldız ile Yılmaz arasın
da tartışma büyüdü.

Refik Yılmaz, Ayyıldız’ın ‘namus yemini’ 
etmesi üzerine, oylamayı tekrarlamak zorunda 
kaldı. Sonuçta, önerge, komisyondan geldiği 
şekilde meclisten geçti.

Böylece Ayyıldız ile Yılmaz arasındaki anlaş
mazlık bir kez daha ortaya çıktı.

Mecliste bir de rahmetli Ömer Kahraman’ın 
adının bir tesisine verilmesi konusunda MHP’ 
nin önergesi konusu vardı.

İlgili komisyon. Kahraman/ın adının meclis top 
lantısının yapıldığı binaya verilmesini önerdi, 
meclis te bunu öneriyi oy birliği ile kabul etti.

Bence burada yanalış bir karar alındı.
Ömer Kahraman, belediyede uzun yıllar çalış 

mış olsa da, belediye meclis üyeliği yapmış olsa 
da, adının emeği olmadığı bir tesise veril mesi 
doru değildi. Gemlik Belediyesinde namu suyla 
çalışan onca personel ve emekli bu işten alın
maz mı?

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın adı bile ken 
tin bir alanına, bir yoluna verilmezken, aramız
dan ayrılan yüzlerce belediye meclis üyesinin 
adı bir yerlere verilmezken, sevdiğim bir kişi ol 
masına karşın, meclisin kararını yanlış buluyo
rum. Sayin üyeler, yoksa kendilere zemin mi 
hazırlıyorlar diye düşündüm bir an.

Gemlik Belediye Hizmet 
Binasının yeri Belli değil
Gemlik Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında, CHP’li Mahir Gencer’in 2013 yılı 
bütçesinde Belediye Hizmet Binası’na yer ayrılmadığı konusundaki eleştirilerini yanıt
layan Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, “Bina için girişimlerimiz oldu. Ancak, gerçek
leşmedi. Bu işi 1/1000 ölçekli kuzey planları görüşülürken, hep birlikte çözelim” dedi. 
Yılmaz, Çarşı Deresi’nin BUSKİ tarafından tamamlanacağını söyledi.

Dün yapılan Gemlik 
Belediye Meclis 
toplantısında, 2013 
yılı bütçesinde 
Gemlik Belediyesi 
Hizmet Binası için 
ödenek konmadığı 
Belediye Hizmet 
Binasının yerinin ise 
belli olmadığı CHP li 
üyelerce belirtildi. 
CHP’li Meclis Üyesi 
Mahir Gencer, bütçe 
eleştirileri sonucun
da ortaya çıkan 
Belediye hizmet 
binası yeri konusun
da açıklama yapan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, şunları 
söyledi: “Yeni 
Belediye Binamız 
için Çevre Yolu’nda 
Bekçe Ailesi’ne ait 
bir yer vardı. Ancak, 
İmar Komisyonu bu 
yeri uygun görmedi. 
Kentsel planlarda 
Belediye Hizmet 
Binası için bir yer 
bulmak zorundayız. 
Bu konuda, bütçe 
mize bir rakam koya 
hm. Çünkü, yakında 
1/1000 ölçekli kuzey 
imar planlarını İha 
leye çıkartıyoruz. Bu 
planlar yapılırken, 
Belediye Binasının 
yeri de belirlenebi 
lir.” dedi.
CHP’liler stratejik 
planda otopark 
yapılması için daha 
çok yer gösterilme 
sini ve planda bulu
nan prestij cadde 
düzenlemesi ifade 
sinde İstiklal 
Caddesi’nde düzen
leme anladığını 
belirten CHP’li Mahir 
Gencer, “Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Etüd Daire 
Başkanlığı ile birlik
te Heykel’de cephe 
sağlıklaştırılması 
projesi yapıldı. İstik
lal Caddesi’nde de 
bu yapılmalı. İstiklal 
Caddesi Gemlik’in 
prestij yolu olmalı. 
Ayrıca, ilçe girişin
deki kavşak düzen- 
lemesi yetersiz._____

Orada da bir kat çık 
yapılmalıdır. Bu 
konuda, Büyükşehir 
Belediyesi’ne öner 
ge verdik. Gerekirse, 
kamulaştırma yapıl
sın. Bu konuya 
sahip çıkalım” 
dedi.
Belediye Meclis 
toplantısının sonun
da ise, Yerleşke’ye 
yeni bir suni çim 
saha yapılması ile 
Hisartepe 
Mahallesi’ne genel 
tuvalet ve öğrenci
lerin kullanacağı 
internet bilgi evi 
yapılması konusun 
daki önergeler kabul 
edildi.
Kumla’nın Pınarbaşı 
Deresi’nin denize 
ulaşması önerisi de 
gündeme alındı. 
Gündem dışı söz 
alan CHP Gurup 
sözcüsü Necdet 
Ersoy, gündem dışı 
konuşmaların 
meclis toplantısının 
sonuna bırakıl
masını eleştirdi.

Ersoy, Cumhuriyet 
Mahallesi’ndeki park 
yerinin yarısının 
neden yapılmadığını 
Başkanvekiline 
sordu.
Öte yandan, Çarşı 
Deresi’nin kimin 
tarafindan yapıldı 
ğını, nasıl olacağını, 
meydan projesi 
dahilinde mi yapıl 
dığını da sordu.
Ersoy, Kumla 
kıyılarından ‘Beton 
lan kaldırıyorlar. 
Bununla ilgili bir 
projeniz var mı?” 
dedi.
Ersoy, Meclis korniş 
yonlarda görüşülen 
bazı konuların 
meclise gelmemesi
ni de eleştirdi. 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, soruları 
yanıtlarken, 
Gemlik’te 30 adet 
park yerinde montaj 
çalışmasının 
yapıldığını, 40 yere 
de spor aletlerinin 
konduğunu söyledi. 
Çarşı Deresi’nin üst 

betonunun Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan kaldırıldığını, 
bundan sonraki 
bölümün BUSKİ 
tarafından yapıla
cağını açıkladı.
Yılmaz, “Derelerin 
üstü açılması 
gerekiyor.
BUSKİ de böyle 
istiyor. Üstü açılan 
derenin altındaki 
kanalizasyon 
bağlantılarını kap
atarak, BUSKİ’nin : 
yeni hattına bağlat
tık. Çarşı Deresi’ni 
Gemlik’e yakışır bir 
hale getireceğiz” 
dedi.
Derenin denizle 
buluştuğu yerdeki 
balık satış mağazala 
rımn ne olacağı 
sorusu üzerine de 
Yılmaz, “Bu 
konuda, uygun bir 
yer bulalım ve 
konuyu meclisimize 
getirelim. Daha son
raki meciste bu 
konuda karar 
alalım” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP len Mııslıılar Derneği ne ziyaret
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütünden, Muş 
İli, İlçeleri ve Hınısh 
lar Derneği’ni 
ziyaret etti. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan’ın rahat 
sizliği nedeniyle, 
vekaleten başkanlık 
eden Bülent Çiçek 
ve Yönetim kurulu 
üyeleri, yeni seçilen 
Dernek Başkanı 
Ercan Demir ve 
Yönetim kurulu 
üyelerine hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulundu. Ev sahibi 
Dernek Başkanı 
Ercan Demir ve 
üyelerin kalabalık 
bir grupla karşıladık 
lan ziyaret sıcak bir 
ortamda samimi bir 
şekilde geçti.
Başkan Ercan

Kent estetiğiBniintlilı çalışmalar süriiıor
Gemlik 
Belediyesinin Kent 
estetiğine yönelik 
yeşillendirme pro
jeleri devam ediyor. 
Gemlik girişinin 
yanı sıra çevre yolu 
ve şehir içinde de 
yeşillendirme, ağaç
landırma ve peyzaj 
çalışmalarını devam 
ettiren Belediye, 
Terminal Karşısı, 
Çevre yolu girişi ve 
Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Mevkii ışıklandırma 
bölgesinde de şev 
taşı döşeme çalış
malarını gerçek
leştiriyor. Belediye 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan çalış
malarda ilçenin 
trafik yoğunluğunu 
üstlenen bölgelerde 
görsel iyileştirme 
çalışması yapılıyor. 
Şev taşı ile döşenen 
yollar, daha sonra 
üzerlerine bitki, çim, 
çiçek ekimi ile 
güzelleştirilecek. 
Öte yandan İstanbul 
yolu, Terminal böl
gesindeki çim
lendirme ye ağaç
landırma çalışmaları

Demir; “Bizim 
amacımız Gemlik’te 
yaşayan tüm hem 
şehrilerimizi bir 
araya getirerek 
dayanışma sağla
mak, ihtiyaç sahibi 
hemşehrilerimize 
olduğu gibi tüm 
vatandaşlarımıza da 
yardımda bulun
mak, eğitim gören 
gençlerimize yardım 
cı olabilmek, mem

da tamamlandı.
Yaklaşık bir ay önce 
başlayan'çalışmalar 
kısa bir süre önce 
tamamlandı. Gemlik 
Özdilek Tesisleri 
karşısındaki İlçenin 
sembolü “Zeytin 
Heykel i’hin” altı ve 
ilçe girişilin aynı 
bölgede Iralan yak
laşık 3 bin 
metrekarelik alan 
önce Top'Akasya, 
Sedir, Çınar Yap 
rakh Akçâağaçlar ile 
donatıldıPGemlik 
Belediyesi bunun 
ardından aynı böl 
gede rulö'çim ekimi 
gerçekleştirdi. Bu 
arada ağaçlandırma 
ve çimlendirme 
çalışmaları sulama 

leketimizden gelen 
adet ve gelenekle 
rimizi yaşatabilmek
tir” diyerek ziyaret
ten dolayı duyduğu 
mutluluğu dile getir
di. Yapılan ziyarette, 
güncel ve ekonomik 
olaylara da değinil
di. Bunun yanı sıra 
dernek üyeleri 
seçim zamanında 
kendilerinin ziyaret 
edilip bir sürü 

sistemi ile de 
pekiştirildi. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
sadece alt yapı, üst 
yapı, yatırım ham
leleriyle değil, 
ilçenin her yönünü 
güzelleştirecek ve 
kent estetiğini öp e 
çıkaracak önemli 
çalışmalar da yap
tıklarını vurgula
yarak, Çevre Yolu 
ve ilçenin birçok 
bölgesinde başlat
tıkları yeşillendirme 
çalışmalarını ilçe 
girişinde de sürdür 
düklerini kaydetti. 
Gemlik Belediye 
sPnin Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Mevkii, Küçük 

sözler verildiği, 
seçimden sonra 
hiçbir sözün yerine 
getirilemediği ve bu 
yüzden hemen 
hemen tüm siyasi 
partilerin güven ver
mediği, en büyük 
sorunlarının ise 
işsizlik olduğu dile 
getirildi. Yapılan 
ziyaret sohbet 
havasında son 
buldu.

Kumla, Kurşunlu, 
Umurbey Mahallele 
rinin yanı sıra kent 
merkezi ve çevresin 
de de yeşillendirme 
çalışmaları sürüyor. 
Şev taşı döşeme 
çalışmalarıyla 
renklenen peyzaj 
hamlesi, tüm ilçenin 
yeşile yönelik 
çehresini de 
değiştirdi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bu çalış
maların aralıksız 
süreceğini ifade 
ederek, çalışma 
yapılan alanlardaki 
sulama sistemleri 
konusunda da 
duyarlı olduklarını 
söyledi.

Veliüaba Kıraathanesi 
19. tekerlekli sandalyeyi 

sahibine ulaştırdı

Velibaba 
Kıraathanesi’nin 
“Her ay bir engel 
kalkıyor” projesi 
kapsamında, 
19 ncu tekerlekli 
sandalyesini ihtiyaç 
sahibi 11 yaşındaki 
bir çocuğa 
ulaştırıldı.
Velibaba 
Kıraathanesinden 
gazetemize yapılan 

Bursa'da Su Ürünleri
Denetimleri Aralıksız

Penam Ediyor
Bursa İl Gıda Tarım Gıda Tarım ve
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü tarafın
dan su ürünleri 
olarak yasa dışı 
avcılık ve satış 
yapanlara yönelik 
denetimler aralıksız 
sürdürülüyor. 
Su ürünlerinde 
tüketiciye giden 
zincirin en önemli 
halkası olan 
Büyükşehir 
Belediyesi su ürün
leri hali ve diğer 
perakende satış 
noktalarında dene
timlerine devam 
ediyor. 1 Eylül 2012 
tarihinde su ürün
leri genel av 
yasağının bitmesi 
ve yeni av sezo
nunun açılması 
nedeniyle, karaya 
çıkış noktaları, yol 
güzergahları, top
tan ve perakende 
satış yerleri avcılık 
ve hijyen bakımın
dan denetleniyor. 

açıklamada, 
başlattıkları proje 
kapsamında 19. 
tekerlekli sandal 
yeyi 11 yaşındaki 
engelli bir kız 
çocuğuna ulaştırıl
mak üzere Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Gökhan Özler’e 
ulaştırdıklarını 
söyledi.

Hayvancılık 
Bakanlığı Balıkçılık 
ve Su ürünleri 
Genel 
Müdürlüğü'nün 
koordinatörlüğünde 
çevre il ve ilçe 
müdürlüklerinden 
gelen su ürünleri 
denetçileriyle birlik
te denetimler etkin 
bir biçimde devam 
ediyor. 
Konu ile ilgili bir 
açıklama yapan 
Bursa İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürü Ömer 
Çelik, "İlimizde 24 - 
28 Eylül 2012 tarih
leri arasında 29 
Perakende satış 
yeri, 33 soğuk hava 
deposu, 33 müza
yede ve mezat 
alanı, 63 su ürünleri 
nakil aracı ve 11 
balıkçı barınağı 
olmak üzere toplam 
169 adet denetim 
yapıldı." dedi.



8 Kasım 2012 Perşembe Gemlik Körfez Sa% fa 6

BORSM KÖYltRİ KENT BELLEĞİNDE
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından Bur 
sa belgeliğine 
kazandırılan ‘Bu 
Toprağın Renk leri’ 
kitabı, kentin tüm 
bölgelerinden örnek
lerle, dünden bugü 
ne köy yaşamını 
geleceğe taşıyor. 
Bursa’nın köklü tari
hi mirasına kültür ve 
sanat çalışmalarıyla 
yeni belgeler kazan 
dıran Büyükşehir 
Belediyesi, yoğun 
bir emekle hazır
lanan ‘Bu Toprağın 
Renkleri’ kitabının 
tanıtımını da Dağ- 
Der Kültür Merkezi’n 
de yapılan toplantı
da kamuoyuna 
sundu. Büyükşehir 
Belediyesi’nin adeta 
bir yayınevi anlayı 
şıyla çalıştığını anla
tan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
"Bursa olarak kent 
kültürü konusunda 
büyük eserler ver 
meye başladık. Kent 
kültürü ve kimliği 
üzerine Bursa bir 
marka oldu ve 
UNESCO tarafından 
da yapılan çalış
malara örnek olacak 
çalışmalara imza 
atıyoruz" dedi.

finne Bahalar Difclıat! Bakanlık açıkladı
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketici 
nin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü, 22 
firmanın sattığı okul 
çantası, ayakkabı ve 
kalem gibi ürün
lerde, sağlığa zararlı 
kimyasal madde 
miktarının limitlerin 
üzerinde olduğunu 
belirledi.
22 FİRMA ZEHİR 
SAÇIYOR 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'ndan

Kültürlerin ve mede 
niyetlerin yatağı 
olan Bursa’da 
yöneticilik yapmanın 
önemli bir misyon 
yüklediğini kayde
den Başkan Altepe, 
9 yıllık başkanlığı 
süresince, alt ve 
üstyapı çalışmaları 
nın yanı sıra 2300 
yıllık Bitinya surların 
dan 8500 yıllık arke
olojik döneme kadar 
her zenginliğin gün 
yüzüne çıkarıldığını 
belirtti. “Bu dönem, 
en güzel izlerle Bur 
sa’ya hatıra olarak 
kalacak” diyen 
Başkan Altepe, 
kentlerde yapılan 
fiziki çalışmaların bir 
süre sonra yıkıla- 
bildiğini ancak köklü 
kültürel mirasa yöne 
lik yapılan çalış
maların geleceğe 
taşındığını ifade etti.

yapılan açıklamaya 
göre, Tüketicinin 
Korunması ve 
Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü, 
halk sağlığını tehdit 
eden ürünleri belir

Doğumdan ölüme 
köy yaşamı kültürün 
en güzel şekilde 
yaşamasına önem 
verdiklerine işaret 
eden Başkan Altepe, 
“Somut eserler ve 
bunların 
işlevlendirilmelerini 
n yanı sıra kent 
kültürü çalış
malarımızı hızla 
sürdürüyoruz. 
Okullardan mahal
lelere, köylere ve 
eski çarşı hayatına 
kadar yapılan tüm 
çalışmalarla 
Bursa’nın tüm yön
leriyle tanıtılmasını 
önemsiyoruz. 
Bursa’nın kırsalında 
yapılanlar der
lenerek bu güzel 
arşiv oldu.
Bursa’nın kültürüne 
yönelik her eseri, 
halk kültürüne gönül 
vermiş değerli 

lemek amacıyla, 
akredite laboratuvar- 
larda testler 
yaptırdı. Yapılan 
testler sonucunda 
güvensiz bulunan 
ürünler 'Bazı 

kadrolarımızla 
gerçekleştiriyoruz. 
Bugüne dek 20 kişi
lik bu kadroyla 71 
köyde çalışmalar 
derlendi. Doğumdan 
ölüme köylerdeki 
yaşamı bu eserle 
gözler önüne seriyo 
ruz” diye konuştu. 
Eskiden köylerde 
yaşamın yüzde 
80’lere vardığını 
ancak bu oranın 
bugün yüzde 15’lere 
düştüğünü söyleyen 
Başkan Altepe, köy 
mimarisinden 
köylerdeki meslek
lere, el işlerinden 
halkoyunlarına, 
müzisyenlikten 
giyim kuşama 
kadar akla gelen 
herşeyin ‘Bu 
Toprağın Renkleri’ 
kitabında can 
bulduğunu ifade 
etti. Kitapta bazı bil
inmeyen kültürel 
değerlerin de hatır
latıldığını dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Kitapta 
köylerdeki kültürel 
mirasın bazılarını ilk 
kez gördük. Bizi 
heyecanlandıran bu 
durumları, üretilen 
bu eserlerle gele
ceğe taşımış olu 
yoruz” dedi

Tüketici Ürünlerinin 
Tehlikeli Kimyasal 
Madde İçeriğine 
Yönelik Piyasa 
Gözetimi ve 
Denetimine İlişkin 
Tebliğ' kapsamında 
yayınlandı.
Buna göre, 22 fir
manın sattığı okul 
çantası, ayakkabı ve 
kalem gibi ürün
lerde, sağlığa zararlı 
kimyasal madde 
miktarının limitlerin 
üzerinde olduğu 
belirlendi.

Bursa Kent Konseyi 
Çekirge Çalışma 
Grubu üyeleri, 
Tarihçi ve Yazar 
Erhan Yıldızalp 
rehberliğinde 
şehrin manevi ve 
tarihi değerlerinden 
olan anıt eserleri 
gezdi.
Bursa’nın sahip 
olduğu tarihi 
zenginliklerin 
topluma tanıtılması 
amacıyla Çekirge 
Çalışma Grubu 
tarafından kültürel 
gezi düzenlendi. 
Çekirge Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
M.Necati Şahin’in 
kafile başkanlığını 
yaptığı gezide, 
Tarihçi ve Yazar 
Erhan Yıldızalp 
anıtsal eserler 
hakkında bilgilerini 
Kent Konseyi 
üyeleriyle paylaştı. 
Eserlerim taşıdığı

KENT KONSEYİ 
ÜYELERİ ANITSAl 

ESERLERİ İNCELİYOR

anlamların ve bilin
meyen yönlerinin 
anlatıldığı gezi kap
samında, Abdal 
Murat, Aydede, 
Seyid Nasır, Üftade 
Tekkesi ve Cami, 
Üçkuzular Türbesi, 
Mollafenari Cami ve 
Türbesi, 
Somuncubaba Evi, 
Pınarbaşı 
Mezarlığındaki 
Koca Mustafa 
Paşa'nın kabri; 
Molla İlyas hazret
leri ziyaret edildi. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih 
Pala, “Şehrimizde 
bulunan tarihi ve 
kültürel mirası iyi 
tanıyarak dünyaya 
anlatmak zorun
dayız. Bursa’nın 
manevi dinamik
lerinin iyi bilinmesi 
ve dünyaya tanıtıl
ması için çalışmalar 
yapıyoruz” dedi.

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal* Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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NıMı İrilik Patriot Hamlesi onama, zaferini
dünyaya ilan etti

Türkiye'nin, Suriye 
sınırına Patriot 
füzelerinin yerleştir
ilmesi için Nato'ya 
çok yakında resmi 
başvuru yapacağı 
öne sürüldü. 
Reuters'in bir dışiş
leri yetkilisinin 
dayandırdığı habere 
göre Türkiye; ABD 
ve diğer müttefikleri 
ile Patriot 
füzelerinin, 
Suriye içindeki 
bazı bölgeleri koru
mak için kullanıl
ması ihtimalini 
istişare etti. 
Füzelerin, Suriye 
rejiminin muhaliflere 
ve sivillere yönelik 
saldırılarını durdur
mak için ele alınan 
senaryolardan biri 
olduğu belirtildi. 
Habere göre aynı 
yetkili; planlamanın, 
ABD'deki seçimler

Kuvvetli yağış geliyor!
Hava sıcaklığı 
Kuzeybatı kesim
lerde 4 ila 6 derece 
azalacak, diğer yer
lerde önemli bir 
değişiklik olmaya
cak. Bu arada yur
dun büyük bölümün 
de yağış bekleniyor. 
Yağışların; Marma 
ra'nın doğusu, Batı 
ve Orta Karadeniz 
kıyıları ile Amasya

ÖĞRETİCİLER ARANIYOR
KURUMUMUZCA AKTİF 
OLARAK ÇALIŞACAK 

USTA DİREKSİYON ÖĞRETİCİSİ, 
İLK YARDIM BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

(ATT BELGELİ) VE 
MOTOR BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

ARANIYOR

GEMLİK SÜRÜCÜ KURSU 
TEL : 0 224 513 26 50 
GSM: 0 545 845 42 42

sebebiyle askıda 
olduğunu, şimdi 
sonuçları belli 
olmasından sonra 
füzelerin Nato şem
siyesi altında yer
leştirilebileceğini 
dile getirdi.
Reuters'a konuşan 
üst düzey bir Türk 
Dışişleri Bakanlığı 
yetkilisi, Ankara'nın 

ve Giresun çevrele 
rinde kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Marmara, Ege, Batı 
ye Orta Karadeniz, 
İç Anadolu'nun 
batısı, Batı Akdeniz 
ile Doğu Karadeniz 
kıyılarının sağanak 

füzelerin konuş
landırılması için kısa 
süre içinde Nato'ya 
resmi teklif 
sunacağını belirtti. 
Associated Press'e 
konuşan bir Türk 
Dışişleri Bakanlığı 
yetkilisi de sınıra 
Patriot füzesi yer
leştirilmesi konusu
nun, Suriye'deki 

ve yer yer gök gü 
rültülü sağanak ya 
ğışlı, diğer yerlerin 
parçalı ve az bulutlu 
geçeceği tahmin 
ediliyor. Yağışların; 
Marmara'nın doğu 
su, Batı ve Orta Ka 
radeniz kıyıları ile 
Amasya ve Giresun 
çevrelerinde kuvvet 
li olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığı 

rejim güçlerinin 
muhalefet ve siviller 
üzerine gerçek
leştirdiği saldırıları 
durdurmak için ele 
alınan senaryolar
dan biri olduğunu 
belirtti.
Yetkili* söz konusu 
planının ABD'deki 
seçimler yüzünden 
askıya alındığını 
ancak Barack 
Obama'nın tekrar 
başkanlığa 
seçilmesinin 
ardından yeniden 
gündeme 
gelmesinin 
muhtemel olduğunu 
söyledi. İsminin 
açıklanmaması kay- 
dıyla konuşan Türk 
yetkili, füzelerin 
sınıra yerleştirilmesi 
durumunda, bunun 
"Nato şemsiyesi" 
altında yapılacağını 
ifade etti

Kuzeybatı kesimler 
de 4 ila 6 derece aza 
lacak, diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Rüzgarın genellikle 
güney ve güneybatı 
(Lodos), Marmara ile 
zamanla yurdun 
kuzey kesimlerinde 
kuzey ve kuzeydoğu 
(Poyraz) yönlerden 
hafif arası ra orta 
kuvvette, öğleden * 
sonra Marmara 
geneli ile Orta 
Karadeniz Kıyıları'n 
da kuvvetli (30-60 
km/s), gece saat
lerinde Marmara'nın 
güneybatısında 
kısa süreli fırtına 
şeklinde (50-70 
km/s) esmesi bek
leniyor.
Yağışların; 
Marmara'nın doğu 
su, Batı ve Orta 
Karadeniz kıyıları ile 
Amasya ve Giresun 
çevrelerinde 
kuvvetli olması 
beklendiğinden 
yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
karşı (Ani sel, su 
baskını, taşkın, 
yıldırım, vb.) 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli ve 
dikkatli olmaları 
gerekiyor.

jbamazâferiSi*
JÜNYAYAJLÂN JETTİ*
En güçlü orduya sahita ama 
lizlg^taİnb^eöF *

r: 
lı I

Barack Obama ikin
ci zaferi sonrası 
teşekkür konuş
ması yaptı. "Hiçbir 
zaman geleceğimiz 
hakkında daha 
iyimser olmadım" 
diyen Obama, 
dünyadaki en 
büyük ülkeyi daha 
da ileriye götüre
ceklerini söyledi. 
Barack Obama eşi 
ve kızlarıyla birlikte 
konuşma yapacağı 
kürsüye geldi.
Coşkulu kalabalığın 
yoğun tezahüratları 
var. Obama kızları
na ve eşine sarıldı. 
Partilileri selamladı. 
Obama'nın eşi ve 
kızları platformdan 
ayrılırken Obama 
eşini ve kızlarını da 
alkışladı. Yoğun 
alkış ve tezahürat
lar nedeniyle 
konuşmasına 
başlayamadı.
İşte Obama'nın 
konuşmasından 
satır başları 
"Bu gece 200 gün
den sonra bir

C'l 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)

liğimizi kurma 
adına geleceğe 
doğru ilerliyoruz. 
İleriye doğru 
gidiyoruz 
çünkü sizler bir 
kez daha bu ülkeyi 
umuttan yeniden 
yükselen bu hale 
getirdiniz. Bir ulus 
olarak düşeriz bir 
ulus olarak kalka
rız. Bu gece bu 
seçimde ABD halkı 
olarak bir kez daha 
bize şunu hatırlat
tınız: Bu yolcu
luğun uzun olduğu 
nu gösterdiniz. 
ABD için daha en 
iyi günleri görme 
dik. Bütün Amerika 
hlara çok çok 
teşekkür ediyorum. 
İlk kez oy vermiş 
olsanız da ya da 
uzun sıraoy verme 
sırasında kuyrukta 
beklediyseniz yine 
de çok teşekkürler. 
Obama ya da 
Romney logosu 
taşısanız da siz bu 
gece bir fark yarat
tınız”
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Hali mnnt Bugünün 0 ü nyasında Güc in f ıtili Mtor'
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
OsmanlI'nın 6 asır 
boyunca gittiği her 
yere adalet 
götürdüğünü, dil, 
din, ırk ayrımı yap
madığını söyledi. 
Günümüz dünyasın
da güçlünün haklı 
sayıldığına dikkati 
çeken Vali Harput, 
"Hala güç dünyada 
en etkili aktör. Eğer 
güç sadece madde 
ve çıkar hesabıyla, 
dünya hakimiyeti 
peşinde koşan 
insanların elinde 
olursa işte dünya 
böyle olur. Bu gücü 
OsmanlI 6 asır elin 
de bulundurdu." 
dedi.
Uludağ Üniversite- 
si'nde Uluslararası 
İlişkiler Bölümü 
tarafından Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi Büyük 
Salon'da düzenlenen 
Dördüncü

Uluslararası İlişkiler 
Konferansı'nda, 
Arap Uyanışı çerçe 
vesinde Orta Doğu 
'da yaşanan son 
gelişmeler masaya 
yatırıldı. Toplantıya, 
Türkiye'nin yanı sıra 
Tunus, Libya, Mısır, 
Ürdün, Irak, Suudi 
Arabistan, Kuveyt, 
Birleşik Arap 
Emirlikleri, Lübnan 
ve İsveç'ten katılan 
akademisyen, diplo
mat ve uzmanlar, 
bölgedeki son 
dönem gelişmeleri 
masaya yatırdı. 
Açılışta konuşan 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, Orta 
doğu'da OsmanlI'nın 
çekilişinin ardından 
sürekli kan aktığını 
belirterek, OsmanlI 
nın adaletli yöne
timine dikkat çekti. 
OsmanlI'nın bir yere 
gittiğinde almak için 
değil vermek için git
tim, sonra gelen

devletlerin ise bölge 
halkının dilini, 
petrolünü aldığını 
vurgulayan Varput, 
güçlü olmanın öne
mine değindi. 
ABD'de yeniden 
başkan seçilen 
Obama'nın konuş
masını hatırlatan Vali 
Harput, şöyle konuş
tu: "Obama diyor ki; 
'dünyanın en güçlü 
ordusu bizim ordu
muz. En güçlü 
ekonomisi bizim 

ekonomimiz. En ileri 
teknolojisi bizim 
teknolojimiz.
Sayıyor, gururlanı 
yor. Doğru söylüyor. 
Sevgili gençler, 
aslında bugün 
güçlünün haklı 
sayıldığı bir 
coğrafyada, dünyada 
yaşıyoruz. Güçlünün 
haklı sayıldığı bir 
dünyada yaşıyoruz. 
Ortadoğu'daki son 
sınırların da güce 
dayalı çizildiğini

biliyoruz.
Hala güç dünyada 
en etkili aktör. Eğer 
güç sadece madde 
ve çıkar hesabıyla, 
dünya hakimiyeti 
peşinde koşan 
insanların elinde 
olursa işte dünya 
böyle olur. Bu gücü 
OsmanlI 6 asır 
elinde bulundurdu. 
Dil din ırk mezhep 
hiçbir ayrım 
gözetmeksizin, 
muhteşem örnekleri
ni hep beraber 
yaşadık." 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek ise 
Ortadoğu'nun eski
den olduğu gibi 
gelecekte de dünya 
barışının en potan
siyel risk alanlarının 
başında olmaya 
devam edeceğini 
vurguladı. Dilek, 
düzenlenen toplan
tının bu kapsamda 
ülkemiz ve dünya 

barışına hizmet ede
ceğinden emin 
olduğunu kaydetti. 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr.
İsmail Efil de 
Suriye'de yaşanan 
kanlı sürecin komplo 
teorileri ile açıklana
mayacağını dile 
getirdi. Tunus'ta 
başlayan ve diğer 
ülkelerde devam 
eden halk hareket
lerinin, sürdürüle
mez hale gelen 
yönetimlere tepki 
olduğunu ifade eden 
Efil, sürdürülemez 
yapının sadece 
siyasi yapı olmadı 
ğım, ekonomik ve 
sosyal yapının da 
bunun içinde oldu 
ğunu dile getirdi.
Prof. Dr. Efil, Türkiye 
dahil, bölge ülkeleri 
kendine düşen 
muhasebeyi yapmak 
zorunda olduğunu 
dile getirdi

Gülsar; “Hayal haşarıya 
giden yolun projesidir”

Bursa'nm Tekstil İhracatı 
1 Milyar Doları Aştı

il Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, Mudanya 
Ahmet Rüştü 
Lisesi'nde 
eğitimcilerle bir 
araya geldi. 
Toplantıya 
Gülsar, ile birlik
te İl Milli Eğitim 
Müdür 
Yardımcısı 
Mustafa Bilici ile 
İl Eğitim 
Denetmen leri 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Aknur da 
katıldı. Gülsar, 
insanların tek başı
na başarılı olamay
acağına vurgu 
yaparak; idareci, 
öğretmen, veli ve 
öğrencinin eğitim 
konusunda ayrıl
maz dinamikler 
olduğunu söyledi. 
Okul müdürlerinin 
okullarımbu 
dinamiklerle 
yönetmesinin 
başarıyı getire
ceğine değinen 
Gülsar, öğretmen
lerden de bu konu

da duyarlılık istedi. 
Dünyanın hızla 
değiştiğini ve 
geliştiğini ifade 
eden Atilla Gülsar, 
"Eğitimin amacı iyi 
yönde davranış 
değişikliği oluştur
maktır. Başkalarını 
değiştirmek için 
eğitim yöneticileri 
olarak önce 
kendimizi 
değiştirmeliyiz. 
Okul müdürlerimiz 
öğretmen, öğrenci 
ve veli için önemli 
bir rol modeldir. Bu 
hızlı değişime ayak 
uydurmalı, 
kendimizi devamlı 

yenilemeliyiz" 
dedi.
Artık el yor
damıyla çalış
ma döneminin 
sona erdiğini 
belirten Milli 
Eğitim Müdürü 
Gülsar, 
"İdarecilerimiz 
başarılı olmak 
için rutinin 
dışına çıkmalı, 
daha 

planlı ve projeli 
çalışmalı. Her şey 
insanın kendisiyle 
başlar. Eğitim 
yöneticilerimizin 
sorunun bir 
parçası olmak 
yerine, çözümün 
bir parçası 
olmasını arzu edi 
yorum. İdareciler 
olarak farkında 
olmalıyız. Çünkü 
farkında olmak her 
zaman çözüme 
giden ilk adımdır. 
Idarecile 
rimiz hep daha 
İyiyi hayal etmeli 
diye düşünüyo
rum.”'

Tekstil sektörünün 
önemli merkez
lerinden Bursa'nm 
tekstil ihracatı, 1 
milyar doları aştı. 
Yılın 10 ayında 
Bursa'dan yapılan 
tekstil ihracatı 
yüzde 7,88'lik 
artışla 1 milyar 784 
bin doları bulurken, 
hazır giyim ve kon
feksiyon ihracatı 
yüzde 8,04'lük 
düşüşle 406 milyon 
3 bin dolar olarak 
gerçekleşti.
Bu dönemde, teks 
til ile hazır giyim ve 
konfeksiyon sek
törlerinin toplam 
ihracatı ise 1 milyar 
406 milyon 787 bin 
doları bulu. 
Uludağ İhracatçı 
Birliklerinin (UİB) 
kayıtlarından der
lenen bilgiye göre, 
ocak-ekim döne
minde yüzde 
7,88'lik artışla 1 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

milyar 784 bin 
doları bulan tekstil 
ihracatı, geçen yılın 
aynı döneminde 
927 milyon 686 bin 
dolar olarak 
gerçekleşmişti. Bu 
dönemde, Rusya'ya 
yapılan ihracat 
yüzde 46,08'lik 
artış ve 127 milyon 
238 bin dolarlık 
ihracatla ilk sırada 
yer aldı. Bursa'nın 
tekstil ihracatından 
yüzde 12,71 pay 
alan Rusya'yı, 
Almanya, İngiltere, 
Romanya, ABD, 
Iran, İtalya, Fas, 
Polonya ve İspanya 
izledi. *
Yılın 10 aylık döne
minde, yüzde 
8,04'lük düşüşle 
406 milyon 3 bin 
dolara gerileyen 
hazır giyim ve kon
feksiyon ihracatı 
ise geçen yılın aynı 
döneminde 441 

milyon 497 bin 
doları bulmuştu. 
Bu dönemde, 
Almanya'ya yapılan 
ihracat, yüzde 
13,21'lik düşüşe 
rağmen 98 milyon 
420 bin dolar ile 
liderliğini korudu. 
Bursa'nm hazır 
giyim ve konfeksi 
yon ihracatından 
yüzde 24,24'lük pay 
alan Almanya’yı, 
İngiltere, İspanya, 
Fransa, Belçika, 
Hollanda, İtalya, 
ABD, Rusya 
Federasyonu ve 
İran izledi.
10 ayda, tekstil 
alanında 9 serbest 
bölgeyle 118 
ülke ve özerk 
bölgeye ihracat 
yapılırken, hazır 
giyim ve 
konfeksiyonda 7 
serbest bölgeyle 
116 ülke ve özerk 
bölgeye ulaşıldı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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llMlIllllHillllllIlMlIl
Karşılıksız çeklerin 
artması sigorta sek
törünü harekete 
geçirdi. TSB 
Başkanı Recep 
Koçak, çeke özel bir 
sigorta üzerinde 
çalıştıklarını söyledi 
Karşılıksız çeklerin 
artması finans ve iş 
dünyasını bir araya 
getirdi. Türkiye 
Sigorta Birliği 
(TSB), TOBB ve 
Bankalar Birliği bir 
toplantı gerçek
leştirerek bu sorunu 
ele aldı. Çeke özel 
bir sigorta türü 
hakkında çalışma 
yapacaklarını 
belirten TSB 
Başkanı Recep 
Koçak "Ekonomi 
yönetimi de bu 
konuya hassasiyet 
gösteriyor" dedi. 
Yeni adı Türkiye 
Sigorta Birliği olan 
derneğin sektörle

liallİIISİllllISIIIIİİllirilll!
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanı Fatih Acar, 
boşandığı eşiyle 
yaşayanların aylık
larının kesilmesi ve 
ödenen aylıkların 
geri alınmasına 
ilişkin hükmün 
Anayasa Mahkemesi 
denetiminden de 
geçtiğini ve halen 
yürürlükte olduğunu 
belirtti.
SGK Başkanı Fatih 
Acar, boşandığı 
eşiyle yaşayanların 
aylıklarının kesilme
si ve ödenen 
aylıkların geri alın

ilgili beklentilerinin 
açıklandığı toplantı
da konuşan Recep 
Koçak, sigortacılığın 
hem fiyat rekabeti 
hem de yapılan 
düzenlemelerin et 
kişiyle kâr etmede 
sıkıntılar yaşandı 
ğını söyledi.
Şirketlerin 2013 
sonrası kâra yönele
ceğini ve daha risk 
odaklı davranaca 
ğını söyleyen 
Koçak, faizlerin 
düşmesiyle artık 
paradan para kazan
ma döneminin bit

masına ilişkin hük
mün Anayasa 
Mahkemesi deneti
minden de geçtiğini 
ve halen yürürlükte 
olduğunu belirterek, 
“Bu nedenle bu 
durumdaki kişilerin 
aylık almaları hala 
yasalara aykırı bir 
durumdur ve uygu
lamalarımız da bu 
yönde devam ede
cektir. Bu konudaki 
mahkeme kararları 
ise bu kişilerin ayrı
ca suç işleyip 
işlemediğine yani 
ceza hukukuyla ilgili 
olup, aylık alma 

tiğine dikkat çekti. 
Koçak, "Sigorta şir
ketleri gerçek 
faaliyetlerinden kâr 
etme döneminde 
risklere daha fazla 
dikkat etmeli" diye 
konuştu.
KÂR YÜZDE 19.47 
AZALDI
TSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep 
Koçak, "Sektörün 
teknik kârlılığı 
2012'nin ilk 6 ayında 
geçen yıla göre 
yüzde 19.47 azala 
rak 62.8 milyon lira 
oldu" dedi.

hakları olduğuna 
ilişkin değildir" 
dedi. Acar, 5510 
sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu'nun 
"gelir ve aylık 
bağlanmaya cak 
haller" başlıklı 56. 
maddesinin son 
fıkrasında, "Eşinden 
boşandığı halde, 
boşandığı eşiyle 
fiilen birlikte yaşad 
ığı belirlenen eş ve 
çocukların, bağlan
mış olan gelir ve 
aylıkları kesilir.” 
dedi

Ocak ayında yüzde 
3 zam alacak olan 
memurlara, Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek'ten enflas 
yon farkı müjdesi 
geldi.
Bu yıl yüzde 4+4 
zam alan memurlar 
ile memur 
emeklileri, enflasy
onun yılın ikinci 
yarısında yüzde 4'ü 
geçmesi durumun
da, 2013'ün Ocak 
ayında verilecek 
zamlarına ilaveten, 
enflasyon farkı da 
alacaklar. İşçi 
emeklileri de farktan 
yararlanacak. Yılın 
ikinci yarısında 
enflasyonun şu an 
itibarıyla yüzde 3.35 
olduğunu söyleyen 
Mehmet Şimşek, 
"Yani önümüzdeki 2 
ayda enflasyon eğer 
0.65 puanın altına 
düşmezse veya o 
civarda kalmazsa 
ilave artış yapılır" 
dedi. 2012'nin ilk 6

iHiMıiılllııııiıMıH
Maliye Bakanlığı 
Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlığı 
400 vergi müfettiş 
yardımcısı alacak. 
Adaylardan 
2011 ve 2012 
KPSS'de 40, 54 ve 
57 puan türlerinin 
herhangi birinden 
80 ve üzeri puan 
alma şartı aranıyor. 
Başvurular ise 
12-30 Kasım 
süresince yapıla

ayında enflasyon 
oranının yüzde 1.9 
olduğunu, fakat 
memura yüzde 4 
oranında maaş 
artışı yapıldığını 
hatırlatan Şimşek, 
yılın ilk yarısında 
enflasyonun 2 katın
dan fazla maaş 
artışı yapıldığını 
belirtti.
Şimşek, 1 puanlık 

bilecek. Giriş sınavı 
önce klasik usulde 
yazılı, sonra da 
sözlü olarak düzen
lenecek, yazılı 
sınavda başarılı 

maaş farkının 
bütçeye yükünün 
1 milyar lira 
olduğunu da vurgu
ladı. Öte yandan 
uzmanlar, yılın ikin
ci yarısında enflasy
onun yüzde 7'nin 
üzerinde olmasını 
bekliyor. Bu da 
memurların maaşına 
eklenecek enflasyon 
farkını yükseltiyor.

olan adaylar 
Ankara'da sözlü 
sınava tabi tutula
cak. Daha fazla bilgi 
maliye.gov.tr'de 
yer alıyor

G 
E

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 10 28

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 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 İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18'46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dov. Hast. . 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5^3 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5^4 g0 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
BÜSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol 51310 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03
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Bursaspor 
taraftarına 
kötü haber

İl Güvenlik Kurulu, yapılan İl Güvenlik

7. Uluslararası isçi Filmleri 
festivali yarın sona eriyor

yaptığı toplantı 
sonucunda Cuma 
günü İstanbul'da 
oynanacak olan 
Beşiktaş-Bursaspor 
maçına konuk 
takımın taraftarı 
alınmayacağını 
açıkladı.
Dün saat 14:00*te

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez wwwje»mırttzjazeteslc«nı

Kurulu toplantısın
da, Cuma günü 
İnönü Stadı'nda 
oynanacak olan 
Beşiktaş- 
Bursaspor maçına 
yeşil-beyazlı 
taraftarların 
gelmemesi yönünde 
karar alındı.

2 Kasım 2012 tari
hinde başlayan 7. 
Uluslararası İşçi 
Filmleri Festivali'nin 
Bursa ayağı, 9 Kasım 
2012 tarihinde sona 
erecek.
Nilüfer 
Belediyesi'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Nilüfer 
Belediyesinin 
destekleriyle bu yıl 
yedincisi düzenlenen 
festivalin Bursa 
ayağının 2 Kasım 
Cuma günü saat 
18.00'de Nazım 
Hikmet Kültürevi’nde 
düzenlenecek kok
teyl ile başladığı 
bildirildi.
Festivalin düzenleyi
cileri arasında bulu
nan Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) İl 
Koordinasyon

ULUSLARARASI

FİLMLERİ 
FESTİVALİ

Kurulu Üyesi Orhan 
Sarıbal, bu yıİki festi
valde
"Şimdi özgürlük 
vakti" ve "Özgürlük 
emek ister" slogan
larını tercih ettikleri
ni belirtti.
BursalIları 24 ülke
den 57 filmin yer ala

cağı festivalin 
olduğunu söyleyen 
Sarıbal, 
"6 yıl boyunca 
olduğu gibi bu yıl da 
emekten yana söz 
söyleyen öyküleri ve 
direnişleri beyaz 
perdeye taşıyan 
organizasyon, yine

Anadolu'nun dört 
bir yanını dolaşmak
la kalmıyor, 
dünyanın pek çok 
ülkesinden benzer 
öyküleri Türkiye 
halkları ile buluştu
ruyor" dedi.
Festival, 2 Kasım 
Cuma günü saat 
18.00'de Nazım 
Hikmet Kültürevi’nde 
düzenlenecek kok
teylin ardından 
Orçun Benli'nin 
yönettiği "Bu Son 
Olsun" filminin gös
terimiyle başlayacak 
ve 9 Kasım 2012 
Cuma günü Ördekli 
Kültür Merkezi'nde 
yönetmen özcan 
Alper söyleşisi ve 
"Gelecek Uzun 
Sürer" filminin gös
terimiyle son 
bulacak

m
RETİNA
GÖZ HASTANESİ

M d^r olmlm, bl, gMfrlnlII karuy,ılm.

Bursa’nın İlk ve Tek 
Göz Hastanesi 
İK) 240 24 00” 

www bursaretina,com ।
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Otomobi Kamyonun
a tına girdi: 3 yara ı
Orhangazi-Bursa yolu Gedelek 
köyü altında meydana gelen 
kazada otomobil kamyonun altı
na girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. 
Haberi sayfa 3’de

GEMPORT A.Ş. tarafından lisenin kapalı spor binası yerine yapılan yeni 24 derslikli binanın yapım çalışmalarına başlandı

Gemlik lisesi’nin temeli alıldı
1992/4tertinler19Kasım'ıla

silah altına almıyor
GEMPORT A.Ş. 
tarafından yapımı 
üstlenilen yeni Gemlik 
Lisesi’nin temel çalış
maları başladı. Okulda 
eğitim ve öğretime 
devam edilirken, eski 
spor salonunun oldu 
ğu yere yapılacak olan 
24 derslikli 4 katlı okul 
tamamlandığında, eski 
bina yıkılıp, bahçeye 
kazandırılacak.
Haberi syf2’de

Askerliğine karar 
alınan ve Kasım 
2012 tarihinde sev 
ke tabi hükümlüle 
rin 1992/4 tertipliler 
19-22 Kasım gün
leri birliklerine 
katılacak. Askerlik 
Şubesi Başkanlığın 
dan yapılan yazılı 
açıkılamada, eğiti
mi merkezlerini 
gösteren listelerin 
Askerlik Şubele 
rinde askıya çık
tığını, isteyenleren 
telefonla da bilgi 
alabileceklerini

veya e-devlet site 
sinden durumlarını 
öğrenebilecekleri 
açıklandı.
1. grup şevke katıla 
cakların evraklarını 
19-22 Kasım tarih
lerinde alabilecek
lerini, 2. grup aske 
re almanın ise 3-4 
Ocak 2013 tari
hinde yapılacağı 
duyuruldu. Bu tarih 
lerde evraklarını 
almayıp birliklerine 
katılmayanların 
bakaya sayılacağı 
bildirildi.

Güne Bakış Savcılık, Hasar Tesbit Komisyonuna 
inceleme yapılmasına gerek bulmadıKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Delikanlılık...
Argo sözlüğünde, DELİKANLILIK diye 

bir deyim vardır.
Delikanlı olma, salt erkeklere özgü de

ğildir.
Kadınların da delikanlıları vardır.
Onun için "Delikanlı gibi kadın" deyimi 

sık kullanılır.
Erkekler arasında Delikanlı gibi olma 

yanlara ise ‘Karı gibi erkek’ derler...
Nedir Delikanlılık?
Buna, Türk Dil Kurumu’nun sözlüğün-, 

den bakalım.
Delikanlı: Çocukluk çağından çıkmış 

genç erkek.
Veya : Sözünün eri, dürüst, namuslu...
Aramızda bu tanıma uymayanlar her

zaman çıkar... Devamı sayfa 4’de

15 Mayıs 2010 
Temmuz 2010 tarih
leri arasında mey
dana gelen aşırı 
yağışlar sonucu 
zeytinlerin çiçek döl
lenmesinin gerçek
leşmemesinden 
zeytinde meydana 
gelen yüzde 60 -90 a 
varan verim düşük
lüğü nedeniyle oluş
turulan İlçe Hasar 
Tesbit Komisyonu 
zarar gören ürete- 
cilere Bakanlığın 
oluru ile 2011 yılında 
üreticilere 6.860.571 
lira ödenmesi üze 
rine destekten yarar

lanamayanların 
Savcılığa yaptığı suç 
duyurusu ile ayrıca 
2090 sayılı yasa kap
samında gerekli 
koşullara uymayan 
kişilere ödeme 

yapıldığı böylece 
kamunun zarara 
uğratıldığı iddiası 
sonucu Valilik yap
tığı ön incelemede 
konuyla ilgili görevli 
komisyon üyelerinin 

Soruşturmaya izni 
verilmemesi üzerine 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı da eski 
Kaymakam (İl Genel 
Meclisi Genel 
Sekreteri) Bilal 
Çelik, Komisyon 
üyeleri Adnan 
Süren, İbrahim 
Çetin, Arif Uçar, 
Recep Çevik, Ali 
Çelik, Hayati Karlıca 
ve Kasım Yıldırım 
hakkında inceleme 
yapılmasına yer 
olmadığı şeklinde 
karına verildi.
Karar taraflara yazılı 
olarak duyuruldu.

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

Dostluk Ve Özgürlük Ağacı
Türkiye Cumhuriyeti 

kökleriyle birleştiri
ci... Ne ki... Bu kök
leri kurutarak yıllardır 
barış içine yaşayan 
insanları ayrıştırmak 
istiyorlar.
Başkalarının emelleri
ni gerçekleştirmeler
ine neden olan sığ ve 
anlamsız itişmeler, 
kakışmalar...

Bir hikâye...
Özgürlük ve dostluk 

üzerine... Örnek alı
nacak, yaşama 
uyarlanacak bir 
hikâye bu...

Hikâye de değil 
gerçek yaşamdan bir 
kesit.
“Bir varmış bir yok

muş. Kimseye ait 
olmayan bir arazide 
kocaman bir ağaç 
varmış...

Çocuklar o ağacın 
adını Özgürlük Ağacı; 
koymuşlar. Bu ulu 
ağaç her yıl dostluk 

ve sevgi yemişi verir
miş. Bahar da bem
beyaz çiçeklerle 
süslenen dallarını, 
renk renk barış 
kuşları doldurur
muş...

Sevgi, dostluk ve 
mutlulukla beslenir
miş bu özgürlük 
ağacı.

Sevgiden oluşan 
meyvesi, diğer tüm 
ağaçlardan ayrı bir 
özellik katarmış ona. 
Yaprakları daha canlı, 
gölgesi daha serin, 
gövdesi daha 
güçlüymüş. Tüm can
lıları barındırırmış dal
larının altında ve 
üstünde. Soğuktan 
yağmurdan kardan 
tüm kötülüklerden 
korur ve meyvesiyle 
beslermiş onları.

Gölgesinde barınan 
hayvanların sevgisi, 
dallarında ötüşen 
kuşların neşesi, altın

da serinleyen 
yaşlıların, çocuklarını 
emziren annelerin 
mutluluğu özgürlük 
ağacını sevindirirmiş. 
Tüm varlıklar bu 
ağacın önünde 
saygıyla eğilir rüzgâr 
bile selam dururmuş.

Özgürlük ağacı her 
gün yöredeki canlı 
cansız varlıklarla 
sevgisini paylaşırken 
tüm hayvanları ve 
insanları da yemişiyle 
doyururmuş.

Yıllar yılı hayvanlar 
ve yöre halkı barış, 
dostluk, mutluluk ve 
güzellik içinde bir 
arada yaşayıp git
mişler. Hem de 
çalışkan başarılı, 
sevecen, dürüst 
insanlarmış bunlar.

Köyün bir de ağası 
varmış...

Cafer Ağa...
Köyde istemeyerek 

iki kişi arasında bir 

anlaşmazlık çıksa 
köyün Cafer Ağası 
hemen devreye girer, 
bu iki dargın insana 
dostluk ve sevgi 
yemişi sunar, barış 
şerbetinden içirip 
olayları hemen tatlıya 
bağlarmış.

Tüm gücünü ve hak
severliğini özgürlük 
ağacından alan Cafer 
ağa “dur” dedi mi 
sular dururmuş, 
“yürü” dedi mi dağlar 
yürürmüş o zamanlar. 
O nedenle köyde 
kimse dargın, kırgın 
durmazmış. Kimse 
kimsenin malına göz 
dikmez, hakkını 
yemez, her tarafta 
barış, dostluk, sevgi, 
dürüstlük ve kardeş
lik hüküm sürermiş...

Barış ve huzur 
içinde yaşayan bu 
toplumu kıskanıp 
çekemeyen komşu 
köylerin ağaları ise 
çeşitli planlar yapıp, 
tuzaklar kurar 
dururlarmış. Amaçları 
bu köyün birlik ve 
düzenini bozup göz 
diktikleri verimli arazi
lerini ellerinden alıp 
işgal etmekmiş. 
Hemen işe koyul
muşlar. Araya casus
lar koyup Cafer

Ağa’nın sırrını anla
maya çalışmışlar ve 
avuçlar dolusu altın 
vaat etmişler bu sırrı 
çözeceklere.

Köydeki hikmetin 
özgürlük ağacı 
olduğunu öğren
mişler. Bir gece 
gizlice gelip bütün 
dallarını kesip götür
müşler.

Meyve vermez, 
kuşlara, çocuklara 
gülmez olmuş özgür
lük ağacı... Altında 
çocuklar oynamayan, 
kuşlar konmayan 
özgürlük ağacı 
üzülmüş, üzüntüsün
den hastalanmış ağla
maya başlamış kök
leri.
“özledim” demiş 

onları, “dallarıma 
konan rengârenk 
kuşları özledim, altım
da oynarken çocuklar 
cıvıl cıvıldılar neşe 
bulurdum onlarla, dal
larımı kestiklerinden 
bu yana gölgeme 
yaşlı nineler, dedeler 
de gelmez oldu. 
Anneler o güzelim 
çocuklarını emzirmez 
oldu dallarımın altın
da” deyip derinden 
derine iç geçirmiş...

Derken köylüler bir 
bakmış ki, özgürlük 

ağacı kurumuş, can
sız bir odun parçasın
dan farkı kalmamış... j

Köylüler toplanıp 
ağlamış, adaklar 
adamış, ağıtlar yak- * 
mışlar, dualar 
etmişler ama fayda 
etmemiş, özgürlük 
ağacı yeşermemiş bir 
daha. Bir daha 
dostluk ve sevgi 
yemişi yenmemiş o 
köyde, barış şerbeti 
içilmemiş.

Kısa bir zaman 
sonra bu mutlu toplu
lukta isyanlar ve kav
galar başlamış.

Bunu fırsat bilen 
diğer köyün ağaları 
ise hemen savaş 
açmışlar.

Kendi iç kargaşaları 
yetmezmiş gibi bir de 
diğer köylülerle yıllar
ca savaşıp iyice yoru
lan bu insanlar, 
değişik kentlere göç 
etmeye karar ver
mişler. O günden 
sonra herkes bir 
biriyle küs ve kavgalı 
olmuş, o gün bu 
gündür ne barış, ne 
huzur, ne de bereket 
kalmış o köyde...

Mutluluk ve huzur 
da orda yaşayan 
insanlar gibi terk edip 
gitmiş buraları...”

GEMPORT A.Ş. tarafından lisenin kapalı spor binası yerine yapılan yeni 24 derslikli binanın yapım çalışmalarına başlandı

Gemlik Lisesi’nin temeli atıldı

Gemlik Belediyesi 
nin girişimleri sonu
cu GEMPORT A.Ş. 
tarafından yapımı 
üstlenilen yeni 
Gemlik Lisesi’nin 
temel çalışmaları 
başladı.
Güçlendirme ve tadi
lat kararı alınmasına 
rağmen Gemlik 
Belediyesi’nin Bursa 
Valiliği nezdinde 
yaptığı girişimler 
üzerine tadilat ve 
güçlendirme yerine 
yeniden yapılması 

kararlaştırılan 
Lisenin temeline ilk 
kazma vuruldu. 
Mevcut okulda 
eğitim ve öğretime 
devam edilirken, 
eski spor salonunun 
olduğu yere yapıla
cak olan 24 derslikli 
4 katlı okul tamam
landığında, eski bina 
yıkılıp, bahçeye 
kazandırılacak. 
Gemlik’in en eski 
okullarından biri 
olan Gemlik Lisesi 
tarihi yerinden taşın

madan yeniden 
yapılmış olacak. 
GEMPORT A.Ş. 
tarafından yapılacak 
olan okulda ayrıca 
kütüphane, laboratu- 
var, spor salonu, 
toplantı salonu ve 
kantinde bulunacak. 
Çalışmaları Belediye 
Meclis üyeleri 
Abdullah Özden ve 
Aydın Bayraktar’ın 
yanı sıra Okul 
Müdürü Ertuğrul 
Kılıçlar ile birlikte 
yerinde inceleyen

Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
Bursa Valiliği ve 
GEMPORT A.Ş. 
yöneticilerine teşek 
kür ederek, Gemiik’e 
modern bir lise 
kazandırılacağını 
vurguladı. Gemlik’in 
hayırsever işadam 
lan konusunda 
şanslı olduğunu dile 
getiren Refik Yılmaz, 
işadamı Ali Kütük, 
BORUSAN Şirketler 
Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı

Asım Kocabıyık ve 
RODA Limancılık 
Yönetimin de 
ilçeye okullar 
kazandırdığını 
hatırlatarak, yapılan 
protokollerle kısa 
sürede ilçeye 4 okul 
ve bir modern cami 
yapılacağını söyledi. 
Okul Müdürü 
Ertuğrul Kılıçlar’da, 
güçlendirme yerine 
yeniden yapımı 
konusunda öncülük 
yapan Belediye 
Başkanvekili Refik 

Yılmaz’a ve yeni 
lisenin yapımını 
üstlenen 
GEMPORT yöne
timine teşekkür 
ederek, Gemlik 
Lisesi’nin modern 
okulla birlikte ülkeye 
değerli gençler 
yetiştirmeye devam 
edeceğini sözlerine 
ekledi.
Gemlik Lisesi’nin 
2013-2014 Eğitim ve 
Öğretim Yılına 
yetiştirilmesi plan
lanıyor.
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Otoınoüil damamı alıma girfli: 3 yaralı
Orhangazi’de mey
dana gelen kazada 3 
kişi yaralandı.
Kaza dün sabah 
saat 10.00 sıraların
da Orhangazi-Bursa 
yolu Gedelek köyü 
altında meydana 
geldi. Yalova’dan 
Bursa istikametine 
giden Serhat Çelik 
(22) idaresindeki 16 
YS 004 plakalı oto
mobil, Gedelek 
mevkiinde kontrol 
den çıktı.
Otomobil aynı 
istikamette seyir 
halinde olan Yusuf 
Bekteş (43) idaresin

Yolda yürüyen kadının 
çantasını çaldılar

Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde, kim
liği henüz belirlene
meyen bir kişi', 
yolda yürürken yere 
yatırdığı kadının 
çantasını alıp 
kayıplara karıştı. 
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, kimliği 
henüz belirlene

Bursa'da Jandarmadan Sol Baskın
Bursa'da, jandarma 
terör örgütü men 
suplarına yönelik 
sabah saatlerinde 
operasyon yaptı, 13 
örgüt üyesi gözaltı
na alındı.
Cezaevlerinde açlık 
grçvine destek ver
mek isteyen Bdp'lile 
rin yürümesiyle 
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesi Yavuzselim 
Mahallesi'nde başla

3 gün dağda aç susuz kaldı
Bursa'nın Karaca 
bey ilçesine bağlı 
Canbaz köyünde 6 
bin lirayla kaybolan 
84 yaşındaki adam, 
3 gün sonra bir 
çoban tarafından 
dağda zeytinliklerde 
gezerken bulundu. 3

deki 16 BGB 25 
plakalı kamyona 
arkadan çarptı. Bir 
süre aracın altında 
sürüklenen otomo
bilin şoförü Serhat 

meyen bir kişi, 
yolda yürürken yere 
yatırdığı kadının 
çantasını alıp 
kayıplara karıştı. 
Yahşibey Mahalle 
si'nde meydana 
gelen olayda, yolda 
yürüyen Hacer 
B.'nin arkasından 
gelen kimliği henüz 
kimliği belirlene

yan olaylarla ilgili 
operasyonlar 
sürüyor.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
gerçekleştirdiği 
operasyondan 
sonra, Bursa İl 
Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
de bugün sabahın 
erken saatlerinde 
kendisine bağlı 
bölgede şafak vakti 

gün boyunca aç 
kalan yaşlı adamın 
hayatta kalması 
doktorları bile 
şaşırttı. Oturduğu 
köyün 3 kilometre 
ilerisindeki Subaşı 
Köyü'ne gelen 
Ahmet Ok (84)

Çelik ile yanında 
bulunan Sezer Ba 
şer(19) ve Kenan 
Dündar (21) yara
landı. Yaralılar olay 
yerine çağrılan 

meyen bir kişi, genç 
kadını yere yatırarak 
çantasını alıp kaçtı. 
Olayın ardından 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne müra
caat eden Hacer B., 
çantasının 
içerisinde sürücü 
belgesi, maaş ve 
kredi kartı ile 100 
dolar ve 25 lira 

operasyon yaptı. 
Değirmenönü 
Mahallesi'nde önce
den belirlenen 
adreslere jandarma 
ekipleri eş zamanlı 
baskın düzenlendi. 
400 jandarma 
görevlisinin katıldığı 
operasyonda;
Yavuzselim olayları 
sırasında taş ve 
molotof bombası 
atma olaylarına 

berbere tıraş oldu. 
Yaşlı adam, köy 
korucularını görmek 
istediğini söyledik
ten sonra köyden 
ayrıldı. Kendi 
köyüne doğru yola 
çıkan Ok, daha 
sonra kayıplara 

ambulansla Orhan 
gazi Devlet Hasta 
nesi’ne kaldırıldı. 
Durumu ağır olan 
Dündar Bursa’ya 
sevk edildi.
Uzun süre kazanın 
şokunu üzerinden 
atamayan kamyon 
şoförü Yusuf Bek 
teş, kendi şeridinde 
seyir halindeyken 
bir gürültü ve 
sarsıntı olduğunu, 
hemen aracını 
sağa çektiğinde 
kazayı fark ettiğini 
söyledi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

para olduğunu 
söyledi.
Polise ifade veren 
Hacer B, "Aniden 
arkadan gelip iki 
eliyle beni sar
malayıp yere 
düşürdü. Sonra 
çantamı alıp kaçtı" 
dedi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı 

karıştığı belirlenen 
ve Değirmenönü 
Mahallesi'nde bir 
okula molotof bom
bası atan 13 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyeti'nin 
yaptığı operasyonda 
20'nin üzerinde 
eylemci gözaltına 
alınarak mahkemeye 
sevk edilirken, 5'i 
tutuklanarak ceza
evine gönderilmişti 

karıştı. Sabah 
saatlerinde dağa 
koyunlarını otlat
maya giden Ahmet 
Yürek isimli 
çoban yaşlı adamı 
zeytinliklerinin 
içinde gezerken 
buldu

İşten çıkarılınca 
üzerine benzin döküp 

kendini yakmak 
istedi

Bursa'da, çalıştığı 
fabrikada işten 
çıkartılan bir kişi, 
üzerine benzin 
döküp, boğazına 
bıçak dayadı. 
Bursa'da, çalıştığı 
fabrikada işten 
çıkartılan bir kişi, 
üzerine benzin 
döküp, boğazına 
bıçak dayadı. 
İşletme müdürü ile 
görüşmek isterken 
kendini yakma gir
işiminde bulunan 
genci, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri ikna 
etmeyi başardı. 
Nilüfer ilçesi Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Organize 
Sanayi 
Bölgesi'ndeki 
bir fabrikada

Minibüslerde 
Yankesicilik Yapan 

2 Kişi Yakalandı

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekiplerince 
düzenlenen 
operasyonda 
minibüslerde 
yankesicilik yaptık
ları iddia edilen 2 
kişi yakalandı.
İl Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açık
lamaya göre, 
Osmangazi ve 
Yıldırım ilçesi 
arasında çalışan 

çalışan Ömer B. 
işten çıkartıldığı 
gerekçesiyle 
üzerine benzin 
döküp, elindeki 
bıçağı boğazına 
dayadı. İşyeri 
müdürü ile 
görüşmek isteyen 
genci ikna etmek 
ise polise düştü. 
Olay yerine 
gelen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, kendini 
yakmak isteyen 
genci ikna ederek, 
etkisiz hale getirdi. 
Polis merkezine 
götürülen 
Omer B., ile ilgili 
'Genel güvenliğin 
kasten tehlikeye 
sokulması' 
iddiasıyla soruştur
ma başlatıldı.

minibüslerde mey
dana gelen yankesi 
cilik olayları ile ça 
lışmalar kapsamın
da 2 kişi gözaltına 
alındı. Dün Polis 
Okulu-Kent Mey 
dam güzergahında 
çalışan minibüste 
bir kişiyi sıkıştı 
rarak cebinden 
yankesicilik 
suretiyle 60 TL para 
çalmaya çalışan 2 
kişi minibüste 
suçüstü yakalandı. 
Emniyette ifadeleri 
alınan zanlılar adi 
iyeye sevk edildi
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Güne Bakış Anadolu İmam Hatip Lisesi nde 
projeler hız kesmeden devam ediyorKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com
Delikanlılık

Bugün yaptıklarını ertesi gün, inkar edenle 
re ‘Karı gibi ’ denir.

Kadınlarımız bu deyimden alınmasın..
Bu söz, toplumuzda kadınları aşağılamak 

için söylenmemiştir.
Ancak, kullanılan bir deyimdir.
Sözünün eri olmayanlar için, dönekler için 

bu sözler söylenir.
Bir de bunu basın karşısında yaparsanız 

size delikanlı demezler...
Delikanlı yaptığının arkasındadır..
Vurduğunun, kırdığının, sövdüğünün, döv 

düğünün arkasında durur.
Ertesi gün kıvırmaz...
Kıvırırsanız siz alay konusu olursunuz.
Bir daha adam yerine konmazsınız.
Kişilik erezyonuna uğrarsınız.
Yüzünüze olmasa da arkanızdan kuyunuzu 

kazarlar...
Binlerini koruyayım derken, çukurun içine 

düşersiniz.
Sizi o çukurdan o kişiler çıkaramaz.
Çünkü onlar zaten çukurdadır.
Etrafınıza bakın, iki şişe bira içen aslan 

kesilen fareleri görürsünüz.
Ama delikanlı geçinirler..
Yalakalık onlardadır, yağcılık onlardadır, 

suluk onlardadır.
Kendilerini bir ....ok sanırlar.
Bir hiçtirler oysa...
Zaman onların ne olduğunu daha iyi gös 

terecek.
Bu yazdıklarımdan alınanlar çıkacaktır bili 

yorum.
Kim bunlar diyeceklerdir.
Alınmasınlar, çevremizde o kadar çok bu 

türden insanlar var ki..
0, bu, şu, onlar, bunlar, şunlardır..£
Herkes bunları bilir ve tanır.

KRİTİK DAVA KARARA KALDI
Dün, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde CHP’li 

meclis üyesi Necdet Ersoy’un açtığı, bir 
duruşma vardı.

19 Ocak 2012 tarihinde yapılan ikinci Beledi 
ye başkanvekilliği seçimlerinin iptalini isteyen 
davaydı bu.

Necdet Ersoy’un vekili Özgür Aksoy ile Bele 
diyenin avukatı Sedef Ünlü savunmalarını 
yaptılar.

Kararın bir ay içinde verilmesi bekleniyor.
Necdet Ersoy, 17 Mart 2011 tarihinde yapı 

lan Belediye Başkanvekili seçimlerinin, Bursa 
2. İdare Mahkemesince geçersiz sayıldığını, 
kapı önünde yapılan seçimlerde kendisinin 
Gemlik Belediye Başkanvekili seçildiğini, bu 
na karşın İçişleri Bakanlığı’nın hukuku çiğne 
yerek seçimleri yenilediğini belirterek, dava 
açmıştı.

Eğer yargı, Ersoy’u haklı bulur, 10 Ocak 
2012 seçimleri de geçersiz sayarsa ne ola
cak?

Sizce Yılmaz koltuğu bırakır mı sanıyorsu 
nuz?

Bence bırakmaz, koltuk sıcak geldi. Daha 
önce yargı kararına karşın 10 ay koltuğunu 
terk etmedi.

Bu işi seçime kadar böyle götürürler.

2009-2010 Eğitim 
Öğretim yılında 
Bursa’dan Konya- 
Maraş-Mardin-Urfa 
illerini kapsayan 
‘’Evliyalar Diyarın 
dan Peygamberler 
Diyarına” sloganıyla 
yapılan ziyaretlerle 
değerlerimizin 
ülkemizin doğusun
da ve batısında 
aşınmışlığının veya 
yaşayan değerleri 
mizin farkında 
olmamızın gereği 
gözlemlenerek 
anket çalışmalarının 
yapılmasıyla 
başlayan ve kinci 
yılının sonunda 
2011-2012 Eğitimde 
Toplam Kalite 
Yönetimi Ekip 
dalında Türkiye İkin
cisi olan 
‘’DEĞERLER 
EĞİTİMİ PROJESİ” 
2012-2013 Eğitim 
Öğretim yılında da 
devam ediyor. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen’in 
verdiği ‘’Problem 
Çözme Teknikleri *’ 
semineri ile 
30/10/2012 tarihinde 
veli-öğretmen ve 
öğrencilerden kuru
lan Pusula Ekibi, 
çalışmalarına başla 
di. Milli Eğitimin 
Temel Amaçlarında 
ve Milli Eğitim Değer 
ler Eğitimi Yönerge 
sinde ifadesini 
bulan değerlerden 
oluşan anket veli- 
yönetici-öğretmen- 
öğrenci ve person
ele uygulandı. 
Böylece çalışılacak 
olan değerlerin 
önceliklendirilmesi ■ 
yapıldı.
Pusula Ekibi; ecda 
dımızı ve tarihimizi 
tanıma, geçmişten 
geleceğe yön verme 
yaşadığımız şehrin 
kültürü ve tarihinin 
farkına vararak 
diğer ülkelerinin 
kültürleri ile 
karşılaştırmalar 
yapabilme ayrıca 
okulumuzda yürütül 
mekte olan Comeni 
us projesi “’Avrupa 
da Farkındalık ve 
Ülkemi Hayal Et 
‘’projesinin de

amaçlarıyla örtüşen 
ilk ziyaretini “Bursa 
Tarihi Mekan ve 
Müze Ziyaretleri” 
olarak gerçekleş 
tirdi.
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen, 
Müdür Yardımcısı 
Şergül Temir,Tarih 
Öğretmeni Sibel 
İlhan, Biyoloji öğret
meni, Raşit Arıtürk 
ile 40 öğrencinin 
katıldığı ziyarete 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal 
Etkinlikler 
Müdürlüğünde 
görevli Rehber Said 
Çakır eşlik etti. 
Tophane’den 
başlayan ziyaretler 
de Osman Gazi ve 
Orhan Gazi Türbesi, 
Saat Kulesinin 
yapılışındaki detay
lar, Bursa’nın 
Kuruluşu, Surlar, 
İstiklal Savaşı 
Şehitliği ziyaret edi 
lerek bilgi edinildi. 
Ulucami ziyareti ve 
mimarisi hakkında 
bilgi sahibi olundu. 
Yeşil Camii, Yeşil 
Türbe ziyaret edildi. 
Kent müzesinde 
kültürümüzün neler 
olduğunu geçmiş 
ten günümüze 
kıyaslanması 
yapılarak notlar 
alındı.
OsmanlI Burşa'yı 
aldığında kentin 
sadece hisar için
den ibaret olduğu 
nu; Fetih sırasında 
uzun süren kuşat
malar esnasında 
Bursa çevresinde 
mahalleler kurul
duğunu, Orhan 
Gazi, adına bir kül

liye yaptırıldığını, 
surlar dışında mev
cut yerleşmeye 
yakın, hâkim nokta
larda cami, hamam, 
imarethane, darüşşi- 
fa, medrese gibi 
kamu yapıların inşa 
edilerek bu kül- 
liyelerin çevrelerin 
de konut alanlarının 
oluşturulduğunu ve 
böylece bir yer
leşme geleneğinin 
başlatıldığını;
Bursa'da yapılan 
anıtlar içinde en 
büyük payı cami ve 
mescitler oluştur
duğunu II. Murat da 
dahil olmak üzere ilk 
OsmanlI Sultanları 
mn eserlerinin 
büyük çoğunluğu
nun Bursa'da 
yapılmış olduğunu, 
Bu nedenle

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda 

çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR
ARANIYOR ।
VERONA GRANİT . J 

MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi 

Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 ■ 514 20 21

OsmanlIların ilk 
devirlerine özgü 
mescit ve cami 
yapımının Bursa'da 
geliştiği, kanatlı 
veya "Ters T" planlı 
camiler olarak 
adlandırılan bu 
yapıların, adeta 
Bursa ile 
özdeşleştiğini, 
Bursa'daki mescit 
ve camilerin, sadece 
ibadet için değil, 
mahallinin birer 
meclis binası olarak 
da kullanıldığını, 
Yeşil caminin 
XIV. yüzyılda 
hükümet binası 
olarak kullanıldığını 
ziyareti gerçek
leştiren öğrenciler 
gözlemleyerek 
öğrenme fırsatı 
buldular.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediye 
si’nin Kaçak 
Yapılarla Mücade 
leşi hız kesmiyor. 
“Kaçak Yapılara 
Sıfır Tolerans” paro
lasıyla yola çıkan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ilçe genelin
deki kaçak yapılarla 
mücadeleyi daha 
etkin hale getirmek 
için birim 
oluşturdu.
Makine Teknisyen 
leri Haydar Ünal ve 
Emin Filiz’in yanı 
sıra Harita Teknikeri 
Mustafa Yuşan, 
İnşaat Mühendisi 
Mehmet Ali 
Bozduman, Zabıta 
Amirleri Hilmi 
Demirel ve Nedim 
Dur ile Zabıta 
Memurları Hayrettin 
Engin ve Hayrettin 
Karaduman’dan

oluşan ekipler, 
Gemlik’in yanı sıra 
Küçük Kumla, 
Karacaali, Narlı, 
Kumsaz, Gemsaz, 
Kurşunlu ve 
Umurbey mahalle 
ve köylerinde dene
timleri sıklaştırdılar. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
teknik ve Zabıta

destekli 
birimin yaklaşık iki 
aydır başarıyla 
görev yaptığını vur
gulayarak, kaçak 
yapılar konusunda
ki denetimlerin 
8 kişilik birimin 
yetkisinde 
olduğunu söyledi. 
Kaçak Yapılarla 
mücadele birimi, 
günlük denetimleri

gerçekleştirirken, 
aksaklıklar 
konusunda da, 
günlük, haftalık ve 
aylık raporlar 
hazırlıyorlar.
Ekipler ayrıca encü
men kararları 
doğrultusunda da 
yıkım kararı alınan 
yapıların yıkımında 
da aktif görev 
üstleniyorlar.

Mat Mi* mim toplantısı
Gemlik Müteahhitler 
Derneği üye olma 
yan müteahhitlere 
yönelik tanıtım ve 
bilgilendirme 
toplantısı yaptı.
Yemekli toplantıya 
dernek yönetimi 
tam kadro katılır 
ken, üye olmayan 
Gemlikli 21 müteah
hit iştirak etti. 
GMD Başkanı Ham 
za Aygün müteah
hitlere hitaben yap
tığı konuşmada 
derneğin kuruluşun
dan itibaren yapılan 
faaliyetleri ana 
başlıklarıyla özetle
di. GMD’nin 54 üye 
ile kurulduğunu 
ardından davet bek
lemeden kendi 
istekleriyle 6 yeni 
üye ile 60 üyeye 
ulaştıklarının bil
gisini verdi.
Aygün, Gemlik’in 
değerini artırmaya 
katkı sağlamak için 
çalıştıklarını bu 
gaye doğrultusunda 
Derneğin tanıtılması 
için Gemlik’teki 
çeşitli kurum ve 
kuruluşların ziyaret

edildiğini sektörde 
karşılaşılan prob
lemlerin muhatap 
kurumlarıyla 
istişare edilecek 
çözüm yolları/ıda 
somut adımla/* 
atıldığını belirtti. 
Kuruluşunun 
üzerinden fazla bir 
zaman geçmefne- 
sine rağmen cjerne 
ğin etkinliğinin art
tığını diğer müteah
hitlerin de güç
lerinden istifade 
etmelerini ve .yye 
olarak güçlerine 
güç katmalarını 
istedi.
Toplantıya katılan 
müteahhitler 
GMD’nin faaliyetleri

ni yakından takip 
ettiklerini gayretli 
çalışmalarını 
takdirle karşıladık
larını belirttiler. 
Birlikten kuvvet 
doğacağının; iyi 
yönetim ve verimli 
çalışmalar netice 
sinde Gemlik’in 
ekonomik ve sosyal 
değerini artıracağı
na inandıklarını da 
ifade ettiler.
İnşaat sektöründe 
faaliyet gösteren 
tüm müteahhitlerin 
GMD çatısı altında 
toplanmasının güç 
birliği oluştura
cağını ifade ettiler. 
Yemekli toplantıda 
söz alan bir müteah

hit düşüncelerini şu 
şekilde ifade etti: 
"Ben aynı zamanda 
bir zeytinciyim.
Gemlik zeytin mem
leketi olmasına rağ
men zeytincilerin 
bir derneği bulun
mamaktadır. Bizim 
gibi yeni müteah
hitliğe başlamış 
küçük çapta inşaat 
yapan bir müteah
hit/'n davet edilerek 
görüşlerinin alın
ması takdire 
şayandır. İnşaat 
sektöründe faaliyet 
gösteren hiçbir 
müteahhidin bu 
oluşumun dışında 
kalmaması 
gerekir. ”
GMD Başkanı 
Hamza Aygün 
dernek yönetimi ve 
üyeleri adına 
toplantıya katılan 
tüm müteahhitlere 
teşekkür ederek 
GMD’ye yeni 
üyelerin kazandırıl
ması için çalış
maların birebir 
görüşme ve 
ziyaretler ile devam 
edeceğini söyledi.

Olaylı 29 Ekim’in Ardından
10 Kasım

Yeniden merhaba.
Değerli Gemlikliler, iki yıldır Gemlik’te 

sürdürdüğüm yazılarıma bir ay kadar ara ver
mek durumunda kaldım. Bir ay önce babam 
Ali Haydar Özgen zamansız bir şekilde aramız
dan ayrıldı. Dostlar zor günlerde belli olur der
ler, böyle acı bir durumda olmama rağmen 
yalnız olmadığımı anladım.

Tek tek isim yazmaya çalışsam olmaz, 
Gemlik’te siyasi rekabet de olsa, vefa ve acıya 
ortak olmak da varmış.

Şimdi, her ne kadar çok zor olsa da, bırak
tığım yerden devam etmeye çalışacağım. 
Söyleyeceklerimiz bitmedi, bitmeyecek de...

Yarın 10 Kasım. Kimine göre yas, kimine 
göre mücadelenin bayraklaştığı gün. Benim 
için ise 10 Kasım, Mustafa Kemal’in bir insan
dan fikre dönüştüğü gündür. Vefat, Atatürk’ün 
maddi varlığı için bir son olmuş olsa da, 
Atatürkçülük adına bir başlangıçtır denilebilir.

Atatürkçülük; akıl, bilim, aydınlanma ve 
devrim demektir. Cesaret ve ilerlemektir. 
Baskıya ve zulme gerektiğinde taşla sopayla 
damarlarımızdaki asil kandan aldığımız 
kudretle başkaldırmaktır.

Geçtiğimiz 29 Ekim etkinlikleri, sözlerimi 
kanıtlar nitelikte olaylara sahne oldu. AKP 
hükümeti, halk ile bu halkın polisini karşı 
karşıya getirmekten utanmadı, devletin kurucu 
anlayışını gururla taşıyan yüz binlerce insana 
biber gazını layık gördü.

Atatürkçülüğü son yıllarda hatırlayan bir 
siyasi parti ile idaresindeki basın kuruluşları 
durumdan vazife çıkarır nitelikte tüm bu halk 
hareketini üstlenmeye çalışsa da, adı üzerinde 
29 Ekim’de barikatları yıkan halktı, yurt
taşlardı.

Şimdi benzer bir etkinlik 10 Kasım için 
planlanıyor. Burada aklıma iki farklı seçenek 
geliyor. 29 Ekim etkinliklerinde yaşananlar 
skandaldi ama organizasyon olarak başarılıy
dı. Katılım yüksekti ve mesaj yerine ulaştı. 
Peki, yarın gerçekleşecek etkinlikler? 
Olasılıklar?

İlk olarak şöyle düşünelim, 29 Ekim etkin
liklerinin yanında yarın yapılacaklar naif kala
bilir. Yetersiz olabilir ve mesaj yerine ulaş
mayabilir. Çünkü halk, biriken öfke ve heye
canını 29 Ekim’de atmıştır, vicdanen tatmin 
olmuştur. Öncesine göre katılım sınırlı sayıda 
olabilir. Bu bir olasılık.

İkinci olarak itici bir güç olmaya çalışan 
İşçi Partisi ve gayri resmi gençlik örgütlen
mesi Türkiye Gençlik Birliği ile Ulusal Parti’nin 
gençlik örgütlenmesi Genç Türk gibi farklı 
ulusalcı/milliyetçi/Atatürkçü kurumlar birleri 
ile rekabet halinde daha büyük ve başarılı bir 
organizasyon yapmaya girişebilirler. 29 Ekim 
olayları henüz soğumadığından halktan aynı 
ilgiyi görebilir. Aynı şekilde halk yığını sokak
lara inebilir.

Şöyle olacak ya da böyle olacak demiyo
rum. Ama önümüzde iki olasılık var. Benim 
için önemli olan kimin ya da hangi kuruluşun 
organize ettiği değil, 10 Kasım etkinliklerinin 
layığı ile gerçekleştirilmesi. Fikrimizin rehberi
ni hak ettiği şekilde anacak olmamız.

Umarım 29 Ekim akşamı sıra gecesi yapan 
Gemlik Belediyesi, 10 Kasım için herhangi bir 
etkinliğe girişmez...

mailto:me.ozgn@windowslive.com
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■IİİMIMİMIIIIMIIIIIİII''
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
şehrin merkezinde 
kalan kamuya ait 
sağlık tesislerinin 
vatandaşların 
kolaylıkla ulaşabile
ceği güzergahlara 
yakın yerlere taşın
ması gerektiğini 
söyledi.
Başkan Altepe, 
Bursa Kamu 
Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreteri 
Yavuz Baştuğ u 
ağırladı. Heykel'deki 
tarihi başkanlık 
makamında gerçek
leşen görüşmeye, 
Bursa İli Kamu 
Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Çetin 
Bakır da katıldı. 
Genel Sekreter 
Yavuz Baştuğ ve 
yardımcısını kab
ulünde konuşan 
Başkan Altepe, yer
leşim merkezlerinin 
genişlemesi 
nedeniyle şehir 
merkezinde kalan ve 
şehircilik açısından 
çeşitli sıkıntılara

M Ml HtMilMM
TT II Vı.ı

Kalkınma Bakanlığı 
na bağlı BEBKA 
ajansı tarafından 
desteklenen 
"Yönetici Geliştirme 
Projesi Eğitimi" kap
samında II Özel 
İdaresinde bir haf
talık eğitim pro
gramı başladı. 
Eğitimlere İl Özel 
İdare Genel 
Sekreteri, Genel 
Sekreter Yardımcı 
lan, Daire Başkan 
lan ve Kurum 
Müdürleri katılıyor. 
İnsanoğlu olarak 
eğitimi bir ömür 
boyu devam ettir 
mek zorundayız 
açık lamasında 
bulunan İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal

neden olan sağlık 
tesislerinin halkın 
kolaylıkla ulaşabile
ceği, metro gibi 
toplu taşıma 
araçlarının gittiği 
pratik bölgelere 
taşınması gerektiği
ni ifade etti. Şehir 
merkezinde kalan 
sağlık tesislerine 
Onkoloji ve Devlet 
hastanelerini örnek 
gösteren Başkan 
Altepe, bu has
tanelerin çevresinde 
yaşanan keşmekeş 
nedeniyle hem 
ulaşım hem de 
sağlık hizmetlerinin 
verilmesinde sorun
lar yaşandığını 
belirtti. Hastanelerin 
halkın en öncelikli

Çelik dünyada bilim 
in sanları bilginin 
sonu olmadığını 
söyler. İmam Gazali 
derki " İlim bir 
denizdi ben kaşığımı 
ters batırdım 
çıkardım üstünde 
kalan ıslaklık bana 
kalan ilimdir" 
demiştir. İnsanoğlu 

talebi olduğunu, 
onun için çalış
maların bir an önce 
başlatılması gerek
tiğini vurgulayan 
Başkan Altepe, 
"Bence sizler için 
birinci öncelik, 
Devlet ve Onkoloji 
hastanelerinin 
taşınması olmalı. 
Şu anda o 
bölgelerde büyük 
problemler var. 
Ileriki yıllarda 
nüfus daha da 
artacak ve problem 
katlanarak büyüye
cek. Sadece 
Onkoloji ve Devlet 
hastaneleri için 
değil, kesintisiz 
ulaşım neredeyse 
sağlık tesisleri de 

için bilginin ve bil
menin sonu yoktur. 
Kişisel eğitimlerde 
önemli olan insanın 
içinin dolu olması 
ve dışa doğru yan
sıtmasıdır. Özü sözü 
doğru olmayanın ise 
dışarıya vereceği bir 
şey yoktur. Biz 
insan olarak sosyal 

orada kurulmalı. 
Herkes rahatlıkla 
gidip gelebilmeli" 
dedi.
Bursa İli Kamu 
Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreteri 
Yavuz Baştuğ ise, 
hastanelerin ulaşıla
bilir olmasının ve 
ayakta kalmasının 
kendilerinin de 
önceliği olduğunu 
kaydetti. Başkan 
Altepe'nin talebini 
yerinde karşılayan 
Baştuğ, "Bursa'da 2 
Kasım Cuma günü 
faaliyete geçtik. İlk 
kez denenen bir 
sistem. Sorumlu 
olduğumuz 
kanun maddeleri, 
sağlık sorunlarında 
yerinde ve daha hızlı 
çözüm için bize 
geniş imkanlar 
tanıyor. Çalış
malarımızda 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin de 
desteğini bekliyoruz. 
İnşallah birlikte 
çözümler üretir ve 
Bursa için faydalı 
oluruz" diye 
konuştu.

bir varlığız toplum 
içinde yaşıyoruz ve 
diğer insanlarla 
iletişim içinde olmak 
zorundayız, bu 
iletişimi doğru 
biçimde kurabilen 
insanlar hayatta 
başarılı oluyorlar, 
bizlerde halkına 
hizmet eden 
yöneticiler olarak 
daha fazla 
insanımızla doğru 
iletişimler kurmak 
zorundayız. 
Kalkınma 
Bakanlığına bağlı 
BEBKA ajansının 
desteklediği 
"Yönetici Geliştirme 
Projesi Eğitimi*"nin 
kurumumuzda 
başarılı olacağına 
inanmaktayım dedi.

BÜYÜKŞEHİRDEN 
ERGENLİK. SAĞLIK WE

HİJYEN EĞİTİMİ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile yürütü 
len çalışma kap
samında 9-12 yaş 
aralığındaki çocuk
lara ergenlik, sağlık 
ve hijyen konulu 
eğitimler veriliyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Dairesi 
Başkanlığı ve 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkan 
lığı’nın ortaklaşa 
düzenlediği eğitim
lerde çocuklara ve 
gençlere ihtiyaç 
duyacakları konu
larda okullarda bil
gilendirmeler yapı 
hyor. Ergenlik döne
mi ile hijyen ve bes 
lenme olmak üzere 
iki konu başlığı 
halinde düzenlenen 
eğitimlerden ergen
lik eğitimi 6. sınıf 
kız ve erkek öğren
cilerine ayrı sunum
lar halinde yapılıy
or. Hijyen ve 
beslenme eğitimleri 

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

ise 3. sınıf öğrenci
lerine yönelik düzen 
leniyor.
Eğitimler Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Dairesi 
Başkanlığında 
görevli hemşire 
Canan Cantav, 
sağlık memuru 
Basri Yılmaz ile 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı’nda 
görevli psikologlar 
Nefise Ateş Demir, 
İdil Korkmaz, 
Mahmure Çüre ve 
Sosyolog Gökhan 
Öztürk tarafından 
dönüşümlü olarak 
veriliyor. 2 saat 
süren ergenlik 
eğitimlerinde 
gençlere, gelişen ve 
değişen fizyolojik 
ve psikolojik 
yapılarına uyum 
sağlama ve ergenlik 
döneminde ihtiyaç 
duyacakları hijyen 
gereksinimleri 
konusunda bilgilen 
dirme yapılıyor.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez www.gemiikkorfezgazet0si.cem

http://www.gemiikkorfezgazet0si.cem
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til'llM Mı Ontrasıron fttıklaması
Cumhurbaşkanı Gül, 
Bordo Bereli'lerin 
Kandil'e yaptığı 
operasyonla ilgili 
net konuştu.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Çankırı'daki ziyareti 
esnasında gündeme 
ilişkin açıklamalarda 
bulundu.
Cumhurbaşkanı Gül, 
sınırötesi harekat ile 
ilgili; "TSK, terörle 
mücadelede kendini 
yeniden yapı
landırıyor. Her türlü 
tedbiri alma 
hakkımız var” dedi 
İşte Gül'ün açıkla
malarından satır 
başları:
"Herkesin görüşünü 
özgürce ifade ede
bildiği bir ülkede 
silaha şiddete

KİRALIK
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : O 532 583 53 78

GÜL’DEN KANDİL’E 
OPERASYON AÇIKLAMASI
"Kimseye taviz verilmeyecektir"

başvurulması kabul 
edilemez. TSK terör
le mücadelede ken
dini yeniden yapı
landırıyor.
Teröristler silaha 
şiddete başvurduğu 
sürece taviz veril 
meyecektir.
Sorunları konuşarak 
tartışarak çözmenin 
yolları vardır 
ülkemizde.
Terör örgütü Irak ve 
Suriye'deki otorite 

boşluğundan 
yararlanıyor. Terör 
örgütüne hiçbir ülke 
müsaade etmez 
bizde etmiyoruz o 
yüzden her türlü 
mücadele 
meşruiyetimiz 
vardır. Bir ülke terör 
örgütünü kendi 
imkanlarıyla sustu- 
ramıyorsa bizim her 
türlü tedbiri alma 
hakkımız vardır." 
PATRİOT FÜZELERİ 

Türkiye NATO'nun 
en eski üyelerinden 
biridir. Suriye'de 
çarpışmalar devam 
ediyor. Bu ülkede 
kimyasal silahlar 
olduğu biliniyor. 
Umarım Suriye 
Türkiye'ye karşı akıl
sız bir hareket yap
maz. Ama bu tüp 
sıcak gelişmeler 
oldukça bazı tedbir
lerin alınması zorun
ludur. Savunma 
amaçlı olarak bu tip 
ihtiyat planlamaları 
mevcuttur.
AÇLIK GREVLERİ 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, ayrıca 
bazı cezaevlerindeki 
açlık grevleri ile ilgili 
olarak; "Bitirilmesi 
çağrısında bulunu 
yorum" dedi

Emniyet, Animasyon 
«e Çizgi Film Yarışması

Düzenliyor
Emniyet Genel 
Müdürlüğü(EGM), 
3-12 yaş grubu 
çocukların trafik 
güvenliği konusun
da bilgilendirilmesi 
ve bilinçlendirilme
si amacıyla animas 
yon ve çizgi film 
yarışması düzenli 
yor. Yarışmada bir
inciye 20 bin, İkin
ciye 15 bin ve 
üçüncüye ise 10 
bin lira para ödülü 
verilecek. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Trafik 
Hizmetleri Başkan 
lığı, karayolu trafik 
güvenliği kapsa 
mında; 'yaya gü 
venliği, araç içeri 
sinde güvenlik, kar 
şıdan karşıya geç 
me, okul servisinde 
güvenlik, bisiklet, 
kaykay, paten gibi 
araçları kullanırken 
dikkat edilmesi 
gereken kurallar, 
kaldırımda ve trafik
te uyulması gere 
ken kurallar, trafik 
levhalarının tanıtımı 
ve trafikte yapılma
ması gereken 
tehlikeli hareketler' 
konularını kap
sayan çizgi film ve

animasyon yarış
ması düzenliyor. 
Yarışmaya girecek 
eserlerin teslimi 5 
Kasım'da başladı 
ve eser teslimi 5 
Nisan 2013'e kadar 
sürecek.
Yarışmanın sonuç 
lan ise 29 Nisan 
2013'te Trafik 
Hizmetleri Başkan 
lığı'nın resmi inter
net sitesinden 
yayınlanacak. 
Yarışma, değer
lendirme jürisinin 1. 
ve 2. derece yakın
ları dışında gerçek - 
tüzel kişi ve yaş 
grubu ayrımı göze 
tilmeksizin bireysel 
veya toplu halde 
herkesin katılımına 
açık olacak.
Yarışmacılar, eser 
sınırlaması olmak
sızın, film veya 
filmlerle yarışmaya 
katılabilecek. 18 
yaşından küçük 
yarış macılar için 
yasal veli veya 
vasisinin de onayı 
gerekecek. Jüri 
üyeleri, değer
lendirmeyi genel 
olarak anlatım 
yetkinliğini dikkate 
alarak yapacak.

BĞRETİCİLEB ARANIYOR
KURUMUMUZCA AKTİF
OLARAK ÇALIŞACAK 

USTA DİREKSİYON ÖĞRETİCİSİ, 
İLK YARDIM BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

(ATT BELGELİ) VE 
MOTOR BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

ARANIYOR
GEMLİK SÜRÜCÜ KURSU 
TEL : 0 224 513 26 50 
GSM: 0 545 345 42 42

KAYIP
NEK DıŞ 

TIC.LTD.ŞTI.
isimli 

firmamıza ait 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nce 

12160400EX0740 
02 tescilli ve 
15.10.2012 

tarihli Gümrük
Çıkış 

Beyannamemize 
ait N 0645275 
numaralı ATR 

belgemiz 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

KAŞEDE BEKLEMEK 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

L4 KIRPART
Kalite Güvence Müdürlüğü 
Girdi Kontrol Bölümünde 
görevlendirilmek üzere 

Teknik Lise ya da Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu

Teknik çizimleri okuyabilen ve 
yorumlayabilen

Ölçüm ve test araçlarını 
etkin bir şekilde kullanabilen 

Kalite kontrol ve güvence sistemleri 
konusunda bilgi sahibi

Microsoft ofis programlarını 
kullanabilen (Word, Excell)

Vardiyalı çalışabilecek (08:16-16:24) 
Askerlik hizmetini tamamlamış 

çalışma arkadaşı arıyoruz.
Gedelek Köyü altı 

ORHANGAZİ
Tel : 586 53 50 (3 hat)
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Türkiye'de 21 Bin 
Kişi Organ Bekliyor

Sağlık Bakanlığı 
Türkiye'de 21 bin 876 
kişinin organ nakli bek
lediğini belirterek, vatan
daşlara organ bağışı 
çağrısında bulundu. 
Sağlık Bakanlığı, resmi 
internet sitesinin yanı sıra 
'Facebook' ve 'Twitter' 
gibi sosyal paylaşım 
siteleri aracılığıyla organ 
bağışı konusunda 
uyarılarda bulunuyor.

Çalışmalarını da sürdüren 
bakanlık, sosyal medya 
aracılığıyla '3-9 Kasım 
Organ Bağışı Haftası* 
münasebetiyle yaptığı 
açıklamada, "Ülkemizde 
21 bin 876 kişi organ 
nakli bekliyor. İl Sağlık 
Müdürlüklerine, has
tanelere ve organ nakli 
yapan merkezlere gidip 
organ bağışı yapın" 
çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Ba 
kanlığı (MEB), bi 
reylerin her yaşta 
ve fırsatta iş piya 
sasında istihdam 
edilebilirliğini art
tırmak amacıyla 
önceki öğrenme 
lerin tanınmasına 
ve değerlendiril 
meşine olanak 
sağlayacak sis
tem oluşturacak. 
Bakanlık birey
lerin istihdam edi 
lebilirliğini artır
mak ve mes leki 
öğrenmelerini 
geliştirmek ama 
cıyla çeşitli pro
jeler yürütüyor. 
Hayat Boyu 
Öğrenme Genel 
Müdürlüğü'nce, 
bütçesi 15 milyon 
avro olarak belir
lenen ve bugüne 
kadar 43 hibe 
programı uygu
lanan proje kap
samında, birey
lerin her yaşta ve 
fırsatta iş 

piyasasında istih
dam edilebilirliği
ni artırmak ve 
gerektiğinde 
eğitime geri dön
melerini sağla
mak için önceki 
öğrenmelerin 
tanınmasına ve 
değerlendirilme
sine imkan sağ 
layacak bir sitem 
oluşturulacak. Bu 
sistemle ilgili 
Hayat Boyu Öğ 
renme Genel Mü 
dürlüğü'nce bir 
model hazırlandı. 
Nisan 2013'e 
kadar pilot çalış
maları tamamlan
ması beklenen 
proje kapsamın

da ağ teknolojisi 
elemanı, otel 
rezervasyon 
görevlisi, elektrik 
tesisatçılığı ve 
pano montör- 
lüğü, otomotiv 
boyacısı, inşaat. 
boyacısı ve aşçı, 
ark kaynakçısı 
gibi alanlar 3. ve 
4. seviyelere 
ilişkin çalışmalar 
başlatıldı. 
Strateji Belgesi 
revizyon edilecek 
Projeyle yürür
lükteki Hayat 
Boyu Öğrenme 
Strateji 
Belgesi'nin 
revizyonuna 
ilişkin çalışmalar 

da yapılacak. 
Belge, 2013-2018 
yıllarını kapsaya
cak şekilde 
yeniden 
düzenlenecek. 
Çalışma kap
samında bir de 
hayat boyu 
öğrenme web 
portah oluşturu
lacak.
Türkiye'deki, 
hayat boyu 
öğrenmenin 
yasal altyapısını 
oluşturacak 
Hayat Boyu 
Öğrenme 
Koordinasyonu 
Kanun Taslağı'na 
ilişkin çalışmalar 
da sürdürülüyor.

ıılıi'ı İM ili Kın H
Kış turizminin 
gözde merkez
lerinden Uludağ'a 
sezonun ilk karı 
yağdı. Sabahın 
ilk saatlerinde 
başlayan kar yağışı 
sebebiyle Uludağ 
çevresi beyaza 
büründü. Bursa 
Meteoroloji 
Müdürlüğü yetkili 
leri, halen hava 
sıcaklığının 0,5

4. Uluslararası İlişkiler Konferans
Gazi Üniversitesi 
Uluslararası İlişki 
ler Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Şahin, 
Ortadoğu'nun nor
malleşmesi için 
İsrail'in nükleer 
silahlardan vazgeç 
mesi ya da diğer 
Ortadoğu ülkeleri 
nin nükleer silah 
sahibi olması 
gerektiğini söyledi. 
Uludağ Üniversitesi 
Uluslararası İlişki

olduğu Uludağ'da 
kar yağışının pazar 
gününe kadar 
devam edeceğini

bildirdi. Uludağ'a 
geçen sene sezo
nun ilk karı 16 
Ekim'de düşmüştü

ler Bölümü'nce 
düzenlenen "Dör 
düncü Uluslararası 
ilişkiler Konferan 
sTnın ikinci günü 
oturumunda, "Türk 
Dış Politikası ve 
Sorunlu Komşu 
lar" konulu sunu 
mu gerçekleştiren 
Şahin, mevcut Türk 
dış politikasında 
karşılaşılan prob
lem lerin, komşu 
ülkelerin kendi 
için de yaşadığı 

siyasal ve sosyal 
sorunlardan 
kaynaklandığını 
belirtti.
Şahin, 2003 yılında
ki Irak işgalinin 
ardından Suriye 
Devlet Başkanı 
Beşşar Esed 
üzerinde artan dış 
baskılara karşın 
Türkiye'nin el 
uzattığını ancak 
buna karşılık ala
madığını ifade 
edildi.

EVSEt flTIKLftR ABONE KATKISI 
İLE BERTARAF EDİLECEK

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, evsel 
atık toplama ve 
taşıma bedelini 
BUSKİ faturalarına 
yansıtacak.
Evsel atıkların 
toplanması, taşın
ması ve bertarafına 
yönelik maliyetlerin 
Büyükşehir 
Belediyeleri tarafın
dan belirlenerek, 
su faturaları ile tah
sil eoîımesıne 
ilişkin 27.10.2010 
tarih ve 27742 
sayılı uygulamanın 
Resmi Gazetede 
yayımlanarak 
yürürlüğe 
girmesinin ardın
dan BUSKİ fatu
ralarına, Kasım 
2012 dönemi itibarı 
ile ‘evsel atık topla
ma, taşıma bedeli’ 
yansıtılacak. Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Mecli 
si’nin 17.05.2012 
tarih ve 483

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

numaralı kararı ile 
hayata geçirilecek 
uygulama doğrul
tusunda, ‘evsel 
katı atık toplama, 
taşıma bedeli’ 3.20 
TL, ‘bertaraf bedeli 
ise 0.07 kuruş 
olmak üzere 3.27 
TL olarak 
belirlendi.
BUSKİ’den yapılan 
açıklamada, ‘evsel 
katı atık toplama, 
taşıma ve bertaraf 
bedelinden elde 
edilecek gelirin; 
atık su altyapı ve 
evsel katı atık 

bertaraf tesisleri ile 
evsel katı atık 
bertaraf tesislerinin 
kurulması, bakımı, ’ 
onarımı ile 
işletilmesinde kul
lanılacağı belirtildi. 
Açıklamada ayrıca, 
belirlenen miktarın 
tüketim olup olma
masına bağlı kalın
maksızın fatura 
adedi başına 
abonelerden 
tahakkuk ettirile
ceği ve yasa gereği 
yüzde 18’lik KDV 
uygulanacağı 
vurgulandı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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6,5 Bilm isem töffi habw bili ts hbs1 Mrtıiiı blBi
6.5 milyon işçiye 
sendika yolu 
kapandı. Ancak 
sendikalı olmak için 
gereken ‘noter’ şartı 
kalktı
Artık 7 gün 24 saat 
e-devlet üzerinden 
sendikalı olmak 
mümkün olacak. 
Sanal sendikacılık 
dönemi kapanacak. 
Türkiye’de gerçek 
sendikalı işçi 
sayısının 3 milyon 
değil 900 bin olduğu 
ortaya çıkacak.
Çalışma hayatında 
büyük değişiklikler 
getiren Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleş 
mesi Yasasını, 
Cumhurbaşkanı Gül 
tarafından dün 
onaylandı. Yasa 
Resmi Gazete’de 
yayımlanmasının 
ardından yürürlüğe 
girecek. Sendikaya 
üyelikte ‘noter’ şartı 
kalkacak, toplu 
sözleşme için 
gerekli baraj da 
yüzde 10’dan yüzde 
3’e inecek. Ancak 
30’un altında işçi 
çalıştıran patronlar, 
sendikalı olan işçisi
ni, rahatlıkla işten 
atabilecek. Ne sen 
dikal tazminat öde 
yecek ne de işe iade 
sini kabul edecek. 
İŞKOLLARI AZALDI 
Mevcut yasada 28 
olan işkolu sayısı, 
yeni yasayla 20’ye 
indirildi. Avcılık, 
balıkçılık, tarım ve 
ormancılık; maden
cilik ve taş ocakları; 
petrol, kimya, lastik, 
plastik ve ilaç; gıda 
sanayi; dokuma, 
hazır giyim ve deri; 
ağaç ve kağıt; 
iletişim; basın-yayın

ve gazetecilik; 
banka, finans ve 
sigorta; ticaret, 
büro, eğitim ve 
güzel sanatlar; 
çimento, toprak ve 
cam; metal; inşaat; 
enerji; taşımacılık; 
gemi yapımı ve 
deniz taşımacılığı; 
ardiye ve antre
poculuk; sağlık, 
sosyal hizmetler; 
konaklama ve 
eğlence işleri; 
savunma ve güven
lik ile genel işler 
olmak üzere 20 
işkolu olacak. 
Yeni düzenlemeyle 
işkolu sayısı 20’ye 
indirildi. Ancak 
Türkiye’de DİSK 
başta olmak üzere, 
Uluslar arası Çalış
ma Örgütü ile dünya 
sendika temsilcileri 
bu düzenlemenin 
Türkiye’de sendika 
gelişimini engelleye
ceği gerekçesiyle 
karşı çıkıyor. Öyle 
ki, eski yasada bir 
sendikanın toplu 
sözleşme yetkisi 
alabilmesi için o iş 
kolunda çalışan 
işçilerin yüzde 
10’unun sendikaya 
üye olması gerekiy
or du. Ancak yeni 
düzenlemede 
sendikal baraj kalıcı 
olarak yüzde 3’e 
indirilmiş olsa bile; 
iş kollarının bir
leştirilmesi 

nedeniyle o işkolun
da çalışan kişi 
sayısı artmış oldu. 
Böylece bir çok 
sendikanın üye yap
ması gereken işçi 
sayısı da yükselmiş 
oldu.
TAŞERON İŞÇİLER 
DE SENDİKALI 
OLACAK 
Bir iş yerinde 
yardımcı işlerde 
çalışan işçiler de iş 
yerinin girdiği işkol
unda kurulu bir 
sendikaya üye ola
bilecek. Bu düzenle
meyle hem özel sek
törde hem de kamu
da çalışan milyon
larca taşeron işçi de 
daha kolay sendikalı 
olabilecek.
İşveren, sendikaya 
üye işçileriyle üye 
olmayanlar ya da 
farklı sendikaya üye 
olanlar arasında, 
çalışma şartları 
veya çalıştırmaya 
son verilmesi 
bakımından herhan
gi bir ayrım yapa
mayacak.
İşçiler, sendikaya 
üye olmaları veya 
olmamaları, iş saat
leri dışında veya 
işverenin izni ile iş 
saatleri içinde işçi 
kuruluşlarının faali 
yetlerine katılmaları 
veya sendikal faali 
yette bulunmaların
dan dolayı işten 
çıkarılamayacak

Bankalardan kredi 
talebinde eşin rıza
sını zorunlu kılan ve 
iş dünyasında ra 
hatsızlık yaratan uy 
gulama kaldırılıyor. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati 
Yazıçı, yeni düzenle
menin sinyalini 
verdi L 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati 
Yazıcı’dan iş 
dünyasına müjde 
geldi. Uzun süredir 
kefillik için eş rıza
sının kaldırılması 
gündemde. Yazıcı, 
Borçlar Kanunu’nda 
sorun olarak göster
ilen ’eş onayı’ mad
desinde düzenleme 
yapılabileceğini dile 
getirerek, mal 
ayrılığı ya da yeni 
kefalet türlerinin bu 
konuda çözüm ola
bileceğini söyledi 
SIRA AVM’LERDE

a l II .11 ■ Ilı II II

SiwreMiW Win
Sanayi üretimi Eylül 
ayında yüzde 6.2 ile 
beklentilerin 
oldukça üzerinde 
artış gösterdi. 
Büyümenin öncü 
göstergesi sanayi 
üretimi Eylül'de bek
lentileri oldukça 
aştı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine 
göre^ Eylül ayında 
sanayi üretimi 
yüzde 6.2 artış gös
terdi. CNBC-e 
anketinde üretim

Yazlcl, AVM alanının 
da düzenlemeye 
muhtaç olan bir 
alan olduğunu dile 
getirerek, "Bu 
konuya nereden 
baktığınız önemli. 
51 ilde 330 dolayın
da AVM bulunuyor, 
buralarda toplam 
500 bin kişi istih
dam ediliyor, 30 
binden fazla bağım
sız bölüm var. Bu 
kadar büyük bir 
alan.

artışının yüzde 2.2 
olması bekleniyor
du.
Sanayi üretimi, 
Ağustos'ta yüzde 
1.8 azalarak 
Kasım 2009'dan 
beri ilk defa 
gerilemişti. 
Sanayinin alt 
sektörleri ince
lendiğinde, maden
cilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi 
yüzde 10.8, imalat 
sanayi sektörü 
endeksi yüzde 6.2 ,

Diğer tarafta ise 
yaklaşık 2,5 milyon 
esnaf ve 
sanatkarımız var. 
Türkiye'nin ticari ve 
sosyal boyutunu da 
dikkate alarak bu 
alanı, 'AVM* 
dediğimiz kanun 
tasarısıyla 
düzenleyeceğiz. 
Umarım başarırız, 
bu konuda umutsuz 
değilim" diye 
konuştu.

elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi 
yüzde 4.1 arttı. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış endeks 
Eylül ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
6.2, mevsim ve 
takvim etkilerinden 
arındırılmış sanayi 
üretim endeksi ise 
bir önceki aya göre 
yüzde 3.9 artış 
kaydetti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

TAKSİLER

Körfez Taksi
Çınar Taksi
Güven Taksi- 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

110
155
156

513 10 55
513 18 79
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 MüdI. 513 18 46
İŞ-KUR 513 ti 66

RELEDİYE__________

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız İ8S

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova
İDO İmam Aslan

(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

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yhni Likitgaz 
BP Gaz ' 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

GemlikKarfez
GENLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

IBttDMÜ

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
5İ3 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4416 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
ÇANAKKALE 1915: 

11:30-14:00. 
17:00-20:15

VAMPİR AVCISI: 
12:00-14:15- 
16:30-20:00

REZERVASYON 
5133321
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ELEMAN 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE

AKARYAKIT 
SATIŞ GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR
Müracaatı arın şahsen 
yapılması rica olunur

AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii GEMLİK 

Tel : 513 10 79

fiemliisn w: 4 Ortınsazi lirsııır: i

GemlikKjVfez
■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlikspor U-17’ler, 
Orhangazi Hürspor’u 
4-1 yenmeyi 
başardılar.
U-17 yaş birinci 
gurubuna ait günün 
önemli maçını deplas 
manda, Orhangazi 
Hürspor’u 4-1 Tik 
skorla geçen 
Gemlikspor kazandı. 
16 maç üzerinden 
oynanan birinci 
gurupta, oynadığı 12 
maçtan 11 ’ini kaza 
nıp, bir beraberlik 
alıp, 34 puan tplayan 
Gemlikspor liderliği
ni devam ettirdi. 
Bitime 4 hafta kala 
en yakın rakibinden 
3 puan önde bulunan 
Gemlikspor U-17 
takımı şampiyonlu 
ğunda en büyük favo 
risi durumuna geldi. 
Kalite olarak vasatın 
üstüne çıkan maçta 
Gemliksporlu futbol
cuların, görevlerini

en iyi şekilde yerine 
getirdikleri, gerek 
kanatlarda yapılan 
ataklarda, dikine ve 
yanlamasına atılan 
toplarda başarı oranı 
yüksek olduğu belir
tildi. Gemliksporlu 
futbolcular, tüm gol 
ler organize oldu 
ğundan hazırlanış ve 
yapılış olarak oyuna 
renk kattılar.
Orta sahada Furkan 
Uçar, Muhammet,

Berkay, defansta 
Yiğithan ve Murat 
forvette de Ogün ve 
Volkan kazanma 
adına üst düzey 
mücadele sergilen 
diği belirtildi.
Gemlikspor yetkilileri 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, "Gemlik 
spor U-17 hedefe 
emin adımlarla 
devam ediyor. Asıl 
hedef ise 2 yıl sonra 
bu çocukların A 

takımı oluşturacak 
olmaları nedeniyle 2 
yıl sonra Gemlik 
spor’a dışardan fazla 
futbolcu gelmeye
cek. Zira kendi fut
bolcularımız yetişti 
ren müthiş bir alt 
yapı organizasyonu
muz var. Teknik 
heyetteki öğreticiler 
gece-gündüz deme
den sporcu eğitime 
ye devam ediyorlar" 
denildi.

8/z 00/meye değer ölenleri, biz güzlerinizi koruyalım,

rÖM Btılvâfi MudÖfiyâ VâİM Kavşüfll 
Nü U İ Nllüfiöf

özel __ m

RETİNA
GÖZ HASTANESİ

SGK
Ante^mı? vardır

ursa nın İlk ve Tek
Göz Hastanesi

© 240 24 00
www.bursaretina.com

http://www.bursaretina.com


igj! GEMLİK KONUR TIP MERKEZİ
"“"’"nÖHOLOJİ HASTAUKlIr,UZMAN. SGK İLE ANLAŞMAMIZ

Dr. Sefer Dr. Sabahaddin MEVCUTTUR 
KÖSTEM ÇAKIROĞLU mn

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri İstiklal Cad. No : 44 GEMLİK 

Saat I5.oo-I8.oo arası Saat 15.00 -18.00 arası Tel: 514 80 88 - 514 50 51

Atam, seni ve devrimlerini yok etmeye çalışan 
gafiller, 74 yıldır aziz hatırana saldırıyorlar. 
Türk Ulusu için yaptıklarını görmemezlikten 

gelerek, eserlerini yıkmaya çalışıyorlar.
Sen, öyle büyük işler başardın ki; 

yerin hala doldurulamıyor 
Eserine sahip çıkacağız. 

Seni ve eserlerini sonsuza dek yaşatacağız

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ İGemlikKarfea
10 Kasım 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Büyük önderi aramızdan ayrılışının 74. yılında ulusça saygıyla anıyoruz.

Eserlerinle yasıyorsun
Büyük Kurtarıcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, çağdaş Türkiye’nin mimarı, 
büyük önder Atatürk, ölümünün 74. yıldönümünde bugün bütün yurtta düzenlenecek 
olan törenlerle anılıyor. Atatürk’ü anma törenleri için saat 08.55’de Atatürk Anıtı önün 
de toplanılacak ve Anıta çelenkler sunulacak. Saat 09.05’te 2 dakikalık saygı duruşu 
ile tören başlayacak. İlçemizdeki araçlar bulundukları yerlerden klaksonlarını, fabrika 
lar ve işletmelerde sirenlerini çalacak. Ardından, İstiklal Marşı ile Türk Bayrağı gön
dere çekilecek, göndere çekilen bayrak daha sonra yarıya indirilecek. Anma törenleri 
ne, Belediye Kültür Merkezi’nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Celal Bayar Anadolu 
Lisesi tarafından hazırlanan program ile devam edilecek. Öte yandan, CHP Gemlik İlçe 
Başkanhğı’nda saat 14.oo’de Emekli Tarih Öğretmeni Ürer Konak’ın konuşmacı olarak 
katılacağı “Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’’ konulu panel düzenlenecek.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İtibarsızlaştırmak istiyorlar..
Bugün 10 Kasım..
10 Kasımlar hüzün günü değildir.
10 Kasım 1938 tarihinde Türkiye Cumhu 

riyeti’nin kurucusu büyük önder, devrimci 
insan Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybettik.

Bugüne kadar Mustafa Kemal için o 
kadar çok şey yazıldı ve söylendi ki, yeni 
den bunları tekrarlamayı gereksiz buluyo
rum.

600 yılık bir imparatorluğun külleri 
arasından çağdaş bir devlet kuran kişidir 
Mustafa Kemal.

Çağının en büyük devrimcilerindendir.
Bugün Mustafa Kemal’in itibarının yok 

edilmesi için sinsi bir savaş veriliyor.
Devamı sayfa 4’de

Binlerce 
Minin 
beMedim 

haber
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik, binlerce 
emeklinin merak
la beklediği 
İntibak Yasası'nın 
yılbaşından 
itibaren uygula
maya geçeceğini 
söyledi.
Haberi syf 15’de

Bölge Kupası 3 
ayak yelken yarış
maları Gemlik’te 
başladı. Şampiyona 
9-10-11 Kasım

2012 tarihlerinde 
devam edecek. 
Sporcular, 10 Kasım 
törenleri ne katılmak 
üzere saat

8.45 te Atatürk 
Anıtı önünde 
yapılacak törenlere 
katılacak.
Haberi syf 4’de .

ATATÜRK’ÜN 1938 YILINDA GEMLİK’E GELİŞİNİN FOTOĞRAFI 
BUGÜN GAZETEMİZ İLE BİRLİKTE. ALMAYI UNUTMAYIN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Onur... Vefa... Güven...
21. yüzyılda içine 

düştüğümüz duruma 
bakın. Ülkemin 
insanlarının içi çok 
soğuk...

Değerler giderek 
sarsılıyor.

Güven duygusu 
aşınıyor.

Acımasızca sıktığı 
kurşunlarla bir defa
da 33 askerimizi 
kalleşçe katleden bir 
eşkıya...

Gizli tanık kılıfına 
girerek yıllarını 
bölücü terör örgütü 
ile mücadele ederek 
geçirmiş komutanlar 
hakkında suçla
malarda bulunuyor.

Yargı sistemimiz bu 
çapulculara itibar 
ediyor.

Anlamak çok ama 
çok zor...

Anlayamadığı için 
Türkiye’nin 26’ncı 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
İlker Başbuğ tepkisi- 
ni:"Türk Ordusu ve 
onun eski komu
tanının yargılandığı 
‘dava’da idam cezası 
almış PKK’nın 2 
numarasının gizli 
tanık olmasından 
doğal ne var ki?” 
diyerek yansıtmış.

Sonra da eklemiş; 
"Bir tarafta ömürleri

ni PKK terör 
örgütüne karşı 
mücadele ile geçiren 
ancak bugün haksız 
ve mesnetsiz suçla
malarla Ergenekon 
Davası'nda sanık 
sandalyelerine otur
tulan Türk 
Ordusunun komu
tanı ve karargâhı. 
Diğer tarafta bir 
dönem PKK terör 
örgütünün ikinci 
adamı durumunda 
olan Bingöl'de 1993 
yılında 33 erimizin 
şehit edilmesi için 
emir veren ancak 
bugün tanık sanda
lyesinde oturtulan

bir terörist.
Bir tarafta Türk 

Silahlı Kuvvetlerine 
komutanlık yapmış 
26. Genelkurmay 
Başkanı’nın 'Terör 
örgütü Kurmak ve 
Yönetmekten' 
suçlanması ve 
yargılanması, diğer 
tarafta Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti 
ile sanıklarla hasım 
durumunda olan eli 
kanlı bir teröristin 
Türkiye Cumhuriyeti 
Mahkemesi'nde din
lenen bir tahık 
olması. Takdir Yüce 
Türk Milleti'nindir"

Akıl tutulması mı 
denir yoksa başka 
bir şey mi denir bu 
duruma?

Güzel ülkem 
giderek yalnızlığa 
itiliyor.

Rüşvetle, hileyle, 
şantajla uluslararası 
kuruluşlar raporlar 
düzüyor.

Böyle mi olmalı?

Güzel günler yaşa
mak dururken...

Doğanın ala
bildiğine cömertçe 
verdiği nimetlerden 
yararlanmak yer
ine...

Birbirimizi yiyoruz.
Annesinin 

cenazesinde 
taziyeleri kabul eden 
bir komutana göster
ilen tavır...

Hem de silah 
arkadaşlarınca...

Ne hakka ne huku
ka sığıyor.

Oysa bizim ülkem
izde geçmişte çok 
ulvi insan 
davranışları vardı.

Vefaya dair... 
İnsanlığa dair. *****
Yıl 1960.
İsmet İnönü'nün 

yurt gezileri jandar
ma ya da polis eliyle 
ve hükümet emriyle 
engelleniyordu.

İnönü, badireli bir 
Kayseri gezisinden 

sonra Yeşilhisar’a 
gidecekti. Fakat yol 
hükümetin emriyle 
askerler tarafından 
kapatılmıştı. Bir 
zamanlar kumanda 
edip zaferler 
kazandığı askerler 
İsmet Paşa'nın yolu
na çıkarılmıştı.

ismet Paşa'nın 
arabayı durdurup 
üzerine yürüdüğü 
barikatın başında 
Binbaşı Selahattin 
Çetiner vardı. 
Barikata yaklaşan 
İsmet Paşa bin
başıya sordu: "Ateş 
emri verecek 
misiniz?"

Binbaşı derhal esas 
duruşa geçip tek bir 
sesle: "Ne münase
bet Paşam, size ateş 
ettirmektense 
kendime ateş edip 
intiharı tercih ede 
rim..."*****

Şimdi?

Oortyol yaya ust geçidi yammı hızlandı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Hisar Mahallesi 
Dörtyol kavşağında 
yapımına başlanan 
Yaya Üst geçidi 
çalışmaları hızlandı. 
Geçtiğimiz yaz ayla 
rında, ihalesi yapıla 
rak yapım çalış
malarına başlanan 
Dörtyol Yaya Üst
geçidi inşaatı, bir 
süre aradan sonra 
yeniden hız aldı. 
Geçtiğimiz günlerde, 
birinci etapta dikilen 
ayaklara Hisar

Mahallesi girişindeki 
eski muhtarlık 
binasını bulunduğu 
alanda bağlantı 
ayağı için beton 
zemin hazırlandı. 
Gemlik girişindeki 
Körfez Bay taş 
Apartmanı önünde 
ki yaya üst geçit 
başlangıç ayağının 
bağlantılarının 
yapımına başlandı. 
Havaların uygun 
gitmesi halinde 
çalışmaların dur
maksızın devam 
edeceğini açıklandı.

Ozdilek’te fttatürk Besim Sergisi acildi
Cumhuriyetimizin kuru
cusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün aramızdan 
ayrılışının 74. yıldönümü 
nedeniyle, Özel Aykent 
İlköğretim Okulu öğrenci
lerinin yaptığı "Atatürk” 
konulu resimler, Gemlik 
Özdilek Alışveriş 
Mağazasının girişinde 
sergilendi.
Özel Aykent İlköğretim 
Okulu Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
"Her yıl 10 Kasım

Atatürk’ün ölümü 
nedeniyle okulda görsel 
sanatlar derslerinde 
öğrencilerimizin yaptığı 
Atatürk resimlerini okulu
muzda ve Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi’nde 
sergileyerek halkımızın 
izlemine sunuyoruz. 
Çocuklarımıza 
Cumhuriyetimizin kuru
cusu büyük devrimci 
Mustafa Kemal’i daha iyi 
tanımasına çalışıyoruz. ” 
dedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İtibarsızlaştırmak istiyorlar..
Türkiye içinde bulunduğu dönemde, demok 

ratikleşme palavraları adı altında, gerek ana 
yasasında, gerek devlet yapılanmasında 
Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin dışına çıka 
rak, Kurtuluştan sonra yaşanan dönemi kötü 
leme ve kurucu lideri itibarsızlaştırma çalışma 
larını sinsice yürütüyorlar.

İktidarda bulunan AKP yönetim ve kadroları, 
aldıkları temel felsefelerinden dolayı hiçbir za 
man ulusalcı olamadılar.

Şimdi ise globalizmin estirdiği rüzgarlarla 
libarelleştiklerini söylüyorlar.

Oysa daha düne kadar İslamcı bir düşünce 
sistemi içinde, Milli Görüşçüydüler.

SP den kopmalarından sonra ise, ABD güdü 
münde ve desteğinde demokrat muhafazakar 
müslüman olduklarını söylüyorlar.

Dünyada demokrasiyle yönetilen tek laik 
müslüman ülke Türkiye’dir.

ABD’nin Büyük Ortadoğu projesi ile İslam 
coğrafyasında sürdürülen yeniden yapılanma 
ile Türkiye bir model olarak seçildi.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığına 
ise AKP Genel Başkanı Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan getirildi.

Erdoğan, bunu açıkça söylüyor.
Bu görev nedeniyle kendini İslam dünyası 

nın lideri olarak görüyor.
ABD’nin desteği ile bu coğrafyada çıkarılan 

halk ayaklanmalarıyla mevcut totaliter rejimler 
yıkılarak, yerine kukla, radikal İslamcı yeni 
hükümetler kuruluyor.

Türkiye ise, bu süreçte, halkından esirgediği 
milyon dolarları, örtülü ödenekten bu ülkelere 
aktarıyor.

CHP’li Hurşit Güneş’in yaptığı araştırmaya 
göre, örtülü ödenek harcamaları şöyle:

2005 yılında 85 milyon lira, 2006 da 207 mil
yon lira, 2007’de 262 milyon lira, züö yııina'a 
280 milyon lira, 2009 yılında 341 milyon lira, 
2010 yılında 383 milyon Hra, 2011 yılında 391 
milyon lira, 2012 yılının ilk 9 ayında 665 mil 
yon lira, bu rakkam yıl sonuna kadar 1 milyar 
liraya bulacağı sanılıyor...

Türk halkının vergileri ile Libya ve Suriye 
rejimlerini yıkmaya, Mısır’a borç vermeye 
başladık.
, Atatürk’ün “Yurta barış, dünyada barış” ilke
si ulusal dış politikamız olmadan çıkarıldı.

Yeni Osmanlıcılık düşleri ile, bir de meclise 
yönetimde başkanlık sistemini getiren yasa 
tasrarısı sundular.

Akıllarınca yeni OsmanlIlar ve yeni Osmanlı 
padişahı yaratacaklar.

Bunun için bugün ölümünün 74. yılında an 
dığımız Mustafa Kemal’i itibarsızlaştırmak için 
her türlü yöntemi deniyorlar.
? Ulusal ordu istemiyorlar.

Kemalizmi reddediyorlar..
Cumhuriyetin kuruluş felsefesini ve bu fel 

şefe ile yapılan devrimleri benimsemiyorlar.
Onun için, iktidar gücünü kullanarak, arkala 

rina aldıkları cematleri ve tarikatları ile “inançlı 
gençlik” yetiştirmek istiyorlar.

Biliyorlar ki gelecek genç insanlarla devam 
edecektir.

Atatürk’ün gençliği onların istediği gençler 
gibi olmayacak.

Bu nedenle uyanık olmak ve Ata’nın izinde, 
mücadeleye devam etmek zorundayız.

Bölge Kupası Yelken
varışları başladı

Bölge Kupası 3 ayak 
yelken yarışmaları 
Gemlik’te başladı. 
Şampiyona 9-10-11 
Kasım 2012 tarih
lerinde devam 
edecek.
5 ilden 7 kulübün 
katıldığı yarışlara 
toplam 50 sporcu
nun katıldığı 
bildirildi.
Dün saat 13.oo de 
başlayan yarışma 
lar, havanın yetersiz 
liğinden 1 yarış ile

Bugün, tüm sporcu
lar, 10 Kasım tören
lerine katılmak

üzere saat 8.45 te 
Atatürk Anıtı 
önünde yapılacak 
törenlere katılacak. 
Daha sonra 2. gün 
yarışmalarına 
geçilecek.
10 Kasım nedeniyle

onun imiiioi
Firmamızda 

çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR 
ARANIYOR
VERONA GRANİT 

MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi 

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

Cumartesi günü 
yapılacak ilk resmi 
yarışta Ata’yı anma 
özel ödülü olarak

kupalar ödül 
töreninde başarılı 
sporculara verile
cek.

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Aydınlanma Devriminin eşsiz mimarı, 
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, 

Tüm mazlum ulusların Önderi 
Büyük insan Atatürk; 

Türk Ulusu seni her geçen gün 
artan bir özlem ve sevgiyle anıyor. 

Huzurunda saygı ile eğiliyoruz.

Ata Mah. 146 Nolu Sokak No.5 GEMLİK / BURSA / TÜRKİYE
TEL: +90 224 519 00 30 FAX: +90 224 519 00 31
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Ne Senden 
Ne de Eserlerinden 

Vazgeçeriz 
1881-19300

BÜYÜK ÖNDERİM, EŞSİZ LİDER, SEVGİLİ ATAM; 
Seni sadece 10 Kasım’larda değil, her zaman saygıyla, 

sevgiyle ve özlemle anıyor ve varlığını arıyoruz. 
Kurduğun laik, demokratik, tam bağımsız
Türkiye Cumhuriyeti’ni, teslimiyetçilere, 

işbirlikçilere, gericilere ve bölücülere rağmen 
her ne pahasına olursa olsun, 

sonsuza dek yaşatmak için ant içtik!
İlkeve devrimlerln yol ışığımızdır

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE RAŞKAHLlGl

J| C H P | Yönetim teh adına ilçe Başkam Mehmet ŞERTOŞ^N |



“Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: 
Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan 

rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak 
çalışanların hakkıdır. Yaşamak demek, çalışmak demektir”

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu, Büyük Önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz

@ GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
KEMAL AKIT YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ESAT COŞKUNBAŞKAN VEKİLİ 
HASAN SÖZÖNERİ MECLİS BAŞKANI 
SALİH ÖNGÖR YÖN.KUR. SAYMAN ÜYESİ

PAŞAAĞDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
EMRULLAH ÖZAYDIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
A.ERGİN ERENOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
NURETTİN HOCAOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
AGAH ARDA GENEL SEKRETER
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Beni görmek demek mutlaka 
yüzümü görmek demek değildir.} 

Benim fikirlerimi, 
benim duygularımı anlıyorsanız \ 
ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

Okul sayesinde, okulun vereceği 
ilim ve fen sayesindedir ki, 
Türk Milleti, Türk Sanatı, 

Türk Şiir ve Edebiyatı 
bütün güzellikleriyle gelişir

îCumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 
saygı, minnet ve şükranla anıyoruz

ATAM! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe 
durmadan yürüyecek nesiller yetiştiriyoruz...

@
ÖZEL
AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"Yeni bir Aykent ile hedeflerinize doğru"

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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AYRINTI
Erhan İZGİ

10 KASIM’DA ATATÜRK’Ü ANMAK

Geçmişi şöyle 
bir düşünüyorum 
10 Kasımlarda... 
Öğrenci ve öğret
men olduğum yıl
larda gönülden ve 
yürekten anma 
günleri düzen
lenirdi.
Ulusun büyük 

çoğunluğu bu 
anma günlerine 
katılır o günlerde 
Ata’sını büyük bir 
saygı ve minnetle 
anardı.
Günümüzde de 

Ata’mızı yere 
göğe koyamı 
yoruz.
O’nun ilkelerine 

öylesine yürekten 
bağlıyız ki, yaptık
larımız bunun en 
büyük göstergesi. 
Sadece ulusal 
bayramlarımızın 
kutlanması yasak
lanıyor, cumhurun 
Ata’sını anması 
pek istenmiyor.
Çağdaş bir 

toplum olduğu
muz her yönümüz 
le belli oluyor.
Yaşam biçimimiz 

den kılık kıyafe
timize kadar yan
sıyan bir görüntü 

arz ediyoruz.
21. yüzyılda hâlâ 

5 milyon okuma 
yazma bilmeyeni
miz var. 
Güneydoğuda ağa 
lık düzeni devam 
ediyor.
Ağaya çalışan 

milyonlarca vatan
daş...

Bilimde her gün 
yeni buluşlara 
imza atıyoruz. 
“Hayatta er 
gerçek yol gös
terici bilimdir.” 
sözü temel ilkemiz 
olmuştur.
Bilim kurullarına 

imanlı yurttaşları 
yerleştiriyoruz. 
Sıkıntıları aşmada 
bazen ulemaya 
sormak da 
aklımıza geliyor.

Atamızın 
devrimcilik ilkesi
ni bütün gücümüz 
le sürdürerek yüz . 
yıl öncesinin 
kurumlarını 
değişik isimlerle 
yeniden faaliyete 
geçiriyoruz. 
Eğitimde rahle-i 
tedrisat bizim için 
temel ilke oluyor. 
Erkekleri özgür 

birey gibi düşünür 
ken kadınlarımızı 
çağın karanlığına 
ışınlıyoruz.
Orta doğunun 

yani Müslüman 
ülkelerin lideri 
olmaya çalışı 
yoruz, yeni 
Osmanlıcılığı 
yeşertmek için 
hükümetimiz 
canla başla 
çalışıyor.

Bu konuda fazla 
yol alamadık; ama 
olsun en azından 
çaba gösteriyoruz. 
Elbet bir gün ha 
yali imparatorluğu 
kurmak bize kıs
met olacak, bütün 
Müslümanların li 
deri olacağız; eğer 
Sam amca izin 
verirse.
Atamızın devlet 

çiliğe verdiği 
önemi pek fazla 
önemsemedik, 
devlete ait kurum
lan siyasi iktidar, 
binlerine rant elde 
etmek için 
armağan etti. 
Sözüm ona elde 
edilen paralarla 
yeni fabrikalar 
açılarak üretime 

canlılık 
kazandırılacaktı.

Bunu yapa
madık; ama yük
sek vergiler ve 
zamlar yaparak 
bütçe açığını ve 
cari açığı kapatma 
başarısı gösterdik. 
Bununla yetin
meyip başka 
ülkelere siz de 
böyle yapın di 
yerek akıl verdik. 
Toplum tepki 
gösteremesin diye 
yıllardan beri yap
tığımız çalışmalar 
sonuçlandı, güçlü 
bir polis devleti 
kurduk.
Eylemlerde biber 
gazımız duman 
attırıyor eylem
cilere, analarından 
doğduğuna piş
man ediyor onları.
“Adalet mülkün 

temelidir.”
Bu söze çok 

bağlı kaldık.
Ne kadar adalet

siz iş varsa bizim 
ülkemizde iste
meyerek gerçek
leşiyor.
Uyduruk davalar

la masum insan
ları zindanlarda 
çürütme yoluna 
gittik, ileri 
demokrasi adına. 
Yaşamsal önemi 
olan sınavlarda 
bile yansız ola
madık, Allah’ın 
adını kullanarak 
adaletsiz 
davrandık.
Ortaya çıkan pis

liklerin üzerine bir 

şal örterek kapat
maya çalıştık. 
Ortaya çıkan pis 
kokular yönetici
leri rahatsız etme
di, geceleri uyku
larını kaçırmadı.
“Yurtta barış, 

Dünya’da barış.” 
İlkeni çıkarlarımız 
açısından elimizin 
tersiyle bir kenara 
ittik.
Bir koyup beş 

alacaktık, on koy
duk; fakat hiçbir 
şey alamadık.
Yurdumuzu kuşa 

tan komşularımız 
la aramız patla
maya barut fıçısı. 
Barış dediğin de 
belki böyle bir 
şey.
“Özgürlük ve 

bağımsızlık benim 
karakterimdir.” 
sözünüz bizim için 
de temel bir ilke 
oldu.

Mali yönden tam 
bağımsız olmak is 
terken bütün 
devlet kurumlarını 
satmamıza karşın 
milyarlarca dolar
lık borç yükü altı
na girdik.
Osmanhnın çöküş 
dönemindeki 
borçlu durumun
dan bu gün pek 
farkımız yok.
Atatürk’üm 10 

Kasım’da önce 
ülkeyi yönetenler 
istemeyerek de 
olsa huzuruna 
gelip mozolene 
çelenk bırakacak
lar, sonra da senin 

değer verdiğin, 
üstüne titrediğin 
cumhur gelecek.
Onlar da kırmızı 

beyaz karanfilleri 
bırakacaklar eğer 
yasaklama getiril 
mezse.
Atam, huzuruna 

gelenlerin bak 
yüzlerine.
Hangilerinin 
yürekleri karanlık, 
sana karşı bir 
saygıları yok, 
sadece bir görev 
amacıyla 
gelmişler.

Duysun bütün 
dünya.

Seni yürekten 
seven, sana saygı 
duyan, senin 
özlemini çeken 
milyonlarca 
cumhuru kucakla, 
bağrına bas onları 
ki çatlasın seni 
sevmeyenler, 
senin adını anmak 
istemeyen 
sahtekârlar.
Atam, seni 

büyük bir saygı ve 
minnetle anıyo
rum, Türk ulusu 
için yaptıklarına 
kucak dolusu 
teşekkürler.
“Seni hiç görme 

dim Atatürk’üm
Sesini duymadım 

yakından
Ama öylesine 

bizim olmuşsun
Öylesine dol

muşsun ki içimize
Her iyi şeye 
Her güzel şeye 
Atatürk diyesim 

geliyor.”

Çağdaş Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu, 

Mustafa Kemal 
Atatürk’ü bir kez daha saygı, 

minnet ve özlemle 
anıyoruz

AN AÇEV

KnŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 
GEMLİK ŞUBESİ jflftjSf

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

[STlöZffl ABONE OLDUNUZ MU?
—I ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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U 14 yaş ligi 1. grupta oynadığı 12 maçta topladığı 36 puanla yenilgisiz liderliğini sürdüren Gemlik Belediyespor 
aKiryı takipçisi Iznikspcy’u evinde 3-1 yenerek şarryjiyonluk yolunda en büyük engeli rahat j||çti

GENIIK BEIEDIHSPOR MN 3 PüflNlfl DONDU
Şeyfettin ŞEKERSÖZ

U-14 yaş ligi 1- 
gurupta sona yak
laşılırken, şampiyon
luğun en büyük 
adayı Gemlik 
Belediyespor en 
yakın takipçisi ile 
arasındaki puan 
farkını 1 maç 
fazlasıyla 11 puana 
çıkardı.
Mavi beyazlı Gemlik 
Belediyespor 
takipçisi İznikspor la 
deplasmanda 
oynadıkları maçtan 
3-1 galip ayrılıp 
zirvede tek başına 
kalarak büyük avan
taj yakaladı. 
Maça rakibi ile puan 
farkını açabilmek 
için hırslı başlayan 
mavi beyazlılar ilk 
tehlikeli atağı 
kalesinde yaşadı, 
İznikspor’dan 
Erhan’ın serbest 
vuruşunda köşeye 
giden topu kaleci 
Mustafa son anda 
tokatlayarak 
kornere attı.
Gol tehlikesini atla
tan Belediyespor 11. 
dakikada öne geçti. 
Bu dakikada ceza 
sahasına ortalanan 
topu takip eden 
Fatih, topu kalecinin 
üstünden ağlara 
göndererek 
Belediyespor’u 1-0 
öne geçirdi. 13. 
dakikada yine aynı 

i pozisyonu 
yakalayan Fatih’in 
atağında bu kez 
kaleci topa hakim 
olarak gole izin ver
medi. 18’de 
Muratcan pozisyon
dan faydalana
mazken köşe atışın
dan gelen topa

Adem’in şutu direk 
dibinden dışarı 
çıkınca ilk yarı 1-0 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
üstünlüğüyle bitti. 
İkinci yarıya yine 
atak başlayan 
Belediyespor 
karşısında İznikspor 
yakaladığı net 
pozisyonları gole 
çeviremeyince 45. 
dakikada ikinci gol 
geldi. Muratcan’ın 
sağdan getirip kale 

önüne kestiği topa 
ayak koyan Fatih 
kendisinin ve 
takımının ikinci 
golünü ağlara gön
dererek skoru 2-0 
yaptı. İki farklı öne 
geçen Gemlik Bele 
diyespor karşısında 
farkı azaltmak 
isteyen İznikspor 60. 
dakikada 
Mustafa’nın yaklaşık 
25 metreden köşeye 
giden şutuyla skoru 
2-1 yaparak umut

landı. 65. dakikada 
kale önünde 
yaşanan karambolda 
topa dönerek vuran 
Muratcan skoru 3-1 
yaparak Gemlik 
Belediyespor’u 
rahatlattı.
67. dakikada ise Akif 
ceza sahası önünde 
ıskaladığı top kaleye 
giderken yetişip 
topu kornere atarak 
golü önledi.
Maçta kalan 
dakikalarda başka 

gol olmayınca 
Gemlik Belediyespor 
şampiyonluk yolun
da çok önemli engeli 
3 puan alarak 
aşmasını bildi. 
SAHA : İznik Çim 
HAKEM :
Osman Erezkara 7, 
İZNİKSPOR : Semih
5, Emre 3, Ergin 3, 
Doğukan 4, Mustafa 
Uğur 4, Mehmet 
Fatih 5, Ali Bozan 4, 
Erhan 5, Ali Cengiz 
2, (Ahmet 2) Nesim

5, Mustafa Gürbüz 5, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Mustafa 6, Batuhan 
6, Oğuz 6, Tarık 6, 
Ali 6, Akif 7, Onur 
Başaran 6, Adem 5, 
(Coşkun 3) Muratcan 
6, Onur Ayvaz 6, 
Fatih 7, 
GOLLER : Dk. 11-50 
Fatih, Dk. 65. 
Muratcan, (Gemlik 
Belediyespor) Dk. 
60. Mustafa Gürbüz, 
(İznikspor)
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Milisi IMıMıMıiuM
Uludağ Üniversitesi 
İİBF Uluslararası 
İlişkiler Bölü 
mü'nün düzenlediği 
Uluslararası İlişki 
ler Konferansı'nda 
Arap Baharı esti. 
"Arap Uyanışı ve 
Orta Doğu'da 
Siyasi Dönüşüm" 
adlı panel Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi'nde yapıldı. 
Panele katılan 
konuklar Arap 
dünyasını yeniden 
ele aldı.
Panelde, Arap 
uyanışının bölgeye 
ve küresel sisteme 
etkisi, Orta Do 
ğu'da ve Suriye'de 
yaşanan gelişmeler 
tartışıldı.
Çeşitli ülkelerden 
gelen akademis 
yen, diplomat ve 
uzmanlar, bölgede
ki son dönem 
gelişmelerini ele 
alarak çözüm tek
lifleri sundu.
Birleşik Arap

Emirlikleri Üniver
sitesinden gelen 
Prof. Dr.
Abdulhaleq 
Abdullah, altı Arap 
ülkesininde ekono
mi ve stratejik 
genişlemelerin 
ilerlediğini, 
Türkiye'nin de 
olduğu gibi Körfez 
ülkelerinin de 
ekonomi odaklı bir 
strateji izlediğini 
söyledi. Siyasetin 
karışıklıkları, 
ekonominin ise bir
leşmeleri berabe 
rinde getirdiğini 
söyleyen Abdulla, 
"Ülkelere bak

tığımız zaman 
hepsi müreffeh 
ülkelerdir. Arap 
ülkelerin en yüksek 
kişi başına düşen 
milli gelire 
sahiptirler" dedi. 
"Arap Baharı altı 
Körfez ülkesini de 
değiştirdi mi" 
sorusunun sorul
ması üzerine 
Abdullah, hem 
hayır, hem evet 
cevabını verdi. Her 
iki cevap için de 
sıkıntılı bir durum 
olduğunu söyleyen 
Abdullah, "Körfez 
ülkeleri Arap 
Bahan için bir 

bağışıklık 
geliştiremediler. 
Bunun iki sebebi 
var. İlk sebep 
Körfez ülkelerinde 
statüko güçlü. 
İkinci sebep ise 
monarşi ile 
yönetiliyor olmala 
rıdır. Meşrutiyet 
oldukça güçlü. 
Halkın yüzde 80'i 
herhangi bir eylem 
içerisine girmiyor. 
Arap Baharı her 
yeri etkisi altına 
aldı, ama ne zaman 
kanlı ve güçlü 
olmaya başladıysa 
istenmez oldu" 
dedi.

Tüikin 2011 Yılı flr-Ge 
Faaliyetleri Araştırması 

sonuçlandı
Türkiye'de 2011 
yılında, Gayri Safi 
Yurtiçi Araştırma ve 
Geliştirme (Ar-Ge) 
harcamasının Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) içindeki 
payı binde 8,6 
olarak belirlendi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
2011 yılı Ar-Ge 
Faaliyetleri 
Araştırmasına 
göre, kamu kuru
luşları, vakıf üniver
siteleri ve ticari 
sektördeki anket 
sonuçları ile devlet 
üniversitelerinin 
bütçe ve personel 
dökümlerine dayalı 
olarak Türkiye'de 
Gayri Safi Yurtiçi 
Ar-Ge Harcaması 
2011 yılında bir 
önceki yıla göre 
yüzde 20,4 artarak 
11 milyar 154 mily
on lira olarak 
gerçekleşti.
Türkiye'de Gayri 
Safi Yurtiçi Ar-Ge 
harcamasının 
GSYH içindeki payı 
binde 8,6 olarak 

belirlendi. Bu oran, 
2010 yılında binde 
8,4 düzeyindeydi. 
Geçen yıl Gayri Safi 
Yurtiçi Ar-Ge harca
malarının yüzde 
45,5’i yüksek öğre
tim, yüzde 43,2'si 
ticari kesim ve 
yüzde 11,3’ü kamu 
kesimi tarafından 
gerçekleştirildi. Bir 
önceki yıl yüksek 
öğretim yüzde 46 
ile ilk sırada yer 
alırken, bunu yüzde 
42,5 ile ticari kesim, 
yüzde 11,4 ile kamu 
kesimi takip 
etmişti. Ar-Ge har
camaları, finanse 
eden kesimler 
itibarıyla ince
lendiğinde ise 2011 
yılında harca
maların yüzde 45,8'i 
ticari kesim, yüzde 
29,2'si kamu kesi
mi, yüzde 20,8'i 
yüksek öğretim 
kesimi, yüzde 3,4'ü 
yurt içi diğer kay
naklar ve yüzde 
0,7'si yurt dışı kay
naklar tarafından 
karşılandı.

“Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk 
milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, 
yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, 
İstiklal mücadelesinin önderi, 

Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı, 
minnet ve özlemle anıyoruz

MABMABABİBLİK
S.S. 72 SAYILI GEMLİK 

ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 
Yönetim ve Denetim Kurulları adına 

Yönetim Kurulu Başkanı

Bahattin MALAP
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Bursa'ıla Hollanda'ca flöndetilmek 
İstenen 10 kilo eroin ele geçirildi

Mı linısııiı lıli 
Mmıs Halde Bulunan

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
operasyonda, 
ellerindeki 10 kilo 
eroini Hollanda'ya 
göndermeye çalışan 
3 kişi yakalandı. 
Operasyona 
Narkotik köpeği Alfa 
da destek verdi. 
Bazı kişilerin 
ellerinde bulunan 
10 kilo eroin 
maddesini 
Hollanda'ya gönder
mek istedikleri bilgi
sine ulaşan 
Kaçakçılık ve organ
ize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 
operasyon için 
harekete geçti, 
öncelikle uyuşturu
cu tacirlerinin kim
liklerini belirleyen 
polis, zanlıları takibe 
aldı.

MMaıMlüMitlBiiiiHııMaı
Bursa'da, bir fab
rikaya giren kimliği 
henüz belirlene
meyen kişiler, 10 bin 
500 metre kablo ile 
çelik kasada 
muhafaza edilen çok 
sayıda altın yüzük 
ile zümrüt ve yakutu 
alarak kaçtı. 
Nilüfer ilçesi 
Minareliçavuş 
Organize Sanayi 
Bölgesi 
Mahallesi'ndeki fab
rikaya giren kimliği

Gürsu ilçesinden 
hareket eden oto
mobili takibe alan 
ekipler araca Nilüfer 
ilçesi Çalı yolu 
üzerinde operasyon 
yaptı. Araçta yapılan 
ve Narkotik köpeği 
Alfa'nın da katıldığı 

henüz belirlene
meyen kişiler, 4 adet 
dizüstü bilgisayar, 
325 kilo bakır, 10 bin

735 metre bakır 
kablo, 2 adet 106 
ekran plazma tv, bir 
miktar kıymetli

aramalarda 10 kilo 
eroin ele geçirildi. 
Araçtaki Kamuran T. 
(36) ile Recep Yavuz 
D. (30) gözaltına 
alındı. Soruşturmayı 
genişleten polis, 
olayla ilgili 'eroin 
maddesi satmak' 

suçundan kaydı 
bulunan Adalet T.'ı 
(63) da gözaltına 
aldı. Zanlılardan 
Kamuran T., suçunu 
itiraf ederken 
Recep Yavuz D. ve 
Adalet T.'nin suçla
maları kabul 
etmedikleri öğrenil
di. Zanlılardan 
Adalet T. ile 
Kamuran T.’nin 
akraba oldukları 
belirlendi.
Yapılan inceleme 
lerde, zanlıların 
piyasa değeri 250 
bin lira olduğu belir
tilen eroini 
Hollanda'ya gön
derme gayreti 
içerisinde oldukları 
ortaya çıktı. 
Emniyette sorgula
maları tamamlanan 
3 zanlı 'Eroin 
ticareti yapmak' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

evrağı çaldı. 
Fabrikanın genel 
müdürünün odasın
daki çelik kasayı da 
kırarak açan zanlılar, 
kasadaki 23 adet 
altın yüzük ile 16 
adet yakut ve züm
rüt gibi değerli taşı 
alıp kaçtı. Fabrika 
yetkilisi Ekram 
A.'nın müracaatı 
üzerine Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı

Orhangazi ilçesinde 
bir kişi, evinin 
banyosunda iple 
asılmış halde 
bulundu.
İddiaya göre, 
Orhangazi Vergi 
Dairesi'nde 
veznedar olarak 
çalışan Çetin G. 
(28), arkadaşlarıyla 
birlikte hah sahada 
maç yaptıktan 
sonra, geç saatte 
Muradiye 
Mahallesi Bahçe 
Sokak'taki evine 
gitti.
Bir süre sonra 
evinin banyosuna 
giren Güney, ken

5 hin 500 paket 
kacak sigara 
ele geçirimi

Bursa'da, 5 bin 500 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi.
İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi Mali Büro 
ekipleri, doğu 
illerinden Bursa'ya 
kargo ile çok sayı
da kaçak sigara 
getirileceği ihbarı 
üzerine harekete 
geçti.
Yapılan teknik ta 
kibin ardından 
ekipler, bu kişinin 

disini iple tavana 
astı. Sabah kalk
tığında banyoda 
eşinin iple asılı 
halde bulan Gamze 
G, durumu 112 Acil 
Servis ekiplerine 
bildirdi.
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, yap
tıkları incelemede 
Çetin G'nin 
öldüğünü tespit 
etti.
Çetin G'nin cesedi, 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturmayı 
sürdürüyor

Abdurrahman K. 
olduğunu belirledi. 
Merkez Nilüfer 
ilçesi Ataevler 
Mahallesi'ndeki 
bir kargo firmasına 
operasyon 
düzenleyen 
ekipler, çay paket
lerinin içerisine 
saklanmış 5 bin 500 
paket sigara ele 
geçirdi, 
Abdurrahman K'yi 
gözaltına aldı. 
Zanlı, emniyetteki 
sorgulamasının 
ardından serbest 
bırakıldı

Kimliği henüz belir
lenemeyen bir kişi, 
'Cenazem var' > 
diyerek, İzmir'den 
bindiği ticari 
taksiyle Bursa'ya 
geldi. Aracın 
yavaşlamasıyla tak
siden inip kaçan 

şüpheli genç 
bulunamadı. Taksi 
sürücüsü 
'Dolandırıldım* 
diyerek polise 
müracaat etti.
İzmir. Güzelyalı'daki 
Maltepe taksi 
durağına gelen 19-20 

yaşlarındaki bir 
kişi, Bursa'da 
trafik kazası yap
tığını ve üç kişinin 
öldüğünü belirterek, 
'Cenazelerin bulun
duğu hastaneye git
memiz lazım' dedi. 
Bunun üzerine

Hasanbey A.'nın kul
landığı 35 T 6106 
plakalı taksiye binen 
genç, yol ücreti için 
de pazarlık yapmadı. 
Hasanbey A.'a 
'Taksimetre ne 
yazarsa vereceğim' 
diyen genç, yolda 

taksiye 100 liralık 
Lpg aldı. Taksi, 
Bursa Nilüfer ilçesi 
Beşevler 
Mahallesi'ndeki has
tane önüne geldiği 
sırada genç, araçtan 
atlayarak kaçtı. 
Hasanbey A.,

parasını vermeyen 
genci kovaladı, 
ancak yakalayamadı. 
Hasanbey A.'nın 
müracaatı üzerine 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

Gemlik Körfez iMWw.gemllkkorfezgazetesl.com

iMWw.gemllkkorfezgazetesl.com
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Binlerce Em eklinin imi haber
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, binlerce 
emeklinin merakla 
beklediği İntibak 
Yasası'nın yılbaşın
dan itibaren uygula
maya geçeceğini 
söyledi.

"TÜRKİYE 
DEĞİŞİYOR 
DÜNYA 
DEĞİŞİYOR" 
Bakan Çelik, 
Maltepe Sosyal 
Güvenlik 
Merkezi'nin açılışına 
katıldı. İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu ve SĞK 
Başkanı Fatih 
Acar'ın da katıldığı 
açılışta konuşan 
Bakan Çelik, "Dünya 
değişiyor, Türkiye 
değişiyor.
Dünyadaki değişime

inıniı îta imal itiı kısa îahsisi Mı
Bursa Valiliği, 
Otomotiv Test 
Merkezi için 2 bin 
600 dönümlük 
arsanın tahsisini 
yaptı.
Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) 
tarafından 
yapılacak Otomotiv

SI I illi I Hamamııı IttıııiMnııılı Sın İsalı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 550 
yıljık İncirli 
Hamamı'ndaki 
restorasyonun son 
aşamaya geldiğini 
belirterek, 
"Önümüzdeki ay 
hizmete almayı plan
ladığımız İncirli 
Hamamı, Yıldırım 
başta olmak üzere 
Bursa'nın kültür ve 
sanat hayatına 
değer katacak" dedi. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
yapılan açıklamaya 
göre Altepe, Molla 
Fenari Hazretleri'nin 
oğlu tarafından 550 
yıl önce yaptırılan 
İncirli Hamamı'nın 
restorasyon çalış
malarını yerinde

ayak uydurmak 
adına Türkiye önem
li mesafeler kat 
ediyor" dedi.

"İNTİBAK YILBAŞI 
İTİBARİ İLE HAYATA 
GEÇİYOR" 
Sosyal Güvenlik 
Merkezlerinin açıl
masının, hizmetin

T

Test Merkezi 
hakkında açıklama 
yapan valilik, test 
merkezine arsa 
tahsisinin yapıldı 
ğını kaydetti. 
Açıklamada, "Oto 
motiv Test Merkezi 
ile ilgili olarak ilimiz 
Yenişehir ilçesinde 

inceledi.
Altepe, İncirli 
Caddesi'ndeki 
hamamda yürütülen' 
çalışmaların, tarihi 
ve kültürel miras 
projeleri arasında 
yer aldığını, 
Bursa'da kültür ve 
medeniyetlerin 
izlerini ortaya çıkart
maya devam ettik
lerini belirtti.

vatandaşın ayağına 
gelmesi anlamına 
geldiğini ifade eden 
Çelik, binlerce 
emeklinin beklediği 
İntibak Yasası'nın 
Yılbaşı itibariyle 
uygulamaya ge 
çirileceğini ifade 
ederek, "2000 
yılından önce emekli 

planlanan ve TSE 
Genel 
Müdürlüğü'nce 
talep edilen 2 bin 
600 dönümlük 
arazinin ilimize 
kazandırılması ile 
ilgili olarak Mera 
Komisyonu'nun 
yapmış olduğu

Bursa'nın, 
OsmanlI'nın ilk 
başkenti olduğunu 
ve OsmanlI tarihine 
damgasını vuran 6 
padişaha ev 
sahipliği yaptığını 
hatırlatan Altepe, 
"Şehirde anıtsal 
yapılar başta olmak 
üzere tarihi eserleri 
bir bir ayağa 
kaldırıyoruz" 

olan vatan
daşlarımız, 
yaklaşık 2 milyon 
emeklimiz için 
intibak haksızlığının 
giderildiği bir 
düzenlemeyi bakan
lık olarak 
hayata geçireceğiz. 
Taşeron işçiler 
dediğimiz alt iş 
verenlerin yanında 
çalışanlarımızın hak 
kayıplarının bulun
duğu tabloyu 
ortadan kaldırmak 
için de taraflarla 
yoğun bir çalışma 
yaptık. İnşallah bu 
mağduriyetlerini de 
kısa zamanda 
ortadan kaldıra
cağız" dedi.
Bakan Çelik, 
konuşmasının ardın
dan katılımcılarla 
birlikte açılışı 
gerçekleştirdi.

toplantıdan oy bir
liği ile olumlu karar 
çıktı. İlçemizde 
Otomotiv Test 
Merkezi olarak 
düşünülen 
arazinin hazine 
adına tahsis 
işlemleri sürdürül 
mektedir" denildi.

ifadesini kullandı. 
Bursa'da Osmanh 
mimarisinin izlerini 
taşıyan yüzlerce 
eserin bulunduğunu 
vurgulayan Altepe, 
"Molla Fenari 
Hazretleri'nin oğlu 
tarafından yaptırılan 
İncirli Hamamı, yıllar 
boyunca bölge 
halkına ve Bursa'ya 
hizmet etti. 550 yıl 
sonra bina, 
belediyemiz tarafın
dan satın alınarak 
kamulaştırıldı. Biz 
de satış gerçekleşir 
gerçekleşmez 
restorasyon çalış
malarını başlattık. 
Hedefimiz, tarihi 
hamamı önümüzde
ki ayın başlarında 
hizmete almak" diye 
konuştu.

Dikkat! Kuweili
yanışlar nellyor

Türkiye, Karadeniz 
üzerinden gelecek 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, halen yurdun 
büyük bir 
bölümünde etkisini 
sürdüren serin ve 
yağışlı hava kütlesi, 
hafta sonunda 
doğuya doğru 
hareket ederek, iç 
ve doğu bölgelerde 
etkili olacak.

KUVVETLİ 
YAĞIŞLAR 
GELİYOR 
Tahminlere göre, 
sabah saatlerinde 
Marmara 
Bölgesi'nin doğu 
kesimlerinden 
itibaren Karadeniz 
üzerinden gelecek 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
girilecek.
Yağışlar, Orta 
Karadeniz, Doğu 
Karadeniz kıyıları, 
İç Anadolu'nun 
doğusu, Doğu 
Akdeniz, Güney 
doğu Anadolu'nun 
batısı, Doğu

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
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Anadolu'nun güney 
ve batışıyla yerel 
olarak İstanbul, 
Sakarya, Kocaeli ve 
Sinop çevrelerinde 
kuvvetli, Malatya, 
Tunceli, Elazığ, 
Adıyaman ve 
Bingöl çevrelerinde 
çok kuvvetli; pazar 
günü ise Güney 
doğu Anadolu 
Bölgesi geneliyle 
Bingöl, Bitlis, Muş, 
Elazığ, Malatya, 
Kahramanmaraş ve 
Tunceli'de kuvvetli 
ve yer yer çok 
kuvvetli olacak 
Hafta sonunda 
yağışlar, 
Karadeniz'in iç 
kesimlerinin, İç 
Anadolu'nun kuzey
doğusuyla Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeyinin yüksek 
kesimlerinde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde 
görülecek.
Yetkililer, kuvvetli 
yağışın oluştura
bileceği olumsuz 
luklara karşı can ve 
mal emniyeti için 
vatandaşlarla 
ilgilileri dikkatli ve 
tedbirli olmaları 
konusunda uyardı.
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"Reform İzleme Gıulııı mplantısı 
Hursa itin önem taşıyor"

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Reform İzleme 
Grubu toplantısının 
Bursa için büyük 
önem taşıdığını 
söyledi.
Vali Harput, 11 
Kasım Pazar günü 
yapılacak Reform 
İzleme Grubu 
toplantısı ile ilgili 
açıklamalarda 
bulundu. Harput, 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği (AB) süre 
cinde AB ile ente* 
grasyon çalış
malarının sürdüğü 
nü ifade etti. Harput, 
"Bu toplantılarda 
bakanlar bir araya 
geliyor. Bu toplan
tılardan bir tanesini 
bu hafta Bursa'da 
yapacağız. Bursa'da 
ki toplantı Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç'ın ev sahip 
liginde, 5 bakanın

Beniz Ürünlerine Sıkı Takip
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ekipleri, 
deniz ürünlerinin 
toptan ve perakende 
satış yerlerini 
denetledi.
Su ürünleri genel av 
yasağının bitmesi ve 
yeni av sezonunun 
açılması dolayısıyla 
karaya çıkış nokta
ları, yol güzer
gahları, toptan ve 
perakende satış yer
leri avcılık ve hijyen 
bakımından 
denetleniyor. Gıda 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı Balıkçılık 
ve Su ürünleri Genel 
Müdürlüğünün koor
dinatörlüğünde 
çevre il ve ilçe

iştirakiyle yapılacak. 
Bu Reform İzleme 
Grubu toplantısı 
bizim ve Bursa için 
büyük önem taşıyor. 
Avrupa Birliği 
Bakanı Ve Başmüza 
kereci Egemen Ba 
ğış, Adalet ve Kal 
kınma Bakanı Sa 
dullah Ergin, İçişleri 
Bakanı İdris Nairn 
Şahin ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet 
Davutoğlu'nun işti
rakiyle gerçekleşe
cek" dedi.
Bakanlara Bursa'nın 
bazı yerlerinin tanıtı

müdürlüklerinden 
gelen su ürünleri 
denetçileriyle birlik
te denetimler etkin 
bir biçimde devam 
ediyor. İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürü Ömer Çelik, 
Bursa'da 24 - 28 
Eylül 2012 tarihleri 
arasında 29 pera 
kende satış yeri, 33 

lacağını söyleyen 
Vali Harput, 
"Bakanlarımıza, 
Bursa ile alakalı bazı 
bilgiler benim 
tarafımdan takdim 
edilecektir. Yine bu 
toplantıya 
Başbakanlık 
Müsteşarı Efkan Ala, 
diğer bakanlıkların 
müsteşar yardım
cıları, ilgili genel 
müdürler olmak 
üzere 100'e yakın 
yetkili, yönetici 
katılacaktır. Toplantı 
nın Bursa'da yapıl
ması, Bursa'nın öne

soğuk hava deposu, 
33 müzayede ve 
mezat alanı, 63 su 
ürünleri nakil aracı 
ve 11 balıkçı barı
nağı olmak üzere 
toplam 169 yerde 
denetim yapıldığını 
ifade etti.
"DENETİMLER 
SÜRECEK" 
Çelik, denetimler 

minin ortaya konul
ması bakımından bir 
göstergedir. Bursa 
AB sürecinde, 
Avrupa kenti olmuş
tur. Bursa, bugüne 
kadar AvrupalIların 
takdirlerini ve 
hayranlıklarını her 
zaman belirttikleri 
bir şehirdir. Böyle 
bir toplantının 
Bursa'da yapılmış 
olması bizim için 
büyük onurdur. Bu 
organizasyonu 
Bursa'ya çektikleri 
için Başbakan 
Yardımcımız Bülent 
Arınç'a, burayı teşri
flerinden dolayı 
diğer bakanlarımıza 
ve tüm yetkililere 
ben şimdiden 
teşekkür ediyorum. 
Bu programın 
ülkemiz ve ilimiz 
düfrrıa hayır fr geç 
meşini diliyorum" 
şeklinde konuştu 

sonunda 3 ton 45 
kilogramlık 254 kasa 
istavrit, 29 kasa 
bako mezgit, 2 kg. 
lüfer ve 2 adet mavi 
yengece el konul
duğunu söyledi. 
Çelik, el konulan 
ürünlerden sağlıklı 
olanların 1380 Sayılı 
Su Ürünleri Kanunu 
hükümleri gereğince 
Milli Emlak 
Müdürlüğü kanalıyla 
satıldığını, diğer 
ürünlerin de kanun
da belirtildiği şek
ilde imha edildiğini 
kaydetti. Çelik, 
"Denetimler aralıksız 
sürmekte. Yasa dışı 
avcılık ve satış 
yapanlar hakkında 
yasal işlem yapıla
caktır" dedi.

Yalova, Yat İhracatımla 
Zirveye Yelken fiçiı

Türkiye'nin gemi ve 
yat ihracatı, 10 ayda 
yüzde 47,45 oranın
da düşerken, İstan- 
bul-Tuzla'ya rakip 
gösterilen 
Yalova'nın sektörel 
bazdaki ihracatı, 
yüzde 133,2'lik 
rekor artış kaydetti. 
Birkaç yıl öncesine 
kadar daha çok süs 
bitkileri ihracatıyla 
tanınan Yalova, 10 
ayda gerçek
leştirdiği toplam 59 
milyon dolarlık 
toplam dış satımın 
yüzde 68,48'ini 
gemi ve yat sek
töründen sağladı. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisinin (TİM) 
kayıtlarından 
derlediği bilgiye 
göre, 2011 ocak- 
ekim döneminde, 1 
milyar 216 milyon 
56 bin dolarlık gemi 
ve yat ihracatı 
yapma başarısını 
gösteren sektör, bu 
yılın aynı döne
minde, yüzde 
47,45'lik düşüşle 
638 milyon 983 bin 
dolara geriledi. 
Sektörde açık ara 
önde bulunan İstan
bul'un gemi ve yat 
ihracatı, bu 
dönemde geçen 
yılın aynı dönemine 
kıyasla neredeyse 
yarı yarıya düşerek, 
1 milyar 37 milyon
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3 bin dolardan, 538 
milyon 970 bin 
dolara indi.
2011 ocak-ekim 
döneminde, 85 
milyon 115 bin 
dolar ile İstanbul'un 
ardından ikinci sıra
da bulunan 
Kocaeli'nin gemi ve 
yat ihracatı ise bu 
yılın aynı döne
minde dibe vurdu 
ve 5 milyon 998 bin 
doları geçemedi. 
Geçen yılın 10 aylık 
döneminde 17 mil 
yon 335 bin dolar 
ile Bursa ve İzmir'in 
bile gerisinde, 5. 
sırada y«r alabilen 
Yalova'nın gemi ve 
yat ihracatı, bu yılın 
aynı döneminde ise 
yüzde 133,2'lik 
artışla 40 milyon 
434 bin dolara 
ulaşarak, patlama 
yaptı ve ikinci 
sıraya yerleşti.
-Süs bitkilerinden 
gemi ve yat ihra- 
catına- 
Birkaç yıl öncesine 
kadar daha çok süs 
bitkileri ihracatıyla 
tanınan Yalova, 10 
ayda gerçek
leştirdiği toplam 59 
milyon 43 bin dolar
lık toplam ihra
catının yüzde 
68,48'ini (40,4 mil 
yon dolar) gemi ve 
yat sektöründen 
elde etti.
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Sınaılanla kamerayla kam ılevti
ÖSYM Başkanı Ali 
Demir, 2013'teki 
sınavlarda tüm sa 
tonlarda kamerayla 
kayıt yapmayı hede
flediklerini bildirdi. 
Demir, Meclis Plan 
ve Bütçe Komisyo 
nu'nda, milletvekil
lerinin eleştiri ve 
sorularını cevap
landırdı. Son on 
yılda 9 milyon 645 
bin 954 adayın, 500 
bin salonda sınava 
alındığı ifade eden 
Demir, bu salonlar
da 1 milyon 351 bin 
kişinin görev yap
tığını Söyledi. 
ÖSYM'nin toplum 
için önemli bir 
kurum olduğunu 
vurgulayan Demir, 
"Böylesine hayati 
öneme sahip bir 
kurumun eksik ve 
yanlış bilgilerle 
yıpratılmasını doğru 
bulmuyorum" dedi. 
Geçen yıl yapılan 
YGS'de 4 adayın 
cevap kağıdı olmadı 
ğı halde puan aldığı 
iddiasının tamamen 

jjerçek djşı olduğu 
nu ifade eden Demir, 
bu sınavda 4 adayın 
cevap kağıdının 
kuruma ulaşmadığı 
nı ancak adayların 
eş değer sınava

BaiMl il 10 iılemet şilt sini t ıı cl leJi
Sağlık Bakanlığı, 
700'e yakın internet 
sitesini güvenli 
internet kapsamına 
alarak erişimlerini 
engellendi.
Sağlık Bakanlığı, 
bitkisel tedavi edici 
zayıflatıcı ürünlerin 
internet ortamında 
satışlarının arttığı 
tespitleri üzerine 
Bilgi Teknolojileri 
Kurumu ile yapılan 
işbirliği 
çerçevesinde belir
lenen 700'e yakın 
internet sitesinin 
güvenli internet kap
samına alınarak 
erişimlerinin engel
lendiğini bildirdi. 
Sağlık 
Bakanlığı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, bazı internet 
haber sitelerinde, 
İnönü Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Adli 
Tıp Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof.

O- r JTMr t: 
yukr.
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alındığım ve aldık
ları puanlarla değer
lendirme lerinin 
yapıldığını anlattı. 
Demir, bu sınavda 
hiçbir adaya hak 
etmediği bir puanın 
verilmediğini söyle
di. Farklı soru 
kitapçığı uygula
masına geçildiğini 
de anımsatan Demir, 
bu sayede sınav 
ticaretinin tamamen 
ortadan kaldırıldığını 
kaydetti.
Demir, sınavlarda 
salon içerisinde 
toplu kopya girişim
leri olduğuna da 
dikkati çekerek, 
"Bunu engellemek 
için de 2012 yılında

ki rastğele seçilmiş 
5 bin salonda kam
erayla kayıt yapıl
maya başlanmıştır. 
Hedefimiz 2013'te 
tüm salonlarda ka

Dr. Osman Celbiş'in 
yasaklı madde 
içeren zayıflatma 
ürünleriyle ilgili 
bakanlığın denetim 
yapmadığı yönünde
ki iddialarının yer 
alması üzerine açık
lama yapma gereği 
duyulduğu belirtildi. 
Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu'nun 2 
Kasım 2011'de kurul
masıyla bakanlığın 
denetimlerini sık- 

»M

J

merayla kayıt yap
mak ve böylece 
sınavın tamamıyla 
şeffaf bir şekilde 
gerçekleşmesini 
sağlamaktır" dedi 
Şeffaflığı sağla
manın diğer yolu
nun da adayların 
cevap kağıdını göre
bilmesi, puanını 
hesap edebilmesi ve 
kendisine hiçbir 
haksızlık yapıl
madan emin bir şe 
kilde sınav sonu
cunu kabullenmesi 
olduğunun altını 
çizen Demir, şöyle 
devam etti: 
"Sadece sınavın 
güvenliği, hak ve 
adalet ölçüsünde 

yapılması değil,' 
ÖSYM olarak yeni 
sınav şekilleri de 
geliştirmek zorun
dayız. Buna bir 
örnek, dünyada ilk 

_
taştırdığı vurgulanan 
açıklamada, son 10 
ayda endikasyon 
belirtilerek tanıtılan 
veya zararlı 
kimyasallar içerdiği 
belirlenen yüzlere 
kozmetik Ve gıda 
takviyesi ürünle ilgili 
toplatma kararı ver
ildiği anımsatıldı. 
Denetimlerde birçok 
ürünün, halkı 
yanıltıcı satış ve 
tanıtımının 

olarak yaptığımız 
özürlü memur seç 
me sınavıdır. Vatan 
daşlar sorunsuz bir 
şekilde sınava alın
mış ve hiçbir prob
lem olmadan yer
leştirmeleri hak 
ettikleri şekilde 
yapılmıştır. Göreve 
gelmemize neden 
olan 2010 KPSS 
konusunda savcılık 
soruşturması devam 
etmektedir. Umarım 
en kısa zamanda 
sonuçlanır ve olayın 
failleri cezalandırılır. 
Ben de merakla bek
liyorum.
Öte yandan her 
sınav sonrasında 
gerek basında 
gerekse bize ihbar 
olarak gelen tüm 
durumlar değer
lendirilmekte ve bir 
ihmal varsa 
gerekenler yapıl
maktadır.
2012 KPSS'de hem 
sızma hem de soru
ların çalındığı iddi
ası tamamen asıl
sızdır. Çok teknik 
incelemelerle böyle 
bir sızmanın 
olmadığına emin 
olduğumuz için 
devam ettik ve 
sonuçlarımızı açık
ladık." 

yapıldığının tespit 
edildiği kaydedilen 
açıklamada, özellikle 
bazı internet 
sitelerinde, medyada 
~*ÎTınan yüzlerle 
yapılan reklamlarla 
satışa sunulan ve 
kısa sürede zayıflat
tığı iddia edilen 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'ndan ruh
satlı ürünlerin, 
numuneler alınarak 
incelediği belirtildi. 
Halk arasında 
"Antakya biberi", 
"Samandağ biberi", 
"mangö hapı", "elma 
krom kapsülleri" 
olarak bilinen ürün
lerde yapılan 
numune analizlerinin 
bazılarında fenolf- 
talein adlı ilaç etkin 
maddesi, bazılarında 
ise ağır metaller 
veya sibutramin 
olduğunun belir
lendiği kaydedildi.

KPDSUe girecek 
aMaıttM

Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı (KPDS) son
bahar dönemine 
girecek adayların 
sınava giriş bel
geleriyle ilgili açık
lama geldi. 
Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit

Panik Butonu'nun
Kullanım aşamalarını 

Görüntüledi
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin tarafın 
dan, pilot bölge 
olarak seçilen Bur 
sa'da 18 Ekim'de 
başlatılan Elektro 
nik Destek Butonu 
sistemi, mağdurlara 
hizmet vermeye 
başladı. AA ekibi, 
"Panik butonü"fjyn 
kullanım aşamala 
flfii, görüntüledi. 
Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezi 
(ŞÖNİM) ile İl 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nüri ortaklaşa 
yürüttüğü sistem 
kapsamında, ŞU 
ana kadar Bursa'ya 
gönderilen 250 
butondan ikisi, 
mağdurlara teslim 
edildi.
Şiddet mağdurlar 
ımn bu sistemden 
yararlanabilmesi 
için bir dizi aşa
mayı geçmesi 
gerekiyor.
Mağdurun, öncelik
le herhangi bir 
polis merkezine 
başvurması 
gerekiyor. Buradaki 
işlemlerin ardından 
konu, Aile 
Mahkemesi'ne 
intikal ettiriliyor. 
Mahkeme, gerekli 
görmesi durumun- 

Sınavı (KPDS) son
bahar dönemine 
girecek adayların 
sınava giriş bel
gelerini, TC kimlik 
numarası ve 
şifreleriyle 
ÖSYM’nin 
http://ais.osym.gov. 
tr internet adresin
den alabileceği 
bildirildi 

da buton verilme
sine hükmediyor ve 
mağdur kişi bu 
kararla ŞÖNİM'e 
başvuruyor. 
Burada, Adli 
Görüşme Odası'nda 
yetkililerle yapılan 
görüşmenin ardın
dan önce psikolojik 
destek verilen mağ
dur kişiye, butonu 
nasıl kullanacağı 
ayrıntılı şekilde 
anlatılıyor. Mağdur, 
butonu birkaç kez 
deneme amaçlı kul
landıktan sonra, 
teslim alıyor.
"Panik butonu"nun 
üzerinde 3 düğme 
bulunuyor. Mağdur 
kişi, tehlike anında, 
üzerinde ünlem 
işareti bulunan 
düğmeye basıyor. 
Bunun üzerine 
koordinatları belli 
olan uyarı, 24 saat 
takip edilen 
MOBESE merkezin
deki haritaya yan
sıyor. Ardından 
emniyet ekipleri, en 
yakın birimdeki 
görevlileri, mağdu
ra yönlendiriyor. 
Mağdur, ekiplerce 
önce polis 
merkezine, burada
ki işlemlerin ardın
dan ŞÖNİM'e 
götürülüyor.

http://ais.osym.gov
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Bireysel emeklilik 
sistemine katılanlara 
yeni yıldan itibaren 
devlet katkısı geli 
yor. Sisteme para * 
yatıranlar, tutarın 
yüzde 25'i kadar 
devlet katkısı ala-^ 
cak;. Ancak bu 
paranın tamamı 
ancak emekli olunca 
alınabilecek.
Bireysel emeklilik 
sistemi 1 Ocak 
2013'ten itibaren 
değişiyor. Meclis'in 
geçen yasama döne
minde çıkarılan 
bireysel emeklilik 
yasasının uygulama 
yönetmeliği de 
tamamlandı.
Yeni yıldan itibaren 
sisteme yatırılan

paranın yüzde 25'i 
kadar devlet katkısı 
olacak. Her ay 100 
lira ödeyenlere, 25 
lira da devlet 
desteği gelecek. 
Ancak devlet katkı 
sı, aylık 222 lirayı, 
yılda da 2 bin 264 
lirayı geçmeyecek. 
Bu tutar, her yıl 
asgari ücret 
ölçüsünde artırıla
cak.

Devlet katkısından 
yararlanmak için 
bireysel emeklilik 
sisteminde en az 3 
yıl kalmak gerekiyor. 
Üç yıldan önce sis
temden ayrılanlar, 
devlet katkısı hesa 
bından para alama 
yacak. Uç yıldan 
sonra çıkanlar, 
devlet katkısının 
yüzde 15'ini, 6 yıl
dan sonra çıkanlar

yüzde 35'ini, 10 yıl
dan sonra çıkanlar 
ise yüzde 60'ını ala
bilecek.
Hesapta biriken 
devlet katkısının 
tamamı, sadece 56 
yaşını doldurup 
emekli olunması 
halinde alınabilecek. 
Bireysel emeklilik 
sisteminde emekli 
olanlara ödeme için 
farklı seçenekler var. 
İsteyen parasını 
toplu olarak alabile
cek, isteyen de 
aylık, üç aylık, altı 
aylık ve yıllık 
periyodlarda olmak 
üzere maaş gibi bir 
programlı ödeme 
sistemi belirleye 
bilecek.
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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)
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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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Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu’nun, 
boşandıktan sonra 
kocasıyla yaşamaya 
devam eden ve 
babasından kalan 
emekli aylığını alan 
kadınlara ödenen 
aylıkların kesilmesi 
işleminin yerinde 
olduğuna hükmetti 
Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu’nun, boşan 
diktan sonra koca 
sıyla yaşamaya 
devam eden ve 
babasından kalan 
emekli aylığını alan 
kadınlara dolandı 
rıcılık suçundan 
ceza verilemeyece 
ğine yönelik kararıy
la sevinen binlerce 
kişi, Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’nun 
kararı nedeniyle 
üzülecek.
Hukuk Kurulu, bu 
durumdaki kadınlara 
ödenen aylıkların 
kesilmesi işleminin 
yerinde olduğuna 
hükmetti.
G.B. ile eşi E.D., 
2009’da anlaşmalı 
boşandı. Taraflar, 
çocukları D.S.’nin 
velayetini anneye 
bıraktı. G.B., SGK’ya 
başvurarak 2006’da 
vefat eden emekli 
memur babasından 
kaynaklı ölüm aylığı 
bağlanmasını istedi. 
SGK, 1 Kasım 
2009’da G.B.’ye 
ölüm aylığı bağladı. 
Ancak SGK kontrol 
memuru 10 Mayıs 
2010 tarihli raporun
da, G.B. ile eski 
kocası E.D.’nin bir
likte yaşadığının 
tespit edildiğini 
belirtti. SGK, bunun 
üzerine G.B.’nin

aylığını kesti. Ayrıca 
önceki aylıkların da 
iadesini istedi. Eski 
eşler hakkında ayrı
ca ceza davası 
açıldı. Ankara 8. 
Ağır Ceza Mahkeme 
si, dava sonunda 
çiftin beraatlerine 
karar verdi. G.B., 
eski eşinin çocuğuy 
la oynamak için 
geldiği sırada tesa 
düfen SGK kontrol 
elemanlarının geldi 
ğini belirterek ayrı 
yaşadıklarını belirtti. 
G.B, SGK’nın uygu
lamasının iptal edil 
meşini istedi.
1. İş Mahkemesi, 
boşanan eşlerin bir
likte yaşamalarına 
yasal bir engel olma 
dığı gibi, kontrol 
memurlarının dene
timi sırasında eski 
eşini veya çocuğu 
nu görme yasal hak 
kı olduğundan yapı 
lan işlemin hukuka 
uygun olmadığı be 
lirtildi. G.B.’nin talep 
leri kabul edildi. 
Dosyayı inceleyen 
Yargıtay 21. Hukuk 
Dairesi, kararı 
bozdu. Daire kararın 
da, davacının eski 
eşinin, SGK memur 
larına eski eşi değil, 
kardeşi olduğunu 
söylediğini, gerçek 
kimliğinin nüfus 
cüzdanı kontrolü ile 
ortaya çıktığı belir

tilerek, “Davanın 
ölen babasından 
aylık almak amacıy
la eşinden danışıklı 
olarak boşandığı 
halde birlikte yaşa
maya devam ettik
leri, davacının ölüm 
aylığını kesme 
kararının yerinde 
olduğu” belirtildi. 
İş Mahkemesi 
önceki kararında 
direnince dosya 
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’na 
geldi. Genel Kurul, 
oybirliği ile verdiği 
kararda yerel 
mahkemenin davacı 
kadını haklı bulan 
kararını bozdu. 
Sevinmişlerdi 
Emekli aylığı için 
boşanan kadınlar, 
Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu’nun kararıyla 
sevinmişlerdi.
Genel Kurul, 
boşandığı eşiyle 
birlikte yaşasa da 
bunun kişi özgür
lüğü kapsamında 
olduğunu ve 
suç konusu yapıla
mayacağını belirt
mişti. Ancak 
maaşlarda en yetkili 
yargı organı olan 
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu, aksi 
yorum yaptı. Bu 
durumdaki kadınlara 
hapis cezası verile
meyecek, ancak 
maaşları kesilecek 

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
KDV genel oranında 
iddia edildiği gibi 
bir artış olmaya
cağını belirtirken, 
vergi denetimlerinin 
sıklaştırılacağını 
söyledi.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Maliye Bakanlığı'nın 
önünde KDV genel 
oranının artırılması
na ilişkin bir çalış
ma olmadığını 
söyledi.
Haberde yüzde 18 
olan KDV oranının 
yüzde 19'a çıkarıla
cağı belirtilmişti. 
Şimşek, Gelir Idare- 
si'nde Kalite Yöneti 
mine Giriş İçin 
Teknik Destek 
Projesi Konferan 
sı'nın ardından 
gazetecilerin soru
larını yanıtlarken, 
"Maliye

filim yine ^liselise geçli
Altın fiyatı üç haf
tanın en yüksek 
seviyesine çıktı. 
Altının ons fiyatı 
1737 dolara kadar 
yükseldi. 
Küresel borsalarda 
bu hafta yaşanan 
sert düşüş, mali 
uçurum ve 
Yunanistan’ın tekrar 
gündeme gelmesi 
altın fiyatına yaradı. 
Spot altın geçtiğimiz 
haftalarda 1670 
dolar seviyesinden 
hızlı bir yükseliş 
yaşayarak 1737

Bakanlığı'nın 
gündeminde gelir 
vergisi, kurumlar 
vergisi ya da 
KDV'nin artırılması 
gibi bir çalışmanın 
olma dığını açık
lamıştım. Piyasayı 
etkileyebilecek 
şekilde (KDV'nin 
artırılacağı 
yönünde) değer
lendirmeler 
olabilir. Ancak 

dolarla üç haftanın 
en yüksek seviyesi
ni gördü.
Spot gümüş 31 
doların altını 
gördükten sonra

Maliye Bakan 
hğı'nın önünde 
KDV genel 
oranının artırılması
na ilişkin bir çalış
ma yok" dedi.
Şimşek ayrıca vergi 
denetimlerinin 
önümüzdeki gün
lerde artırılacağını 
ve vergi vermeyen
lere ağır cezalar 
uygulanacağını da 
bildirdi.

32,50 dolara kadar 
yükseldi. Böylelikle 
spot gümüş 3 
Kasım’dan bu yana 
yüzde 5,1 prim 
yaptı.

n GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat I56
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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 7\.
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat )

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 5-13 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dov. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik KHrfez
GEMLİK'İN İH GÜNLÜK »İYA1I GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4417

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)

GIlilSÜHİMİtİ
VENÜS SİNEMASI 

ÇANAKKALE 1915: 
11:30-14:00- 
17:00-20:15 

VAMPİR AVCISI: 
12:00-14:15- 
16:30-20:00

REZERVASYON 
5133321
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Müzesi, Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün 
eşyalarından oluşan 
özel bir sergiye 
hazırlanıyor.
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, ölümünün 
74. yıldönümünde 
Bursa'da özel bir 
sergiyle anılacak. 
'10 Kasım Atatürk'ü 
Anma Günü* 
nedeniyle hazırlanan 
sergide, Atatürk'e 
ait orijinal eşyalar 

ve belgeler 
Bursa Kent Müze 
si'nde görülebilecek. 
Atatürk'ün kullandığı 
sigara ağızlığı ve 
tespihi, fotoğrafının 
baskılı olduğu 
madalyonlar, 
Atatürk'ün Bursa 
gezilerini anlatan 
orijinal belgeler,

1927 basımlı 
'Atatürk Nutku' gibi 
birçoğu ilk kez 
görülecek olan 
değerli eserlerin yer 
alacağı sergi, 10 
Kasım Cumartesi 
günü saat 09.30'dan 
itibaren Bursa Kent 
Müzesi ziyaretçi* 
terinin izlenimine 
açılacak. Bursa Kent 
Müzesi Koordina 
törü Ahmet 
Erdönmez, Bursa

Kent Müzesi'nde ilk 
kez sergilenecek 
olan eserlerin büyük 
önem taşıdığını 
belirterek, serginin 
1 ay boyunca 
görülebileceğine 
işaret etti. Vatan 
daşlar sergiyle ilgili 
detaylı bilgiye de (0 
224) 220 26 26 
numaralı telefonla 
Bursa Kent Müze 
si'nden ulaşabile* 
çekler

Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, yeni 
sezonda perdelerini, 
Türk edebiyatının 
ünlü kalemlerinden 
Tarık Buğra'nın 
'Osmancık' adlı 
oyunuyla açmaya 
hazırlanıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanlığı 
Kültür Şube 
Müdürlüğü 
bünyesinde çalış
malarını sürdüren 
Şehir Tiyatrosu, 
2012-2013 sanat 
sezonunda da yine 
bir klasikle seyirci
leriyle buluşacak. 
Okuma provaları 
hızla devam eden 
Osmancık, Bursa'da 
yine bir klasiği 
sanatseverlerin 
beğenisine sunacak. 
Osmancık ın 'Osman

Gazi' olarak tarih 
sahnesine çıkışını 
ve Osmanh 
Devleti nin kuru
luşunu konu alan 
oyunun ilk gösterimi 
Kasım ayının son 
haftası içinde 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde gerçek
leştirilecek.
Mustafa Sekmen 
tarafından sahne
lenecek olan oyunun 
dekor ve kostümleri 
Akın Tezer Tunah, 
ışık tasarımı Zeynel

Işık ve müzikleri ise 
Murat Gedikli imza
sını taşıyor. Oyun, 
Aralık ayından 
itibaren Şehir 
Tiyatrosu'nun diğer 
oyunlarıyla 
dönüşümlü olarak 
her hafta Perşembe 
ve Cuma günleri 
saat 20.30'da, 
Cumartesi günleri 
de saat 14.00'da 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde 
tiyatroseverlerle 
buluşacak

ÖZEL B

RETİNA
GÖZ HASTANESİ

Siz görmeye değer olanları, biz gözlerinizi koruyalım.

ftntesmaw WMÖır

Bursa nın ilk ve Tek
Göz Hastanesi

,!Dr. Sa



M»S GEMLİK KONUR TIP MERKEZİ
RUHVESİNİR en/iı r hii AfiiAiıNOROLOJI

Dr. Sefer 
KÖSTEM

HASTALIKLARI UZMANI

Dr. Sabahaddin
SGK İLE ANLAŞMAMIZ

p ÇAKIROĞLU
er şembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri

Saat 13.oo-l8.oo arası Saat 13.00 • 18.oo arası

MEVCUTTUR
RANDEVU ÎÇİN 

İstiklal Cad. No: 44 GEMLİK

Tel: 514 80 88-514 50 5L

Çelik kasaları 
mure ile açtılar
Bursa'da fabrikalardan çaldık
ları çelik kasaları tenha yerler 
de murç ile açan 3 zanlı yaka
landı. Zanlılar, ifadelerinin arın
dan ad üyeye sevk edildi. 3'de

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük kurtarıcı, devrimci Mustafa Kemal ölümünün 74. yılında görkemli törenlerle anıldı.

Atamızı ulusça saygıyla andık
Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Kurtarıcı, Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 74. yıldönümünde 
ulusça saygıyla anıldı. İlçemizdeki törenler ise Cumartesi günü 
saat 08.45 de Atatürk Anıtı önünde protokolün toplanmasıyla 
başladı. Atatürk Anıtına çelenk koyma yasağının İç İşleri 
Bakanlığı tarafından kaldırılması üzerine, CHP ve AKP ilçe 
başkanlar/ Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda 
bulundular. Saygı duruşundan sonra ise İstiklal Marşı söyle 
nirken, bayrağımız göndere çekildi sonra yarıya indirildi. İkinci 
tören ise Kültür Merkezi’nde yapıldı. Celal Bayar Anadolu Lisesi 
öğretmen ve ve öğrencilerinin hazırladığı Atatürk Oratoryası 
büyük beğeni ile izlendi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne Bakış

Brunei Sultanlığı...
Asya’nın en uç noktasında Malezya’nın 

güneyinde bulunan Borneo adasında 
bulunan Brunei Sultanlığı’nın önemli bir 
konuğu vardı geçtiğimiz günlerde.. 

k Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Re 
cep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, 
kızları Sümeyye Erdoğan ve Başbakan 
Yardımcısı Beşir Atalay ile gitti.

1984 yılına kadar bir İngiliz sömürgesi 
olan Brunei Sultanlığı’nın başında Başba 
kan, Savunma Bakanı ve Maliye 
Bakanlığı görevini üstleniyor.

Bu sultanlıkda değişik dinden insanlar 
yaşıyor.

Nüfusu 2004 yılında 365 bin.
Bugün hadi olsun 500 bin..
Tanrı petrol ve doğal gaz bahşettiği 

için bu küçük devlet zengin.
Devamı sayfa 4’de

Ticaret lisesi 
Bahçesine konan 
Atatürk Büstü nün 

açılışı yapıldı

Gemlik Lions Kulübü sponsorluğunda Gemlik 
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi okul bahçesine 
yapılan Atatürk büstünün açılışı yapıldı. 4'de

CHP İlçe Örgütü 
Atatürk’ü andı

CHP İlçe Örgütü, Cumhuriyetimiz ve 
CHP’nin kurucusu Büyük Önder, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölümünün 74. yıldönü 
müfide anma töreni düzenledi. "Atatürk 
ve ismet İnönü" konulu panelin konuş
macısı ise Emekli Tarih Öğretmeni Ürer 
Konak oldu. Haberi sayfa 5’de

mailto:uler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Atatürk’ü anıyoruz
Atatürk sık sık 

memleketi dolaşır, 
çiftçi, işçi, sanatkâr, 
esnaf ile konuşur. 
Memleketin derdini 
dinler. Meclise 
getirir, milletvekil
lerinden, bakanlar
dan hesap sorardı. 
İşte böyle yurt gezi
lerinden birinde Orta 
Anadolu’da tarlasın
da çift süren bir 
çiftçi ile karşılaşır;

- Kolay gele, 
bereketli ola ağa.

- Allah razı olsun 
bey.

- Hayrola ağa, 
öküzün teki ne oldu?

- Devlete borcumuz 
vardı bey, icra kapı 
mızı çalınca çaresiz 
kaldık, koca öküzü 
satıp borcumuzu 
ödedik.

- Sağlık olsun 
ağa...

Çiftçinin adı Halil 
Ağa idi. Atatürk’ün 
yanında da İçişleri 
Bakanı Şükrü Kaya, 
Salih Bozok, Kılıç 
Ali, Husrev Gerede, 
Emir Subayı Resuhi 
Bey, daha bir kaç 
yakını vardı.
Yürüyorlardı. Atatürk 
düşünceli idi. Salih 
Bozok’u yanına 
çağırdı.

- Salih, yarın sabah 

git Halil Ağayı bul, 
bana getir. Benim 
kim olduğumu 
sorarsa, bizim bey 
seni bir kahve iç 
meye çağırıyor de.

Ertesi gün; Salih 
Bozok Halil Ağayı 
bulmuş, yanına 
getirmiştir. Atatürk 
ayağa kalkarak; 
“Buyur Halil Ağa” 
deyip bir sandalye 
göstermiştir.
Zamanın başbakanı 
İsmet İnönü de 
salonda bulunuyor
du ve olanlardan 
habersizdi.
Atatürk Halil 

Ağa’ya dönerek; 
“Halil Ağa, anlat şu 
vergi işini bir 
daha...”

Halil Ağa, vergi 
borcunu, icrayı, 
satılan öküzünü 
tekrar anlattı. 
Atatürk kaşlarını 
çatarak İsmet Paşa 
ve Şükrü Kaya’ya 
dönerek;
‘‘Arkadaşlar, biz 
İstiklal Savaşı’nı 
Halil Ağa’nın 
öküzünü icra yoluyla 
satalım diye yap
madık. Bu memle 
kette adaleti, vatan
daşı böyle mi koru 
yacağız. Gerekirse 
vergi borcu erte
lenebilir. Köylünün 
çift sürdüğü öküzü 
elinden alınmaz” der.

Halil Ağa: “Sen 
Atatürk paşamsın 
galiba, beni bağışla, 

kusur ettim” diye ■ 
yalvaracak oldu.

“Sana güle güle 
Halil Ağa, sen bizim 
gözümüzü açtın” 1

Ulu önderimizi 
sevgi ve saygıyla 
anıyor, O’nun 
Gençliğe Hitabesi’ni 
ve Bursa Nutku’nu 
hiç aklımdan çıkar
mıyorum.

Bir de Cumhuri 
yet’in ilanından son 
ra gerçekleştirdiği 
Aydınlanma Devrim 
leri’ni, açtığı eğitim 
kurumlarını,

İşletmeye soktuğu 
sanayi tesislerini,

Unutturulmak 
istense de...
İnkâr edilse de... 
Satılsa da...

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük kurtarıcı, devrimci Mustafa Kemal ölümünün 74. yılında görkemli törenlerle anıldı.

Mamızı ulusça saygıyla andık
Cumhuriyetimizin 
kurucusu, Büyük 
Kurtarıcı, Önderimiz 
Mustafa Kemal 
Atatürk, aramızdan 
ayrılışının 74. 
yıldönümünde ulus
ça saygıyla anıldı. 
10 Kasım 2012 günü 
saatler 9.05’i göster
diğinde, Türkiye’de 
2 dakika Atası için 
hayat durdu. 
GEMLİK’TE 
TÖRENLER 
Atatürk’ü Anma 
törenleri, Cumartesi 
günü saat 08.45 de 
Atatürk Anıtı önünde 
protokolün toplan
masıyla başladı. 
Tören saati başla
madan önce, Atatürk 
Anıtına çelenk 
koyma yasağının İç 
İşleri Bakanlığı 
tarafından kaldırıl
ması üzerine, CHP 
ve AKP ilçe başkan- 
ları Atatürk Anıtı’na 
çelenk koyarak 
saygı duruşunda 
bulundular.
Törene, İlçe Kayma 
kamı Cahit Işık, 
Garnizon Komutanı 
Piyade Kurmay 
Albay Ersan Kazaz, 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
parti yöneticileri, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, daire 
müdürleri, muhtarlar, 
gaziler, okul müdür
leri, öğrenciler ve 
vatandaşlar ile

kurum ve kuruluş 
ların temsilcileri 
katıldılar.
saat 9.05’de 
Kaymakam Cahit 
Işık, Garnizon Komu 
tanı Piyade Kurmay 
Albay Ersan Kazaz 
ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Atatürk 
Anıtı’na çelenk sun
dular. Daha sonra 2 
dakikalık saygı duru 
şunda bulunuldu. 
Bu arada, ilçemizde 
sirenler çaldı, araçlar 
kornalarına bastılar. 
Saygı duruşundan 
sonra ise İstiklal 
Marşı söylenirken, 
bayrağımız göndere 
çekildi sonra yarıya 
indirildi.
KÜLTÜR 
MERKEZİNDE 
TÖREN 
Atatürk’ü anma 
törenlerinin ikinci 
bolümü Manastır 
Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirildi.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nin düzen
lediği anma törenleri 
ne protokol yanında 
çok sayıda subay, 
öğrenci velisi, vatan
daş ve daire müdür
leri ile öğrenciler 
katıldı. Tören, saygı 
duruşu ve istiklal 
Marşı’nın söylen- 
mesiyle başladı.
Daha sanra, günün 
anlamını belirten 
konuşma Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni 
Haşan Ülker tarafın
dan yapıldı. Şiirlerin 
okunmasından sonra 
video gösterimi ola 
rak Atatürk’ten anılar 
gösterime girdi.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğretmen ve 
ve öğrencilerinin 
hazırladığı Atatürk 
Oratoryası büyük 
beğeni ile izlendi.
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Celin kasaları mure ile açtılar
Bursa'da fabrikalar
dan çaldıkları çelik 
kasaları tenha yer
lerde murç ile açan 
3 zanlı yakalandı; 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro ekipleri, fab
rikalardan çelik kasa 
çalan zanlıların 
peşine düştü.
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi, 
Nilüfer Organize 
Sanayi Bölgesi ve 
Elmasbahçeler 
Mahallesi'nde 5 ayrı 
hırsızlık olayına 
karışan A.G.D. (22), 
M.Y. (26) ve E.K.'yi 
(26) son olarak

Mamı Gizmişsiniz’ Oeylp Bıçakladı
Bursa'da bir kişi, 
"Benim arabamı 
çizmişsin" diyen 
alkollü bir zanlı 
tarafından bıçak
landı.
Edinilen bilgiye göre

Cezaevine flash bellek ve esrar 
sokmak isteyen 2 kişi yakalandı
Bursa E Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz 
Kurumu'na flash 
bellek ve esrar mad 
desi sokmaya 
çalışan 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Nilüfer ilçesi Balat

Nilüfer ilçesinde

olay, dün gece 
merkez Osmangazi 
ilçesi Emek Adnan 
Menderes Mahallesi 
üzerinde meydana 
geldi. Arkadaşı Y.A. 
ile birlikte alkol alan

Mahallesi Cezaevi 
Caddesi'ndeki Bursa 
E Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu'nda 
yatan bir yakınını 
ziyarete gelen 
Muzaffer M.A.'nın 
üzerinden bir miktar 

hırsızlık olayına 
karıştı. NOSAB'da 
bir fabrikaya 
girmeye çalışan 
zanlıları gören 
vatandaşlar polis 
ekiplerine haber 
verdi. Olay yerine 
gelen ekipleri gören 
zanlılar kaçmaya 
başladı. Polisle 
hırsızlar arasında 
yaşanan nefes 
kesen 
kovalamanın ardın
dan zanlılardan E.K. 
yakalandı. Diğer 
hırsızları arayan 
polis ekipleri 
M.Y. ve A.G.D.’yi de 
yakalayarak gözaltı

H.G.'nin yanına 
gelen S.T., 
'Benim arabamı 
çizmişsiniz, 60 lira 
vereceksiniz" dedi. 
Taraftar arasında 
çıkan kavgada kan 

esrar maddesi çıktı. 
Cezaevindeki 
yakınını ziyarete 
gelen Orhan A.'nın 
ise yapılan üst ara
masında bir adet 
flash bellek ele 
geçirildi.

na aldı. 
Zanlılar ifadesi 
alınmak üzere 
emniyete getir
ilirken, zanlıların 5 
ayrı hırsızlık olayına 
karıştıkları, 10 bin 
TL para, 30 bin 
Dolar ziynet eşyası, 
2 adet dizüstü 
bilgisayar ve 
kablo çaldıkları 
öğrenildi. Zanlıların 
çaldıkları çelik 
kasaları tenha bir 
yere götürerek murç 
ile açtıkları belirtildi. 
Zanlı ar, ifadelerinin 
arından adliyeye 
sevk edildi 

aktı. İddiaya göre 
H.G., S.T. tarafından 
bacağından 
yaralandı.
Polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı

Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatılırken iki zanlı 
hakkında, "İnfaz 
kurumuna yasak 
eşya sokmak' 
suçundan işlem 
yapıldı

Hırsızlık şüphelileri 
otomobili polislerin

üzerine sürdü
Bursa'da, çaldıkları 
otomobille şehir 
içinde hız yapan 21 
yaşındaki B.G. ve 
20 yaşındaki F.U. ile 
polis arasında 
kovalamaca 
yaşandı. Polis, 
üzerlerine otomobili 
süren B.G.'yi bir 
inşaatın teras katın
da gizlendiği 
çimento tor
balarının arasında 
yakalarken, F.U. ise 
kaçtı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, Merkez 
Yıldırım ilçesinden 
bir hafta önce çalı
nan 16 LFR 06 
plakalı otomobili 
bugün Ankara Yolu 
üzerinde hız yapın
ca fark etti. Polisin 
'dur* ihtarına araç- 
takiler uymayarak 
kaçmaya başladı.

Mil Hantartan
Zehirlendi

Bursa'da bir kişi 
yediği mantardan 
zehirlendi.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez
Yıldırım ilçesi 
Hacivat Mahallesi 
üzerinde meydana 
geldi. Ormandan

İNŞAATTA 
SAKLANIRKEN 
YAKALANDI 
Duaçınarı kavşağın
da yolu trafiğe 
kapatan polisleri 
gören şüpheliler, 
otomobili onların 
üzerine sürerek, 
ara sokaklara 
girdi. Park 
halindeki araçlara 
da çarpan iki 
şüpheli, motorize 
ekiplerinde 
desteğiyle 
sıkıştırılınca aracı 
bırakıp ayrı 
yönlere kaçtı. 
Şüphelilerden B.G., 
üç katlı bir inşaatın 
teras katında bulu
nan çimento tor
balarının arasında 
saklanırken yaka
landı. Polis kaçan 
F.U.'yu yakalamak 
için çalışmalarını 
sürdürüyor 

topladığı mantarları 
yiyince zehirlenen 
A.T. hastaneye 
kaldırıldı.
Şahsın durumunun 
iyi olduğu 
bildirilirken, polis 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı

Balıkçınla gozlemecinin tolgasını 
anırmana çalışanı ki kişi garalandı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde balıkçı 
ile gözlemeçi 
arasında çıkan 
kavgayı ayırmaya 
çalışan 2 kişi yara
landı.

Edinilen bilgiye 
göre, sabah 
saatlerinde 
Ömerbey 
Mahallesindeki 
esnaflardan balık 
lokantası bulunan 

E.S. ile gözlemeçi 
G.U. ve M.U. 
arasında tartışma 
çıktı.
Birden kavgaya 
tutuşan tarafları 
ayırmak isteyen

E.S. ve B.Y., şüpheli 
mağdur E.S. 
tarafından kesici 
aletle yaralandık
larını söyledi. 
Polis olayla alakalı 
soruşturma başlattı

KAŞEDE »EKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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Güıe Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Brunei Sultanlığı...
Sizin anlayacağınız bu küçük zengin 

ülkenin müslüman devlet başkanı devletin 
en önemli yetkilerini elinde tutan bir 
Sultandır.

Ülkenin milli geliri 10 bin doların 
üzerinde olmasına karşın, okuma yazma 
bilmeyenlerin sayısının yüzde 80 lerin 
üzerinde olduğu belirtiliyor.

Ülkede 1965 den beri seçim yapılmamış.
Nüfusun yüzde 45’i Malayler, yüzde 23’ü 

Çinliler, yüzde 40’t Kedaylar, yüzde 5.5 ‘i 
ise Malanular ve Güney AsyalIlardır.

Bu ülkede resmi din İslamdır.
Küçük nüfusun yüzde 75’sı İslam, diğer

leri budist ve hırıstiyanlardan oluşuyor.
Müslüman çoğunluklu bu sultanlık sunni 

şafii mehzebindendir.
Bir diktatör olan Sultan, dünyanın sayılı 

zenginlerindendir.
3. evliliğini yapmış'bir zorba..
AKP iktidarının başı, yanıbaşımızdaki şii 

Suriye yönetiminin başındaki Essad’ı 
devirmek istiyor.

Essadın halkına zulüm yaptığını iddia 
ediyor.

Diktatör olduğunu söylüyor.
Ama bir başka diktatörün ziyaretine 

gidiyor.
O zengin diktatör, Türkiye’ye de geldi. 
Ankara’ya gelen her devlet adamı gibi

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusunun 
kabrine resimli ziyaret yaptı.

Ve burada herkes gibi Anıtkabir Ziyaret 
defterine o da birşeyler yazdı.

Dünkü Hürriyet Gazetesinde Yılmaz 
Özdil’in köşesinde değişik ülkelerden 
gelen devlet adamlarının bu deftere 
yazdıklarından örnekler alınmış.

Bir tek Brunei Sultanı bakın ne yazmış..
"Bu ülkeye yaptığım ziyaret sırasında 

hükümetin şahsıma göstermiş olduğu 
sıcak ve içten konuk severlik için 
teşekkür ediyorum. Yapmış olduğum 
ziyaret beni ziyadesiyle memnun 
etmiştir.”

Bugüne kadar Anıtkabir defterine bir kişi 
hükümetin kendine gösterdiği sıcak ve 
içten konukseverlikten söz etmiştir.

Gerisini siz anlayın..
Başbakan bu küçük ülkenin sultanını 

ziyaret etti.
Hem de 10 Kasım Atatürk’ün ölüm 

yıldönümünde..
Dün de yazdım.
Bu davranış açık ve net Atatürk’e olan 

ilgisizliklerini ve itibarsızlaştırmak 
istemelerindendir.

Başbakan Erdoğan ülkeyle ilgili hep 
önemli açıklamalarını da yurt dışı gezi
lerinde iken yapıyor..
Brunei’den yaptığı açıklamada, idam 

cezasının yeniden getirileceğini, ayrıca 
Başkanlık sisteminin önemine değinmiş.

Brunei’deki rejim sultanlık..
Biz de OsmanlI da sultanlar vardı.
Mustafa Kemal saltanatı da padişahlığı 

da, sultanlığı da yasakladı.
Ama günümüzde yeniden sultanlığa 

özenen bir başbakanımız var.
Tayyip Bey, Sultan olabilir mi gönlünde 

yatan o ama, biraz zor...

Ticaret Lisesi Bahçesine konan 
Atatürk Büstü nün açılışı namlılı

Gemlik Lions 
Kulübü 

sponsorluğunda 
Gemlik Anadolu 
Ticaret Meslek 

Lisesi okul 
bahçesine yapılan 
Atatürk büstünün 

açılışı yapıldı.

Gemlik Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi’nin Sunğipek 
Yerleşkesi içindeki 
yeni okulunun 
bahçesine yapılan 
Atatürk Büstü’nün 
açılışı yapıldı.
10 Kasım Atatürk’ü w 
anma törenlerinden
sonra Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Lions Kulübü 
Dönem Başkanı 
Özlem Özbey ve 
kulüp üyeleri, okul 
yöneticileri ve 
öğrenciler büst 
açılışında hazır 
bulundular.
Lions Kulübü’nün 
büstün direk ve 
mermerlerinin 
alımında ve yapımda 
sponsorluğu 
üstlendiği 
öğrenildi.
Açılışta konuşan 
Kaymakam Işık, 
Okul Bahçesine yap
tırılan Atatürk 
büstünün böyle bir 
günde açılmasının 
anlamlı olduğunu, 
belirterek, "Bu okul 
yenidir. Eksikleri 
fazla olabilir.
Sizlerden yardım
larınızın sürmesini 
bekliyoruz. ” dedi. 
Daha sonra, 
Kaymakam Işık ve 
Belediye 
Başkanvekili birlikte 
büstün üstündeki 
Türk Bayrağını 
kaldırarak Atatürk 
Büstünü açtılar.

KRŞ€D€ BEKLCMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

o SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik - YAYiNçiLik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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CHP İlçe Örgütü Atatürk’ü anili

ÜrerEmekli TarihGazetemiz
Konak, Atatürk ve İsmet İnönü’yü anlattı

Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe 
Örgütü, 
Cumhuriyetimiz ve 
CHP’nin kurucusu 
Büyük Önder, 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 

ölümünün 74. 
yıldönümünde 
parti binasında özel 
bir anma töreni 
düzenlediler. 
Cumartesi günü 
saat 14.oo de 
başlayan törene 

çok sayıda parti 
yöneticisi ve partili 
katıldı.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinden 
sonra CHP İlçe 
Başkan

Yardımcısı Dilek 
Taşpınar’ın 
yaptığı açılış 
konuşmasından 
sonra, Atatürk’ün 
yaşamından 
kesitler sunulan 
video gösterimi 

ve Sarı Zeybek 
belgeselinden 
bir parça gösterildi. 
Daha sonra 
Emekli Tarih 
Öğretmeni Ürer 
Konak, Atatürk’ün 
yaşamını,

Kurtuluş Savaşı ve 
Cumhuri yetin kuru 
luş ile devrimlerini 
anlattı.
Atatürk ve İsmet 
İnönü konuşmadan 
sonra tören sona 
erdi.

ADD'liler 10 Kasım da Anıtkabirdeydi Kar Geliyor
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
organize edilen 
10 Kasım 
Anıtkabir gezisi 
gerçekleştirildi. 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Cüneyt 
Yavuz, ‘‘Bir otobüs 
Gemlikli ile 9 Kasım 
günü gecesi Ankara 
ya hareket ettik. 
Atamızın ölümünün 
74. yılında Ankara 
da yürekleri Atatark 
sevgisi dolu onbin- 
lerce insan ile 
Anıtkabir’de buluş
tuk. Atatürk’ü unut
turmaya çalışanlar 
gördükleri tablodan

ders almalılar. 
Türk insafımdan 
Atatürk ivgisini

atmak mümkün 
değil. Türk halkı 
Atasını ve onun

eserlerini korumak 
azmi ve kararlığın- 
dadır.” dedi.

Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

M VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km.

. • TEL :514 03 06 ■ 514 20 21 GEMLİK

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, Kara 
deniz, iç Anadolu 
ve Doğu Anadolu 
bölgeleri için kar 
uyarısı yaptı. 
Meteoroloji, hafta 
sonunda doğu 
illerindeki kuvvetli 
yağışa dikkat çeke 
rek, hafta sonunda 
görülecek yağışla 
rın; Karadeniz'in iç 
kesimlerinin, İç 
Anadolu'nun kuzey
doğusu ile Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi 
nin yüksek kesim
lerinde karla karışık 
yağmur ve kar şek
linde görüleceğini 
bildirdi.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, yurdun 
büyük bir bölümün 
de etkili olan serin 
ve yağışlı hava 
kütlesinin hafta 
sonunda doğuya 
doğru hareket 
ederek iç ve doğu 
bölgelerinde etkili 
olmaya devam ede
ceği belirtildi. 
Açıklamada, şöyle 
denildi: 
"Yurdumuzun 
sabah saatlerinde

Marmara 
Bölgesi'nin doğu 
kesimlerinden 
itibaren, Karadeniz 
üzerinden 
gelecek yeni bir 
yağışlı havanın 
etkisine gireceği 
tahmin ediliyor. 
Yağışların Orta 
Karadeniz, Doğu 
Karadeniz kıyıları, 
İç Anadolu'nun 
Doğusu, Doğu 
Akdeniz, 
Güneydoğu 
Anadolu'nun 
batısı, Doğu 
Anadolunun güney 
ve batısı ile yerel 
olarak İstanbul, 
Sakarya, Kocaeli 
ve Sinop 
çevrelerinde 
kuvvetli, Malatya, 
Tunceli, Elazığ, 
Adıyaman ve 
Bingöl çevrelerinde 
çok kuvvetli 
olacağı, pazar günü 
ise Güneydoğu 
Anadolu bölge 
geneli ile Bingöl, 
Bitlis, Muş, 
Elazığ , Malatya, 
Kahramanmaraş ve 
Tunceli'de kuvvetli 
ve yer yer çok 
kuvvetli olacağı 
tahmin ediliyor."

Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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"Okullar Hanat Olsun Projesi 'siiriijor
Milli Eğitim Bakan 
lığının başlattığı 
‘Okullar Hayat Olsun 
projesi’ Ayşe Ziver 
Karataş İlkokulu’nda 
da uygulanıyor.
Tatil ve Hafta sonları 
kapısı açık olan 
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu; eğitim ve 
öğretimin devam 
ettiği günlerde de 
açtığı kurs ve yap
tığı çeşitli çalışma 
larla hayat dolu bir 
okul haline geldi. 
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulunda öğren
cilere yönelik jim
nastik, folklor, halk 
oyunları, voleybol, 
basketbol, 
satranç hanımlara 
yönelik Step- 
Aerobik kurslarının 
yanı sıra Halk Eğitim 
Merkezi’nin okul 

i binasında açtığı 
kurslara ve çeşitli 
kuruluşların seminer 
ve konferanslarına 
da ev sahipliği . 
yapıyor 
Okul Müdürü 
Mehmet Duran, 
"Okullar Hayat 
Olsun projesiyle 
okulların akşamları, 
hafta sonları ve yaz 
tatillerinde derslik
lerini, kütüphaneleri
ni, bilgiteknolojileri 
sınıflarını, çok 
amaçlı salonlarını, 
konferanssalonlarını 
ve okul bahçelerini 
belediyelerle işbirliği 
yaparak velilere ve 
mahalle sakinlerine 
açması hedefleni 
yordu. Okulların 
yetişkinler için de 
birer ’Hayat Boyu 
Öğrenme Merkezi' 
ve eğlenme-dinlen- 
me yeri olmasına 
imkan veren 
'Yaşayan Güvenli 
Alanlar'haline 
dönüştürülmesi 
hedefine ulaşmada 
okulumuz olarak

Hemıır alımı yanılacak Mslaı belli oldu
Bu yıl yapılan KPSS 
sınavı gereğince 
yapılacak yeni ata
malarla devlete alı
nacak 7 bin 328 yeni 
memurun kadroları 
ve kurumlan da belli 
oldu.
KPSS ile atanacak

ilçemizde önemli 
çalışmalara imza 
atıyoruz." şeklinde 
■VüllUŞİÜ.
Duran, okul zemin 
katına internet 
bağlantılı kütüphane 
açmayı ve bütün 
velilerin istifadesine 
sunmayı hedefledik
lerini belirterek, 
“Okulda gerçek
leştirmek istedikleri 
projelerden birinin 
de bayanlara yönelik 
kapalı alanda çeşitli 
spor aletleriyle jim
nastik yapabilmeler
ine imkan sağlamak 
istiyoruz. Gerek 
velilerimiz gerekse 
arzu eden tüm ha 
mmların faydalan
abileceği bu çalışma 
ile Sağlık 
Bakanlığı’nın 
obezite ile mücadele 
kampanyasına da 
destek vermeyi 
düşünüyoruz.
Bunun yanı sıra 

yeni memur adayları 
için açılan kadrolar 
belli oldu. En yük
sek kadro eğitimde.. 
2012/2 KPSS ile yer
leştirilecek memur 
adayları için açılan 7 
bin 328 kadronun 
yer ve sayıları belli 

zayıflama amacı 
dışında sağlıklı ve 
zinde kalabilmek 
için spor yapmak 
isteyen hanımlara 
da bu imkanı sunma 
çabası içerisindey
iz.” dedi.
Okulda başlatılan 
Basketbol çalış
malarını Vedat 
Kozdereliler, Judo 
çalışmalarını İsmail 
Yıldız, Voleybol 
çalışmalarını Emine 
Erdem, Nida Bozkurt 
ve Mehmet Han 
Aydın, Folklor çalış
malarını Nurhan 
Orhan ve Çağrı 
Selçuk, Jimnastik 
çalışmalarını Cihan 
Uğur, Satranç çalış
malarını Selçuk 
Aydın yönetiyor. 
Step ve aerobik 
çalışmalarını ise 
Halk Eğitim Merkezi 
yürütüyor.
Hafta sonları Kız 
Meslek Lisesi ve 

oldu. En yüksek 
kadro bin 17 kişi ile 
Milli Eğitim'de.
Sağlıktaki kadro ise 
690 kişi.
Devlet Personel 
Başkanlığı tarafın
dan açıklanan lis
telere göre en yük

İlçe Spor Müdürlüğü 
voleybol takımının 
çalışmalarına da da 
kapılarını açan Ayşe 
Ziver Karataş ilkoku
lu eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinin yanı 
sıra kurs ve sosyal, 
kültürel faaliyetlerle 
7 gün boyunca 
akşam geç vakitlere 
kadar hayat dolu bir 
okul izlenimi çiziyor. 
Öte yandan, Ahmet 
Demirtaş, Necmiye 
ılgın, Sevda Aksu, 
Elife Kahveci ve 
Şuâyb Serdaroğ 
lu’ndan oluşan Okul 
Aile Birliği de kendi 
içerisinde, yedek 
üyelerin katılımıyla 
ve sınıf temsilcisi 
velilerle yaptıkları 
toplantılarla okulun 
daha iyi eğitim ve 
öğretime devam 
edebilmesi için 
çalışmalarına 
başladığı belirtildi.

sek kadro, Milli 
Eğitim Bakanlığı'na 
verildi. Onu kamu 
hastaneler ve Çevre 
Bakanlığı izledi. En 
çok aranan pozisy
onlar ise hemşire, 
sağlık teknikeri ve 
mühendis oldu.

Kent Konseyi Atatürk'ü 
şiirlerle andı

Bursa Kent Konseyi 
Şairler ve Yazar 
Çalışma Grubu 
tarafından düzenle
nen etkinlikte, Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah 
arkadaşları şiirlerle 
anıldı.
Şairleri ve yazarları 
bir araya getirerek, 
toplumsal ve 
kültürel konularda 
katkıda bulunmayı 
amaçlayan Bursa 
Kent Konseyi 
Şairler ve Yazarlar 
Çalışma Grubu, ’10 
Kasım Atatürk’ü 
Anma’ konulu şiir 
dinletisi düzenledi. 
Bursa Kent 
Konseyi ofislerinde
ki dinletide 
konuşan 
Bursa Kent Konseyi 
Şairler ve Yazarlar 
Çalışma Grubu 
Temsilcisi Faruk 
Anbarcıoğlu, 
‘Büyük İnsan’ ve 
‘Büyük Önder’ 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün aramız
dan ayrılışının 
74. yıldönümü 
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olduğunu 
söyledi. Atatürk’ün 
hayatından kesitler 
sunan Anbarcıoğlu, 
“Bursa Kent 
Konseyi Şairler ve 
Yazar Çalışma 
Grubu olarak böyle 
önemli bir günde 
yüreklerimizdeki 
sevgi ile Atatürk’ü 
anıyoruz” dedi. 
Duygusal anların 
yaşandığı 
programda, 
Turgut Tüfekçibaşı, 
Tomris Üner, 
Şahin Kahraman, 
Muhittin Laçin, 
Vahdettin Işıldak, 
Seyfidar Taban, 
Yasemin Reyhani, * 
Mehmet Niyazi 
Başarır, Safiye 
Göktepe, Hamiyet 
Annaç Akyıldız, 
Ferahmuz Şahbaz, 
Sadık Şenkaya, 
Sevim Yakıcı, Emin 
Zeybek, Ömer 
Micingirt, Faruk 
Anbarcıoğlu, 
Şaziye Çelikler ve 
Şinasi Erdoğan 
duygularını şiirlerle 
dillendirdi.
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Art Mitten Kitai Marası tamııaııası
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu İngilizce 
öğretmeni Burcu 
Topuz’un sosyal 
sorumluluk projesi 
kapsamında başlat
tığı "Kitap Kumba 
rası" kampanyası 
sona erdi. 
Anasınıfı, ilk ve orta 
öğretim öğrencileri 
için okuma kitapları, 
test kitapları, güzel 
yazı defterleri, 
yaprak testler, pas
tel boyalar, oyun 
hamurları, kalemler, 
silgiler, satranç ta 
kımları vb. kırtasiye 
ürünleri içeren 14 
koli yardım maize 
mesi toplandı.
Yardım malzemeleri 
PTT kargo aracılığı

ile Ağrı Patnos’taki 
Tes-riş İlkokuluna 
ulaştı.
Topuz, “Anadolu' 
nun ücra yerlerinde 
okuyabilmek için 
çaba layan fakat

ellerinde yeterli 
materyali bulun
mayan öğrencilerim
iz adına böyle bir 
kampanyaya öncü 
lük ettiğimiz için 
mutluyuz. Kam

panyamıza destek 
veren öğrencileri 
mize, öğretmenleri 
mize, kırtasiyeci 
dostlarımıza ve Öz 
dilek’e teşekkür 
ediyoruz." dedi

ELEMAN 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE

AKARYAKIT 
SATIŞ GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii GEMLİK

Tel : 513 10 79

KİRflUK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

ÖĞRETİCİLER ARANIYOR
KURUMUMUZDA AKTİF
OLARAK ÇALIŞACAK 

USTA DİREKSİYON ÖĞRETİCİSİ, 
İLK YARDIM BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

(ATT BELGELİ) VE 
MOTOR BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

ARANIYOR
GEMLİK SÜRÜCÜ KURSU 
TEL : Ü 224 513 26 56 
GSM: O 545 845 42 42

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik 
Körfez 

Gazetesi

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)

HkAŞEDC BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklâl Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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ORHANELİ HAVASI GfMUKSPOR'A YARAMADI 3-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör Ligin 
flaş ekiplerinden 
Gemlikspor, BAL ligi 
play off hesaplarıyla 
başladığı sezonun 
üçüncü maçında 
Orhanelispor’a 3-0 
yenilerek şok yaşadı. 
B gurubunda gözünü 
zirveye diken kırmızı 
beyazlılar, Orhaneli 
deplasmanında 
sergilediği kötü fut
bolla sahadan farklı 
yenilgiyle ayrıldı. 
Gemlikspor ilk 
yarısını İ-ö yenik 
kapadığı karşılaşma
da kötü oyununu 
ikinci yarıda da 
sürdürünce kalesin 
de gördüğü gollerle 
sahadan 3-0 yenik 
ayrılarak taraftar
larını üzdü.
Maça daha iyi

başlayan ve organize 
ataklarla rakip saha
da gol arayan taraf 
Orhanelispor oldu, 
sağdan ve soldan ’ 
Gemlikspor sahasına 
gelen yeşil beyazlılar 
16. dakikada 1-0 öne 
geçti. Ceza sahasına 

atılan topa iyi vuran 
İsmet Orhanelispor’u 
1-0 öne geçiren 
golü attı.
Galibiyet golünden 
sonra farkı açmak 
için uğraşan Orhane 
lispor karşısında 
Gemlikspor istenilen 

oyunu sahaya 
yayamayınca ilk yarı 
1-0 Orhanelispor’un 
üstünlüğüyle 
kapandı.
İkinci yarıya beraber-' 
lik için hızlı ve baskılı 
başlayan Gemlikspor 
ilk 15 dakikada 

yakaladığı pozisyon
ları gole çevireme 
yince Orhanelispor 
oyunda dengeyi 
sağlayarak ikinci gol 
için Gemlikspor kale
sine gelmeye 
başladı. 58. dakikada 
İsmail Gemlikspor 
defansının hatasın
dan faydalanarak 
Orhanelispor’u 2-0 
öne geçiren golü attı. 
Gemlikspor’un iki 
farklı geriye düşme
siyle defansının da 
bocaladığı anlarda 
Hakan 63. dakikada 
Orhanelispor’u 3 
farklı öne geçirerek 
takımını iyice rahat
lattı. Kalan dakikalar
da başka gol 
olmayınca 
Orhanelispor 
sahadan 3-0 galip 
ayrılmasını bildi.

SAHA : Orhaneli 
HAKEMLER: 
Aziz Sonat 7, 
Bahadır Özekici 7, 
Enes Seymen 7, 
ORHANELİSPOR : 
Emre 5, Nedim 5, 
Alper 5, Ruhi 6, 
Veysel 6, Seyfullah 5, 
Yusuf 6, Hakan 5, 
(Ömer 4) İsmet 5, 
(Ufuk 4) Nezih 6, 
İsmail 6, (Semih 2)

GEMLİKSPOR : 
Ömer 4, Oğuz 3, 
Samet 2, (Dinçer 2) 
Bülent 3, Yusuf 4, 
Taner 4, Şiyar 3, 
(Semih 2) Osman 4, 
Arif 4, Selahattin 4, 
Bergan 3,. 
(Muhammet 2) 
GOLLER : Dk. 16. 
İsmet, Dk. 58. İsmail, 
Dk. 63. Hakan, 
(Orhanelispor)



Sav fa 912 Kasım 2012 Pazartesi Gemlik K rfez

Sertifikalı amele muini Oillliş'till sıtıl w Iff I
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın, 
başlattığı 
“sertifikalı usta” 
uygulamasının 
ardından, 
inşaatçılara yeni 
standartlar 
getirmeye hazır
lanılıyor 
Buna göre ustalar, 
betoncu, kalıpçı, 
sıvacı gibi 
branşlara ayrılarak, 
sadece uzmanlaştık
ları dalda iş yapa
bilecek.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, kentsel 
dönüşüm kapsamın
da başlattığı 
“sertifikalı usta” / 
uygulamasının 
ardından, 
inşaatçılara yeni 
standartlar getir 
meye hazırlanıyor. 
Buna göre ustalar, 
betoncu, kalıpçı, 
sıvacı gibi branşlara 
ayrılarak, sadece 
uzmanlaştıkları 
dalda iş yapabile
cek. Bu yılın başın
da inşaat ve 
tesisat işlerinde 
çalışan ustalara 
yetki belgesi alma 
zorunluluğu getir
ildiğini hatırlatan 
Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürü 
Bülent Ercan, 
Bakanlığın kentsel 
dönüşüm kapsamın
da başlattığı serti
fikalı ustalar 
modeline rekor 
başvuru yapıldığını 
söyledi.
Ercan, “Bir yılda 
257 bin 688 
ustaya toplam 
377 bin 
553 yetki belgesi 
verildi” dedi.

Ercan, sertifikasız 
usta çalıştıran 
müteahhite İmar 
Kanunu’nun ilgili 
maddeleri uyarınca 
işçi başına 2 bin 
lira ceza verildiğini 
de hatırlattı.
Ercan, inşaatta 
görev alan ustaların, 
betoncu, kalıpçı, 
sıvacı gibi diğer 
inşaat aşamalarında 
da branşlara 
ayrılarak, sadece 
uzmanlaştıkları 
dalda iş yapabile
ceklerini dile 
getirdi.
"İnşaatçı beton 
ustasıyım, her işi 
yaparım’ diyor. 
Artık bu, yerini 
yavaş yavaş 
özellikli ustalara 
devredecek” 
diyen Ercan, 
branşlaşma, 
ustaların 5 yılda bir 
günün koşullarına, 
değişen ve gelişen 
teknolojiye göre 
eğitim alması gibi 
uygulamalarla, 
uzunca bir süre 
daha “emek 
yoğun” özelliğini 
sürdürecek inşaatın 

uzmanlar eliyle 
yürütülen bir 
sektör haline 
geleceğini vurgu
ladı.
2014’te tamamlanır 
Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürü 
Bülent Ercan, 
standart çalış
malarını Türkiye 
İnşaat Sanayicileri 
İşveren 
Sendikası’nın 
(İNTES) yaptığını 
belirtti. Çevre ve 
Şehircilik ile 
Milli Eğitim 
bakanlıkları, 
meslek odaları, 
üniversiteler 
gibi kurumlardan 
katılımcılarla 
sektöre ilişkin 
yönetmelik çalış
malarının 
sürdüğünü 
anlatan Ercan, 
çalışmalar tamam
landıkça Resmi 
Gazete’de yayım
landığını bildirdi. 
Bülent Ercan, 
çalışmaların 2014’e 
kadar tamamlan
masının plan
landığını 
sözlerine ekledi.

Eski Devlet Bakanı 
Derviş, Türkiye’nin 
kredi notundaki 
artışı en az bir yıl 
önce hak ettiğini 
belirterek uyarıda 
bulundu.
"Dikkatli olmamız 
lazım. Bu kuruluşlar 
çok büyük hatalar 
yaptılar. Sıcak para 
konusunda Merkez 
Bankası dikkatli 
olmalı." 
Eski Devlet Bakanı 
ve Sabancı Üniver
sitesi Uluslararası 
Danışma Kurulu 
Üyesi Kemal Derviş, 
uluslararası kredi 
derecelendirme 
kuruluşu Fitch’in 
Türkiye’nin notunu 
yükseltmesini 
değerlendirdi.
Türkiye’nin bu not 
artırımını çok önce
den hak ettiğini 
belirten Derviş, 
sıcak para girişi

. II II V II ■■

M temi M fcllllWMl
Yüzde dördün 
üzerinde değer 
kaybederek 84,50 
dolara kadar ger
ileyen ABD ham 
petrolü 10 
Temmuz’dan bu 
yana en düşük 
seviyesine 
geriledi.
Mali uçuruma dair 
kaygılarla düşen 
ABD borsaları 
küresel tüketime 
dair kaygıları yinele 
di. Avrupa’da süren 
borç krizinin de 
talebi azaltacağına

konusunda Merkez 
Bankası’nın temkinli 
olması gerektiğinin 
altını çizdi.
Derviş, "Türkiye bir 
yıl önceden, iki yıl 
önceden hak etti 
bunu. Ama dikkatli 
olmamız lazım. Bu 
kuruluşlar çok 
büyük hatalar yap
tılar geçmişte. Hep 
realitenin arkasın
dan gidiyorlar" 
diye konuştu.

dair endişeler 
petrolde sert 
düşüşler yaşan
masına yol açtı. 
Avrupa’ya dair 
endişelerin doları 

Borçlanma 
maliyetinin 
düşeceğini 
belirten Derviş, 
sıcak paranın 
çok fazla girişinin 
bir başka sonuç 
olacağını 
söyledi. Derviş, 
"Zaten dikkatli 
davranan Merkez 
Bankası’nın bu 
dikkatini devam 
ettirmesinde yarar 
var" dedi.

değerli kılması, 
dolarla fiyatlanan 
petrol fiyatlarının 
düşmesinde de 
etkili bir diğer 
neden oldu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Kafakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

513 10 5İ
513 10 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM
Pegasus Akmış Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Kanberoğlu-Esadaş
Anltur
Kamil Koç

HASTANELER

Sahil Dav. Hast.
Mer Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

ÜEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme <
Statyum ;
Orm.Böl.Şef. <
Milli Eğt. Md. |
Halk Kütüphane >
Askerlik Şb. >
Karayolları <
Liman Baş. ı
Mal Müd. *
Nüfus Md. I
Özel id. Md. I
Tapu Sicl. Müd. I
Müftülük I
Gümrük Md. I
Ver. Dairesi Md. !
ilçe Tarım Müd. !
İlçe Seç. Md. !
Halk Eğitim Müd. !
İŞ-KUR I

BELEDİYE

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71,66

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. 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

Mudanya

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

Gemlik KBrfez
GEILİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ SAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4418 
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)

HİÜB1Mİİ
VENÜS SİNEMASI 

ÇANAKKALE 1915: 
11:30-14:00- 
17:00-20:15

VAMPİR AVCISI: 
12:00-14:15- 
16:30-20:00

REZERVASYON 
513 33 21
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Bursa'ıla "Kesiane ve Kestane Seteri festiyali" Başladı
Bursa Valiliği ve 
Yıldırım Belediyesi 
öncülüğünde, 
"Üretimden Tüketime 
Bursa'da Kestane 
Yeniden Hayat 
Buluyor" sloganıyla 
düzenlenen "Kestane 
ve Kestane Şekeri 
Festivali" başladı.
Yıldırım 
Belediyesi'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, Barış 
Manço Kültür 
Merkezi'nde düzenle
nen festival, fotoğraf 
sergisi ve pasta kes
imiyle başladı.
Fotoğraf sergisinin 
ardından düzenlenen 
panelin açılış konuş
masını yapan 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, kestanenin 
Bursa'nın marka 
değerlerinden biri ve 
önemli geçim kay
nağı olduğunu söyle

di. Keskin, kesta
nenin üretimi, imalatı 
ve tanıtımı için kamu 
kurum ve kuru
luşlarıyla özel sektör 
temsilcilerinin birlik
te hareket 
etmelerinin önemine 
dikkati çekerek, 
"Dünyada kestane 
üretiminde 3. sıra
dayız. İtalya ile 
yarışıyoruz. Kestane 
ve kestane şekeri ile 
markalaşan 
Bursa'nın ismini, bu 

konuda daha ileriye 
götürmek için bu fes
tivali düzenliyoruz. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarının yanı 
sıra sanayi ve ticaret 
odaları, esnaf odaları 
ve yerel yönetimlerle 
birlikte kestaneyi 
uluslararası düzeyde 
festival havasında 
dünyaya anlatacağız. 
İnanıyorum ki festi
valimiz önümüzdeki 
yıllarda daha da 
geniş bir katılımla 

gerçekleşecek" dedi. 
Açılış konuş
malarının ardından 
Prof. Dr. Arif Soylu 
moderatörlüğünde, 
"Üretimden Tüketime 
Bursa'da Kestane 
Yeniden Hayat 
Buluyor" başlığı 
altında düzenlenen 
panele geçildi. 
Panelde, Bursa 
Orman Bölge Müdürü 
Ahmet Koksal 
Coşkun, Uludağ 
Üniversitesi'nden 
Doç. Dr. Çevriye Mert 
ve Doç. Dr. Himmet 
Tezcan, Kestane 
Şekeri İmalatçısı 
Mustafa Zorlu ile 
Utku Özdemir konuş
macı olarak yer aldı. 
Dünyada 25 ülkede 
kestane yetiştirildiği
ni ve Türkiye'nin 3. 
sırada olduğuna 
dikkati çeken Mert, 
ülkede var olan 
kestane potansiyelin

in iyi şekilde değer
lendirilmediğini 
söyledi. 1958 yılında 
Türkiye'de 39 bin 
ton, Bursa'da 
11 bin ton kestane 
üretilirken 2010 
yılında bu rakamların 
ülke genelinde 
60 bin tona çıkması
na rağmen Bursa'da 
ise üretimin bin 500 
tona düştüğünü vur
gulayan Mert, 
"Türkiye'de kesta
nenin yüzde 6O'ı Ege, 
yüzde 30'u 
Karadeniz, yüzde 9'u 
Marmara Bölgesi'nde 
yetiştiriliyor. İller 
bazında Bursa ülke 
genelinde yedinci 
sırada. Bursa bu 
anlamda geride olsa 
da yinede lider konu
munu sürdürmekte
dir. Bunun da en 
büyük sebebi 
BursalIların kestane 
kültürüne sahip çık

malarıdır" diye 
konuştu. 
Panelin ardından, 
1 dakika içinde en 
çok kestane şekeri 
yeme yarışması ve 
en iri, en güzel 
kestane yarışması 
düzenlendi. 
Dereceye giren 
yarışmacılara 
kestane ürünleri ile 
hazırlanmış sepetler 
verildi. Ayrıca festi
vale katılan vatan
daşlara da kestaneli 
pilav ve ayran ikram 
edildi.
İki gün sürecek 
festival etkinlik
lerinin içerisinde yer 
alan Coşkun Sabah 
ve Erdem Özdemir 
konserlerinin ise 
Siirt'te askeri 
helikopterin düşmesi 
sonucu 17 askerin 
şehit olması 
dolayısıyla iptal 
edildiği öğrenildi

Körfez mnMW.gemllkkorffezgazetesl.com

mnMW.gemllkkorffezgazetesl.com
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Yanık unutulan mum 
devrildi, bir aile 
ölümden döndü

Bursa'da, bir barakada gece yanık 
unutulan mumun devril mesi sonu
cu yangın çıktı. Kısa sürede büyü 
yen yangında, babanın aşırı sıcak
tan uyanması sayesinde can kaybı 
yaşanmadı. Haberi sayfa 3’de

Hatırlı Kütü Kalkınma Kooperatili 
kaş liyaiı 7 lira olarak açıkladı

Marmarabirlik’ten sonra bölgemizin en büyük kooperatifi olan 
S.S. Kafirli Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak, 
2012-2013 yılı zeytin alım kampanyasını 29 Ekim 2012 günü 
başlattıklarını belirterek, 180 daneli zeytine 7 lira fiyat verdik
lerini açıkladı. Bayrak, “Gemlik zeytininin kalitesi de, raf ömrü 
de uzundur. Lezzetlidir, sektör içinde bu değerlerin kaybol
masına izin vermeyeceğiz.” diyerek, barem fiyatlarının 180 
tane ile 320 arasında olduğuna dikkat çekerek, en düşük 
barem fiyatın 4.10 Hra olduğunu söyledi. Haberi sayfa 2’de

Türk Metal Sendikası 
MES ile toplu iş 

görüşmelerine başlıyor

Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi’nden 
yapılan açıklamada, MES Gurup ile toplu iş 
sözleşmesi sürecinin başladığı belirtildi. 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Örnek kooperatif...
Zeytin üreticisi ürün toplama mevsi

mi geldiğinde mutlaka bir doğa! 
sıkıntı ile karşılaşır.

Çiçek döneminde yağan yağmur, 
ağaçların döl tutmasına engeldir, 
zararını üretici görür.

Yanlış bir ilaçlama, zeytinin dökül 
meşine veya yan çürüğüne neden 
olabilir..
Kimi zaman, kuşların ağaçtaki zeyti

ni yağmalamasından yakınır, kimi 
yağan karın altında toplayamadığı 
zeytinine üzülür.

Kimi de toplamadan soğuklardan 
büzülen ve kalite kaybına uğrayan 
zeytin zararına yanar.

Bir de buna emeğinin karşılığı olan 
fiyatın verilmemesi eklenirse, o 
zaman ise küllen yanar zeytin üreti
cisi.. Devamı sayfa 4’de

leyiiniireticileriııeTiirk 
Gıda Kodeksi Etikeıleme 

Yönetmeliği anlamdı

Gemlik Zeytin Hali Toptancılar Sitesi’nde 
Gemlik Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür 
lüğü’nce “Türk Gıda Kodeksi Etiketleme 
Yönetmeliği” konusunda zeytin üretici
lerine bilgi verildi. Haberi sayfa 5’de

“Bursa en aktif 
deprem kusanı 

üzerinde”
Jeoloji Mühendis 
leri Odası Güney 
Marmara Şubesi 
Başkanı Engin Er, 
Bursa'nın Türki 
ye'deki en aktif 
dep rem kuşağı 
üzerine yer aldığı 
nı belirterek, 
Yenişehir, İnegöl, 
Gürsu, Kestel, 
İznik, Orhangazi, 
Mudanya, Os 
mangazi, Nilüfer, 
M.K.Paşa, Karaca 
bey ilçelerinin ze

min bakımından 
hassas olduğunu 
söyledi.
Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Atamızı gençlerle andık...
Mustafa Kemal Atatürk’ü gençlerle bir

likte andık ölümünün 74’üncü yıldönü 
münde, BTSO Mesleki Eğitim 
Yerleşkesi’nde gerçekleşen törenle...

Gençler coşkuyla, sevgiyle, saygıyla, 
heyecanla hazırlanmışlar atalarını 
anacakları güne...

Şiirlerle... Şarkılarla...
Ve canlandırdıkları 10 Kasım Atatürk 

Oratoryosu’yla...
Gençlerin okuduğu şiirlerde sitem de 

var.
Demokrasiyi getirmiştim size, özgür

lüğü..
Görüyorum ki, hâlâ aynı yerdesiniz, hiç 

ilerlememiş, birbirinize düşmüşsünüz, 
halka eğilmek dururken.

Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani 
kaygısız gülen ?

Mustafa Kemal’i anlamak itişmek değil, 
Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz 

değil.
Eleştiri de...
Özlediyseniz fesi peçeyi
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi 
Hala medet umuyorsanız 
Şıhtan şeyhten dervişten 
Şifa buluyorsanız 
Muskadan üfürükçüden 
Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 
Ne ki gençler kararlılar bağımsızlığı, 

cumhuriyeti korumaya...
istiklal güneş gibi hür alnımda parıl

dar...
Nabzımda ateş gibi fatihlerden bir kan 

var.
Atam sen rahat uyu, yolcusuyuz biz 

hürriyetin...
Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz 

Cumhuriyet’in...
insanlıkla ün aldı tarihinde bu millet...
Atamdan eser kaldı ülkümüz 

Cumhuriyet.
Atam sen rahat uyu, yolcusuyuz biz 

hürriyetin...
Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz 

Cumhuriyet’in...
Zaferlerle doldurdun ömrünü her . 

cephede
Sönmeyen ışık oldun şimdi 

Anıttepe’de...
Atam sen rahat uyu, yolcusuyuz biz 

hürriyetin
Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz 

Cumhuriyet’in...
Anma törenini hazırlayanların yürekleri 

ne, beyinlerine, emeklerine sağlık.*****
Bu arada BTSO çok yetkin bir teknik 

eğitim yerleşkesi yapmış Yeniceabat’ta...
Yerleşkede yok yok.
Spor Salonu, Konferans Salonu, 

Uygulama Oteli, Pansiyon...
Ama...
Atölyelerde hala eksikler var.
Okul yöneticileri de, öğretmenler de, 

veliler de canla başla eksikleri giderm
eye çalışıyorlar.

Yetmiyor.
Onun için başta BTSO olmak üzere 

işadamı örgütlerinin, sanayicilerin 
desteğine gereksinimleri var.

Elçiye zeval olmaz.
Bizden iletmesi...

Hatırlı Köyü Kalkınma 
Kooperatifi baş fiyatı 
7 lira olarak açıkladı

Marmarabirlik’ten sonra bölgemizin en büyük kooperatifi olan S.S. 
Katırh Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak, 2012-2013 
yılı zeytin ahm kampanyasını 29 Ekim 2012 günü başlattıklarını 
belirterek, 180 daneli zeytine 7 lira fiyat verdiklerini açıkladı.
Sınırlı Sorumlu 
Katırh Köyü Kalkın 
ma Kooperatifi, 
2012-2013 yılı zeytin 
kampanyasında baş 
fiyatı 180 taneli 
zeytinde 7 lira 
olarak açıkladı. 
Marmarabirlik’ten 
sonra bölgemizin en 
büyük kooperatifi 
olan S.S. Katırh 
Köyü Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, 29 
Ekim 2012 günü 
başlayan zeytin 
atımlarında yeni 
sezon ürünlerin 
fiyatlarını geç açık
lamanın nedeninin 
bu yıl ki rekolteyi 
görmek olduğunu 
söyledi.
Bayrak, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"Bu yıl bölgemizde
ki zeytin ağaçlarında 
zeytinin seyrek 
olduğunu gördük. 
Ama, tane iri, ortak
larımızın ürün kaybı
na katkı sağlamak 
için 180 taneli zey
tine 7 lira baş fiyat 
verdik.
Barem fiyatlarımız 
10 taneye göre 
düzenlenmiştir. 
Ortaklarımızdan 
ürünlerinin 
tamamını alacağız.

BÖLGEYE 
HİZMET EDECEĞİZ 
Amacımız, 
önümüzdeki yıllarda 
bölge kooperatifi 
olmaktır.

ı Bunun alt yapı çalış
malarına başladık.
Yeni aldığımız arsa
da yapacağımız 
tesis ile daha çok 
zeytin alarak, böl
gemize hizmet ver
meye çalışacağız. ” 
dedi.
Bölgemiz zeytin

lerinin kaliteli 
olduğunu söyleyen 
Hulusi Bayrak, 
"Gemlik zeytininin 
kalitesi de, raf ömrü 
de uzundur.
Lezzetlidir, sektör 
içinde bu değerlerin 
kaybolmasına izin 
vermeyeceğiz. ”

dedi.
Bayrak, "Rekabetin 
fiyatla değil, kalite 
ile yapılacağını 
herkese göstere
ceğiz. Bu konuda 
çok iddialıyız.
Sloganımız 
tarımda kooperatif 
hizmetleri ile

çiftçinin hep yanın
da. Kaliteli ve 
lezzetli zeytin üreti
mi ile Türkiye’nin 
her yanındadır. ” 
dedi.

KALİTELİ ZEYTİN 
ALACAĞIZ 
Sınırlı Sorumlu 
Katırh Köyü Kalkın 
ma Kooperatifi 
Başkanı Hulusi 
Bayrak, barem fiyat
larının 180 tane ile 
320 arasında 
olduğuna dikkat 
çekerek, en düşük 
barem fiyatın 4.10 
lira olduğunu, 
çürük, mantarlı, 
kalitesi ve evsafı 
bozuk zeytinlerin 
alınmayacağını, 
Emekli SSK’lı 
65 yaş üzeri ortak
lardan yüzde 3 
kesinti yapılacağını 
da belirtti.

S.S. KATIRLI KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ 
2012-2013 YILI BAREM FİYAT LİSTESİ

BANE FİYAT
180 __________ _____ 7.00 TL =
190 ____________  6.75 TL * =
200 ------------------------------- 6.50 TL 3 M

210 __________________ 6.30 TL
220 ------------------------- ...... 6.10 TL
230 _________     5.90 TL 1 = ?
240___   5.70 TL HJ

250------------------------   5.50 TL S
260 —---------------..._____  5.30 TL |gS
270 ------------------------------- 5.10 TL it»
280 ...__________________ 4.90 TL İ I I

290 ------------------------------- 4.70 TL
300 ...—---------------------- 4.50 TL z |
310 ------------------------------- 4.30 TL 8 ,
320 ------------------------------- 4.10 TL
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Yanık unutulan mum Mili, 
bir aile ölümılen döndü

Kacak İçki ve 
Bandrolsüz Sigara 

Ele Geçirildi
Bursa'da, bir 
barakada gece yanık 
unutulan mumun 
devrilmesi sonucu 
yangın çıktı. Kısa 
sürede büyüyen 
yangında, babanın 
aşırı sıcaktan uyan
ması sayesinde can 
kaybı yaşanmadı. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Ara bayata ğı

Mahallesi Güçlü 
Sokak'ta dün gece 
geç saatlerde mey
dana geldi. Bir 
barakada çocukları 
Can ve Raşit ile 
uykuya dalan 
Müslüm K., aşırı 
derecede sıcaklık 
hissedip uyanınca 
barakayı saran 
alevlerle karşılaştı. 
Yatarken 

söndürmeyi unut
tuğu mumun 
devrilmesi sonucu 
çıkan yangında alev
lerin her 
büyüdüğünü gören 
Müslüm K., hemen 
iki çocuğunu 
uyandırarak dışarı 
çıktı. Yangının yan 
taraftaki kardeşler
ine ait barakalara da 
sıçradığını fark eden 

Müslüm K., itfaiyeyi 
aradı. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri 
yangına müdahale 
etti. Kısa sürede 
söndürülen yangın
da herhangi bir 
yaralanma 
olmazken, barakalar 
tamamen kullanıla
maz hale geldi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı

Bursa'da polis 
ekiplerinin şüphe 
üzerine durdurduğu 
otomobilde 
yapılan aramada 
79 şişe kaçak içki 
ve 615 paket 
bandrolsüz sigara 
ele geçirildi.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Yenikaraman 
Mahallesi İhsaniye 
Caddesi üzerinde 
16 FK 430 plakalı

otomobil, ekipler 
tarafından durdu
ruldu. Sebahattin 
M.'ye ait otomo
bilde yapılan ara
mada, 79 şişe 
kaçak içki ile 615 
paket kaçak 
sigara bulundu. 
Ekipler araç 
sürücüsünü 
gözaltına alırken, 
olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Uyıısiunıcu pışeilerini yola atm katlılar
Bursa'da polisin 
'dur* ihtarında 
bulunduğu araçtaki 
şahıslar, uyuşturucu 
dolu poşetleri yola 
atıp kaçtılar 
Olay saat 21.30 
sıralarında merkez 
Yıldırım ilçesi Millet 
Mahallesi Vişne 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Polis ekiplerinin 
şüphelenip 
durdurmak istediği 
bir araç sürücüsü, 
aracı polislerin

üzerine sürerek 
kaçmak istedi.
Yaşanan kovala-

macada araç 
sürücüsü, 
yakalanacağı

korkusuyla yanında
ki 2 poşeti camdan 
atarak kaçtı. Polis 
ekiplerinin bomba 
şüphesi ile 
incelediği poşetler
den uyuşturucu 
madde çıktı. Olay 
yeri inceleme ekip
lerinin yaptığı 
incelemenin ardın
dan poşetler 
üzerindeki el ve 
parmak izleri ince
lenmek üzere krimi- 
nal laboratuarına 
götürüldü.

Takside 300 Din
liralık eroin

tanldtaMlı^iriKtı
Bursa'da çalıntı 
arabayla kaçan 2 
şüpheliyle polis 
ekipleri arasında 
yaşanan kovala
maca aksiyon film- 
ferini aratmadı. 
Edinilen bilgiye 
göre, bir hafta önce 
çalınan bir otomo
bilin Ankara yolu 
üzerinde görülmesi, 
polis ekiplerini alar
ma geçirdi. Ekiplere 
yakalanmamak için 
ara sokaklara dalan 
zanlılar ile polis 
arasında nefes 
kesen bir kovala
maca yaşandı. 
Otomobil, 
Duaçınar Mahallesi 
Vatan Caddesi

üzerindeki virajı ala
mayıp duvara çarptı 
Peşlerindeki polise 
yakalanacağını 
anlayan zanlılar, 
aracı olay yerinde 
bırakıp yaya olarak 
kaçmaya başladı.

Bölgeye çok sayıda 
ekip sevk edilirken, 
şüphelilerden 21 
yaşındaki B.G., 
girdiği apartmanın 
teras katında * 
kıskıvrak yakalandı. 
Olay yerinde 

bırakılan araçta 
polis ekipleri 
inceleme 
başlatırken, halen 
firarda olan 
F.U.'nun yakalan
ması için çalışmalar 
sürüyor.

Beşiktaş'ta 
uygulama yapan 
polis ekipleri, 
şüphe üzerine dur
durdukları bir 
taksinin bagajında 
yaptıkları aramada 
müşteri Murat A'nın 
valizinden 10 kilo 
eroin buldu. 
Murat A. ile taksi 
şoförü Ramazan Y. 
gözaltına alındı 
Dün akşam saat
lerinde 
Dolmabahçe 
Caddesi üzerinde 
uygulama yapan, 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Önleyici 
Hizmetler Büro 
Amirliği'ne bağlı 
ekipler, şüphe 
üzerine Ramazan 
Y.'nin kullandığı 
taksiyi durdurdu. 
Polisler, müşteri 
olarak binen Murat 
A ile taksici

Ramazan Y.'yi 
araçtan indirdi. 
Müşteri Murat 
A.'nın ekiplere 
'uçağa yetişmem 
lazım' diyerek 
aracı aratmadan 
uygulamadan kaç
maya çalıştığı 
öğrenildi.
Araçta arama 
yapan polisler, 
taksinin bagajında 
Murat A.'ya ait 
valizin içinde 
elbiseler arasında 
gizlenmiş 10 kilo 
eroin ele geçirdi. 
Razaman Y. ile 
Murat A. gözaltına 
alındı.
Şüphelilerin 
sorgusunun 
sürdüğü ve eroinin 
piyasa değerinin 
yaklaşık 
300 bin TL 
olduğunu 
belirtildi

Gemlik Körfez www.BomliWtoffezBazeiesi.com

http://www.BomliWtoffezBazeiesi.com
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Örnek kooperatif...
Zeytin üreticisi bir yandan doğa koşul 

larıyla savaşırken, bir yandan da fiyat 
politikasının yetersizliğinden yakınır.

Bölgemizde zeytin hasadı başladı.
Zeytin alanlarında Marmarabirlik çekici 

güçtür.
Üretici ve tüccar Marmarabirlik’in açık

layacağı alım fiyatlarını merakla bekler..
Ardından atımlar başlar.
Bu yıl Marmarabirlik taban fiyatını 190 

taneli Gemlik tipi zeytinde, 6 lira olarak 
açıkladı.

Kayısı türünde bu fiyat 3.30 lira.
Kayısı türü bizim bölgenin zeytini 

değildir.
Bu fiyat üreticiye göre yetersizdir.
Bu yıl zeytin rekoltesinin geçen yıla göre 

çok düşük olması nedeniyle, iri kalibreli 
zeytin fazla çıkabilir.

Tüccar, bu fiyatı görünce, kesintisiz 190- 
200 taneli zeytini 6-6.5 liradan nakit 
paraya alıyor.

Üretici paraya sıkışık olduğu için taneli 
zeytini az bile olsa tüccara veriyor.

Çünkü, 40 lira olan toplama ücreti, nak 
tiye masrafları hemen cebinden çıkacaktır.

Nakit paraya ihtiyacı çoktur.
Bu nedenle, kampanya açıldığından beri 

Marmarabirlik 150 tonun üzerinde zeytin 
alamadı. İri zeytin tüccara gidiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları 
uygun giderse sanırım Birlik’in atımları da 
yoğunlaşacaktır.

ÖRNEK BİR KOOPERATİF
Gemlik zeytininin fiyatının belirleyicisi 

Marmarabirlik olduğunu belirtmiştim.
İlçemizde 72 Nolu Marmarabirlik Gemlik 

Tanm Satış Kooperatifi dışında aynı yasa 
ya göre kurulmuş birçok kooperatif var.

Küçük Kumla, Büyük Kumla, Karacaali, 
Kurtul, Muratoba, Umurbey, Hamidiye 
Köyü, Adliye Köyü Kooperatifleri yanında 
bir de Katırlı Köyü’nde bulunan Kalkınma 
Kooperatifi bulunmakta.

Tüm üretici kooperatifleri içinde Katırlı 
Kooperatifi yıllardır zeytin alım satımında 
bir marka oldu.

Kendi çapında bir kooperatif olan Katırlı 
Köyü Kalkınma Kooperatifi, yılda 300 ile 
500 bin kilo zeytin tuzlamakta ve pazarla
maktadır.

Dürüst çalışma ve kaliteye önem veren 
kooperatif yönetimi, yıllardır bu ilkelerin 
den ödün vermediği için Katırlı Köyün 
deki ortaklarının tüm zeytinini peşin 
parayla alıyor.

Marmarabirlik’in fiyatlarının üzerinde 
fiyat veriyor, kesinti de yapmıyor. 
Kooperatif alım sezonu dışında ortakları
na faizsiz nakit para veriyor. Ortaklarının 
ilaç, gübre ve diğer girdilerine destek 
sağlıyor.

Kooperatif Başkanı Hulusi Bayrak, dün 
gazetemize yaptığı açıklamada, bölge koo 
peratifi olma yolunda planlama yaptıkları 
nı ve tesis inşaatı bitiminde çevre köyler
den de atımlar yapacağını açıkladı.

Çevredeki köylü üreticiler, Katırlı Koo 
peratifi’ne ürün vermek için sıradalar. t, 

Bu örnek kooperatifi kutlamak gerekir. 
Dansı diğerlerinin de başına diyorum.

Türk Metal Sendikası MES ile
toplu is görüşmelerine haşlıyor
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’nden yapılan 
açıklamada, MES 
Gurup ile toplu iş 
sözleşmesi 
sürecinin başladığı 
belirtildi.
MES ile Türk Metal 
Sendikasının toplu 
iş sözleşmesi için 
masaya oturacağı 
ve sendikaya bağlı 
114 bin metal iş 
işçisini ilgilendiren 
toplu iş sözleşme 
sinin taslağının ha 
zırlandığı belirtildi. 
Yapılan açıklamada, 
“Türk Metal ve Metal 
işçileri olarak, eme 
ğimiz için, ekmeği 
miz için, haklı 
davamız için, yeni 
bir sürece adım 
atmış bulunuyoruz. 
Bu süreçte, tek 
yürek, tek dilek, tek 
ses olduğumuzu 
cümle aleme bir kez 
daha ispatlayacağız. 
Bir kez daha büyük 
olduğumuzu göste 
receğiz” denildi. 
Türkiye’nin günde 
minin yorucu ve dü 
şündürücü olduğu 
açıklanan bildiride, 
“Bu ülkenin günde
mi sürekli değişiyor. 
Konulara yetişemi

MııMIMM'ııılılMtaııılıMı
2-8 Kasım tarihleri 
arası kutlanan 
Lösemili Çocuklar 
Haftası nedeniyle, 
Cumhuriyet Ortaoku 
lu’nda “Kanser ve 
Korunma Yöntemle 
rl” konulu seminer 
çalışması düzenlen
di. Cumhuriyet 
Ortaokulu Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Kulübü 
tarafından organize 
edilen seminere 
konuşmacı olarak 
Lösev Bursa 
Şubesi’nden Basın 
ve Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Aslı 
Metin ile daha önce 
Lösemi’ye yakalan
mış olup tedavilerini 
başarı ile tamam
lamış olan Aytaç 
Artık ve Nurlan 
Aslan katıldı. Öğren

yoruz. Her gün baş 
ka gündem ülkenin 
insanları için temel 
sorun olmayan incir 
çekirdeğini doldur
mayan günleri tartı 
şarak günlerimizi 
harcıyoruz” denildi.
Bütçe açığının 15 
milyon dolara ulaş
ması tehlikesi ile 
hükümetin çareyi 
zamlarda bulduğu 
belirtilerek, elektriğe 
yüzde 23, konuta 

ci ve öğretmenler 
tarafından İlgi ile 
izlenen programda 
Aslı Metin, 
çağımızın çok önem
li ve hızla yayılan 
hastalığı olan kan 
ser hakkında bilgiler 
verdi. Erken tanının 
hayat kurtardığını ve 
erken teşhis edilen 
hastaların % 95’inin 
sağlığına kavuş
tuğunu belirtti. 
Toplum olarak 

yüzde 13, ulaşıma 
da yüzde 20 zam 
yapıldığını belir
tilirken, 4 kişilik bir 
ailenin açlık sınırın
da yaşaması 
gereken paranın bin 
lira olduğu hatır
latıldı.
Türk Metal İş 
Sendikası, “Çıplak 
brüt saat ücreti 5,50 
nin altında olan 53 
bin metal işçisinin 
saat ücretlerine 

kanserden korkma
mamız gerektiğini, 
kanserin bulaşıcı bir 
hastalık olmadığını, 
tedavi sürecinde 
morale ihtiyaç 
olduğunu belirtti. 
Lösev hakkında bil
giler veren Aslı 
Metin, vakfın kanser 
hastalarına hem 
maddi hem de 
manevi anlamda 
destek olduğunu 
dile getirdi.

5.50 yi geçmemek 
kaydıyla, 40 
kuruş eklenerek 
ardından da yüzde 
18 zam istiyor. 
Böylece en 
düşük ücret alan 
üyelerinin ücreti 
aylık 265 lira artış 
talep ediyorlar. 5,50 
nin üstünde olan 
üyeler için ise aylık 
ücretlere net 229 lira 
artış talep ediyorlar” 
denildi.

Ayrıca Lösev’in 
ticari bir kuruluş 
olmadığını ve tama
men yapılan bağış 
larla ayakta dur
duğunu anlattı, 
öğrencilerinde bu 
kapsamda kendileri 
ne yapılan etkinlik
lerle toplumu ve ar 
kadaşlarını bilinç 
lendirme çalışmaları 
ile destek olabile
ceklerini söyledi. 
Nurlan Aslan, 
tedavi sürecinde 
yaşadıklarını anlata 
rak öğrencilerin 
kanser konusunda 
bilinçlenmesi 
yönünde telkinlerde 
bulundu. Seminerin 
son bölümünde 
öğrencilerin kanser 
ve Lösev ile ilgili 
sorularını cevap
landırdı.
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ievtin iiretıcilerine Tiirk Gıda Kodeksi
[tilıedenıe yönetmelini anlatıldı

Gemlik Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi’n 
de Gemlik Gıda 
Tarım ve Hayvancı 
lık Müdürlüğü’nce 
’’Türk Gıda Kodeksi 
Etiketleme Yönetme 
ligi” konusunda 
zeytin üreticilerine 
bilgi verildi.
Yapılan toplantıda, 
ilçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin 
tarafından bu 
Yönetmelikte belir
tilen son tüketiciye 
ve toplu tüketim 
yerlerine arz edilen 
gıdaların genel ve 
belirli özel etiketle 
me kuralları 
anlatılırken, etiketle 
mede görülen 
eksiklikler belirtildi. 
Veteriner Hizmetleri 
Bitki Sağlığı Gıda 
ve Yem Kanunu ve 
bu Kanun doğrul

Mustafa Emre ÖZGEN
me.ozgn@windowslive.com

Düşüngii

tusunda çıkarılan 
yönetmelikte belir
tilen geçiş döne
minde yapılacak 
işlemler hakkında 
bilgi verildi. 
Etiketlemede 
görülen eksiklikler 
ve hatalar anlatıldı. 
Toplantıya zeytin 
üretim ve işlemesi 
yapan üreticiler 
katıldı.

'Bursa en akiü deprem tusaâı iizerintle"
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Güney 
Marmara Şubesi 
Başkanı Engin Er, 
Bursa'nın Türki 
ye'deki en aktif dep 
rem kuşağı üzerine 
yer aldığını belirte 
rek, Yenişehir, 
İnegöl, Gürsu, Kes 
tel,İznik, Orhanga 
zi, Mudanya, Os 
mangazi, Nilüfer, 
M.K.Paşa, Karaca 
bey ilçelerinin ze 
min bakımından 
hassas olduğunu 
söyledi.
Jeoloi Mühendisleri 
Odası (JMO) Güney 
Marmara Şubesi 
Başkanı Engin Er, 
12 Kasım 1999 tari

hinde meydana 
gelen ve 845 kişinin 
hayatını kaybettiği 
Düzce depreminin 
13. yıldönümü 
dolayısıyla Bursa 
Akademik Odalar 
Birliği Yerleşke 
si'nde basın toplan
tısı düzenledi. Er, 
Bursa'nın deprem

riski ve alınması 
gereken tedbirleri 
anlattı. Er, "Düzce 
depreminde resmi 
rakamlara göre 782 
vatandaşımız hay
atını kaybetmiş, 
2678 vatandaşımız 
işe yaralanmıştır. 
Ülkemiz deprem 
açısından dünyanın 
önemli tektonik 
kuşaklarından biri 
üzerinde bulunmak
tadır. Bursa ise Tür 
kiye'nin en aktif dep 
rem kuşağı içerisin 
de yer almaktadır. 
Dağ bölgesi olarak 
adlandırılan 
ilçelerinin bir kısmı 
hariç tamamı birinci 
derecede deprem

bölgesinde bulun
maktadır. Yer hare 
ketlerinin tektonik 
yapısı tamamen 
çözülmüştür.
Bursa'da dağ bölge
si hariç içinden ve 
kenarından aktif fay 
hattı geçmeyen ilçe 
bulunmamaktadır. 
Son yapılan çalış
malarla Bursa'da ve 
ülkemiz ölçeğinde 
yeni fay hatları 
bulunmuştur.
Bilinen eski fay hat
larının uzunlukları 
değişmiştir. Bu da 
önceden yapılan 
deprem büyüklük 
tahminlerinin revize 
edilmesi anlamına 
gelmektedir" dedi.

■ Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

iniUlUAR VERONA GRANİT MERMER SAN. Tic. LTD. ŞTİ 
UnONIYIIn Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km.minin ıvıı TEL .514 03 06.514 20 21 gemlik

Genç Türkler Türkiye’n 
Gençlere Karşı!

Baştan belirteyim, Türkiyeli tanımla
masını pek sevmem. Bana içi boş ve 
maksatlı bir anlam çağrıştırır.
Türkiyeli gençlerden kastım, şu meşhur 

Türkiye Gençlik Birliği isimli kuruluş.
Zaten samimiyetsiz bulduğum TGB bir 

yanda dururken şimdi ikinci bir 
Atatürkçü gençlik örgütümüz oldu. İsmi 
de Genç Türk...

Bir söz vardır, üç sosyalist bir araya 
gelir, dördüncü gelince ikiye ayrılır der
ler.

Siyasi parti tabanlı olmasına rağmen 
geniş bir tabana yayılabilmiş TGB 
varken, Genç Türk hangi amaçla ve nasıl 
kuruldu, buna bir bakmak gerek.

Malum, TGB İşçi Partisi ile dirsek 
teması halinde.

Genç Türk ise Ulusal Parti...
Ulusal Parti diye bir parti mi varmış 

demeyin. Var, genel başkanı ise Gökçe 
Fırat Çulhaoğlu isimli eski bir İşçi Partili.

Doğu Perinçek ve ekibinin ajanlıkla 
itham ettiği (ki genelde muhalif olan 
herkese ajan derler), İşçi Partisi’nden 
ayrıldıktan sonra kısa süre CHP içinde 
bulunup buradan da ayrılan, yaklaşık 10 
yıldır Türksolu isimli dergiyi çıkaran 
ekipte başı çeken kişi.

Feci sert bir ekip. Türksolu adında 
olmalarına rağmen ırkçı düşüncelere 
sahipler. Çulhaoğlu’nun tüm Kürt’leri 
PKK ile aynı kefeye koyup sürgün 
ettirme hayalleri vardır. Atatürkçü 
olduğunu iddia eder, Deniz Gezmiş ve 
Che Guevara’yı sahiplenir ama kafa
tasçılık yapar. Cumhuriyet mitinglerinde 
“Ordu Göreve” pankartı açtılar.

Ulusal Parti geçen ay İstanbul İstiklal 
Caddesi’nde masa kurmuştu Uğradım, 
oradaki bayan açıkça “yeni bir oluşum 
başlattık Genç Türk adında katılmaz 
mısınız” demişti.

Parti destekli oluşumların bağımsızlık
tan söz etmesi samimiyetsizliktir.

Velhasıl, daha da ilginç kısmı, TGB ve 
İP ekibine savaş açan Çulhaoğlu’nun 
karşısında İP e TGB de taarruza geçmiş 
durumda.

Ulusal Kanal'ın internet sitesinde yer 
alan bir yazıda bu ekibin Milli İstihbarat 
Teşkilatı yani MİT’in güdümünde 
olduğunu, Çulhaoğlu ve ekibinin MİT 
ajanı olduğu söyleniyor!

Memleketimin Atatürkçüleri (!) birbirini 
bölücülükle, ajanlıkla, şuculukla bucu- 
lukla suçluyor...

Özet geçelim.
İşçi Partisi’nin TGB’si, Ulusal Parti’nin 

Genç Türk’ü...
Bu ülkede Atatürkçülük on yılda bir 

ideoloji değiştirenlerin, ırkçıların, 
geçmişi ve kaynakları karanlık kişilerin, 
bu kişilerin kuruluşlarının ne haddidir ne 
de görevi.

Bu durumdan vazife çıkarmaktır...
Ne derler bilirsiniz...
Biz kediye kedi deriz.

mailto:me.ozgn@windowslive.com
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18 Büyü ksehire TBMM’den Onay
TBMM Genel Kuru 
lu'nda, 13 ilin büyük 
şehir olmasına 
ilişkin tasarı kabul 
edilerek yasalaştı. 
TBMM Genel Kuru 
lu'nda, 13 İlde 
Büyükşehir Beledi 
yesi Kurulması ile 
Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Tasarısı kabul edildi. 
Kanuna göre, Aydın, 
Balıkesir, Denizli, 
Hatay, Malatya, 
Manisa, Kahraman 
maraş, Mardin, 
Muğla, Tekirdağ, 
Trabzon, Şanlıurfa 
ve Van, büyükşehir 
belediyesi olacak. 
Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, 
Diyarbakır, Eskişe 
hir, Erzurum, Gazian 
tep, İzmir, Kayseri, 
Konya, Mersin, 
Sakarya ve Samsun 
büyükşehir belediye 
terinin sınırları, il 
mülki sınırları ola
cak.
Bu illere bağlı ilçele 
rin mülki sınırları 
içindeki köy ve 
belde belediyelerinin 
tüzel kişiliği sona 
erecek, köyler ma 
halle olacak, bele 
diyeler ise belde 
ismiyle tek mahalle 
olarak bağlı bulun
dukları ilçenin bele 
diyesine katılacak. 
BU İLLERİN BUCAK 
TEŞKİLATLARI DA 
KALDIRILACAK 
Bu illerdeki il özel 
idarelerinin tüzel 
kişiliği ile İstanbul 
ve Kocaeli'ndeki 
orman köyleri de 
dahil köylerin tüzel 
kişiliği sona erecek.

-İSTANBUL'DA İLÇE 
DEĞİŞTİREN 
MAHALLELER 
Aydın'da Efeler; 
Balıkesir'de Karesi, 
Altıeylül; Denizli'de 
Merkezefendi; 
Hatay'da Antakya, 
Defne, Arsuz; 
Manisa'da Şehza 
deler, Yunusemre; 
Kahramanmaraş'ta 
Dulkadiroğlu, 
Önikişubat; Mar 
din'de Artuklu; 
Muğla'da Menteşe, 
Seydikemer; Tekir 
dağ'da Süleyman 
paşa, Kapaklı,

Ergene; Trabzon'da 
Ortahisar; Şanhur 
fa'da Eyyübiye, 
Haliliye, Karaköprü; 
Van'da Tuşba ve 
İpekyolu, Hatay'da 
Payas, Zonguldak'ta 
Kozlu ve Kilimli 
ilçeleri kurulacak. 
Denizli'nin Akköy 
ilçesinin ismi de 
Pamukkale olarak 
değişiyor.
İstanbul Şişli'nin 
Ayazağa, Maslak ve 
Huzur mahalleleri 
Sarıyer'e bağlana 
cak. İstanbul 
Arnavutköy ilçesine 
bağfr Nakkaş, 
Bahşayış mahalleleri 
ile Büyükçekmece 
ilçesine bağlı Murat 
bey mahallesi Çatal
ca belediyesine 
katılacak.
Ankara'nın Yenima 
halle ilçesine bağlı 
Dodurga ve Alaca 
atlı mahallelerinin 
çevre yolu dışında 
kalan kısımları 
Şehitali mahallesi ile 
birleştirilecek.
Şehitali, Aşağıyurt 
çu, Yukarıyurtçu, 
Balhkuyumcu ve 
Fevziye Mahalleleri 
Etimesgut'a bağla 
nacak.
Yenimahalle'nin 
Dodurga ve Alacaat 
lı mahalleleri de 
çevre yolu içinde 
kalan kısmı ile Çayy- 
olu, Ahmet Taner 
Kışlalı, Ümit, Koru, 
Konutkent ve Yaşam 
kent mahalleleri 
Çankaya'ya katıla
cak. Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamın
da, il özel idareler
ince kullanılan hak
lar, yetkiler ve görev 
ler, il özel idaresi 
bulunmayan yer
lerde Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon 
Başkanhğı'nca kul
lanılacak. Taşınmaz 
kültür varlıklarının 

korunmasına katkı 
payı, defterdarlıklar 
açılan emanet 
hesaplarına aktarıla
cak. Toplanan par
aların yüzde 20'lik 
kısmı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı'nın 
öncelik vereceği 
projelerde kullanıla
cak. Kullanılmayan 
miktar, bakanlık 
bütçesine aktarıla
cak.
Büyükşehir ve ilçe 
belediyeleri, mahall
eye dönüştürülen 
köylerde, yörenin 
geleneksel, kültürel 
ve mimari özetfikfer- 
ine uygun tip mimari 
projeler yapacak ya 
da yaptıracak.
Tüzel kişiliği 
kaldırılan köylerde 
görev yapan geçici 
ve gönüllü köy koru
cuları, halen görev 
yaptıkları yerlerde 
görev yapmaya 
devam edecek. 
Maden ruhsatı, 
jeotermal kaynaklar 
ve doğal mineralli 
sular ruhsatına 
ilişkin yetki ve 
görevler, il özel 
idarelerinin tüzel 
kişiliğinin kaldırıldığı 
illerde valiliklerce 
yürütülecek.
Madencilik faaliyeti 
nedeniyle yolların 
bozulması, köprü
lerin çökmesi gibi 
oluşabilecek hasar
lar telafi edilecek. 
Maden ruhsatları 
için il özel idareleri 
ve köylere hizmet 
götürme birliklerine 
verilen devlet hakkı, 
madenler için alınan 
harçlar, maden 
ihalelerinden elde 
edilen gelirler, 
valilik ve kay- 
makamlıklarca 
uygulanan idari para 
cezaları, ihaleler için 
alınan teminatlardan 
elde edilen gelirler 
genel bütçeye 

gelir kaydedilecek. 
Bu ödenekler önce
likle, madenin veya 
jeotermaj ve doğal 
minarelli su kay
naklarının bulun
duğu yere en yakın 
yerleşim yerlerinin 
altyapı ihtiyaçları 
için kullanılacak.

NÜFUSU 500'ÜN 
ALTINDA MAHALLE 
KURULMAYACAK 
Büyükşehir 
belediyesi bulunan 
yerlerde ayrılma 
yoluyla yeni bir 
belde kurulmasında, 
yeni kurulacak belde 
için aranan 50 binlik 
nüfus kriteri 20 bine 
düşecek.
Belediye sınırları 
içinde nüfusu 
500'ün altında ma 
halle kurulamaya
cak.
Köyleri mahalleye 
dönüştürülen köylü
lerin, geçmişten beri 
kullandığı "mera, 
yaylak ve kışlak" 
gibi yerlerdeki hak
ları korunacak. 
Belediyeler; sağlık, 
eğitim, kültür tesis 
ve binalarının yanı 
sıra mabetlerin de 
yapım, bakım ve 
onarımını sağlaya
cak.
Büyükşehir beledi 
yeleri ile nüfusu 100 
binin üzerindeki 
belediyeler, kadınlar 
ve çocuklar için 
konukevleri açmak 
zorunda olacak. 
Büyükşehir ve 
ilçe belediyeleri, 

amatör spor 
kulüplerine nakdi 
yardım yapabilecek; 
yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda 
üstün başarı 
gösteren veya 
derece alan 
sporcuların yanı sıra 
teknik yönetici, 
antrenör ve öğren
cilere belediye 
meclis kararıyla 
ödül verebilecek. 
Belediyeler, mevzua
ta göre kuruluş izni 
verilen alanda kuru
lacak elektronik 
haberleşme 
istasyonlarına, 
kent ve yapı estetiği 
ile elektronik haber
leşme hizmetlerinin 
gerekleri dikkate alı
narak, yer seçim 
belgesi verecek

Suriye Sınırında 
Büyük Patlama

SURİYE JETLERİ 
TÜRKİYE SİNİRİNİ 
BOMBALADI 
Ceylanpınar’a roket düştü

Şanlıurfa'nın 
Ceylanpınar İlçe- 
si'nin karşısında 
bulunan Suriye'nin 
Haseki kentine 
bağlı Resulayn İlçe
si, dün sabah Suri 
ye ordusuna ait 
uçaklarla bomba
landı.
Yerleşim birimlerine 
düşen bombanın 
patlamasıyla Ceylan 
pınar'da birçok yer
leşim yerinin cam
ları kırıldı, gökyüzü 
nü dumanlar 
kapladı. Patlamayı 
duyan ve Ceylan 
pınar'ın isabet 
almasından endişe 
eden insanlar 
arasında büyük 
panik yaşandı.
Günlerdir şiddetli 
çatışmaların mey
dana geldiği ve 
önemli ölçüde 
muhaliflerin kont 
rolüne geçen 
Ceylanpınar sınırın
daki Suriye'nin 
Resulayn İlçesi, bu 
sabah Suriye 
ordusu tarafından 
uçaklarla bomba
landı. Sabah ilk 
olarak:saat 09.00 
sıralarında Resu 
layn üzerinde bir 
helikppterin uçuş 
yaptığı görüldü. 
Muhalifler, helikop 
tere uçaksavar ve 
otomatik tüfeklerle 
ateş etti. Bu sırada 
Suriye tarafından 
ateşlenen bir roket, 
sınırı geçerek 
Ceylanpınar'da 
yerleşim birimlerine 
500 metre uzaklıkta
ki Tarım İşletmeleri 
Genel'Müdürlü 
ğü'nde (TİGEM) 
bulunan boş arazi 
ye düşitü.
Bu geliş me sonrası 
güvenlik güçleri 
alarma geçerken, 
TİGEM'de bulunan 
güvenlik görevlileri 

de çelik yelek giyip 
uzun namlulu tüfek
leriyle nöbet tut
maya başladı.

KORKUTAN 
PATLAMA 
Bu olaydan kısa 
süre sonra saat 
09.45 sıralarında 
duyulan bir uçak 
sesinin ardından 
çok büyük bir patla
ma meydana geldi. 
Patlamanın şiddeti 
ile Ceylanpınar'da 
birçok ev ve işye 
rinin camları kırıldı, 
gökyüzünü siyah 
bulut kapladı. 
Ceylanpınar'da 
vatandaşlar gök 
yüzünde gördükleri 
siyah bulutla 
paniğe kapıldı ve 
ilçe merkezinin 
vurulduğu endişe
siyle sağa sola 
kaçışmaya başladı.

SINIRA 
150 METRE 
UZAKLIKTAKİ 
ALAN VURULDU 
Uçaklarla bombal
anan yerin 
Ceylanpınar'ın 
karşısında bulunan, 
Türkiye sınırına 150 
metre uzaklıktaki 
Resulayn İlçesi'nde- 
ki yerleşim birimleri 
olduğu anlaşıldı. 
Yerleşim birim
lerinden dumanların 
yükseldiği 
Resulayn'da, 
patlamanın 
meydana geldiği 
noktadan birçok 
yaralının Suriyeliler 
tarafından karga 
tulumba Türkiye 
sınırına doğru 
taşındığı görüldü. 
Türkiye'den de 
çok sayıda 
ambulans sınıra 
hareket ederek, 
getirilen yaralıları 
hastanelere 
taşıdı.
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Vali Hamut: "Amacımız insanımla 
afatlara karşı Bilinçlendirmek"

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
"4 yıl önce Bursa'da 
'Afet Eğitim ve 
Simülasyon Merkezi' 
adıyla bir proje 
başlattık. Bu pro
jeyle amaçlanan 
insanımızın afete 
karşı bilgi ve bilinç 
düzeyini yükselt
mek, her türlü afete 
karşı olası can ve 
mal kaybını en aza 
indirmekti. Şu an 
bunun sona geldiği
ni memnuniyetle 
gördük" dedi.
Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanı 
(AFAD) Fuat Oktay 
ile Bursa'da kurulan 
ve henüz faaliyette 
olmayan "Afet 
Eğitim ve Simülas 
yon Merkezi"ni 
ziyaret eden Harput, 
ülkenin çok değişik 
afetlerle sürekli iç 
içe olduğunu, Bur 
sa'nın da 1. derece 
deprem bölgesinde 
olduğunu hatırlattı. 
Harput, Bursa

ÖĞRETİCİLER ARANIYOR
KURUMUMUZCA AKTİF
OLARAK ÇALIŞACAK 

USTA DİREKSİYON ÖĞRETİCİSİ, 
İLK YARDIM BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

(ATT BELGELİ) VE 
MOTOR BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

ARANIYOR
GEMLİK SÜRÜCÜ KURSU 
TEL : 0 224 513 26 50 
GSM: 0 545 845 42 42

Valiliği olarak 4 yıl 
önce "Bursa'da Afet 
Eğitim ve Simülas 
yon Merkezi" adıyla 
bir proje başlattık
larını belirterek, "Bu 
projeyle amaçlanan 
insanımızın afete 
karşı bilgi ve bilinç 
düzeyini yükseltmek 
her türlü afete karşı 
olası can ve mal 
kaybını en aza indir 
mekti. Şu an bunun 
sona geldiğini mem
nuniyetle gördük" 
diye konuştu.
Yaklaşık 15 milyon 
nraı'iK oır Düıçeyie 
büyük bir proje yapıl 
dığını dile getiren

Harput, "Türkiye'nin 
bu alanda en büyük, 
en etkili ve en kap
samlı Afet Eğitim ve 
Simülasyon Merkezi, 
inşallah aralık 
sonundaki açılışla 
sadece Bursa 'nın 
değil tüm ülkemizin 
uzaktan eğitimle de 
istifade edeceği, 
başta deprem olmak 
üzere çok yönlü afet 
ve tehlikeli durum
lara karşı halkımızın 
bilinçleneceği ve alı
nacak tedbirler konu 
sunda bilgilendirile
ceği güzel bir hiz 
met oldu" ifadelerini 
kullandı. Fuat Oktay 
ise merkezin Türki 
ye'nin en büyük 
tesislerinden biri 
olduğunu belirterek, 
afetleri etkin yönete
bilmek için afet ko 
nusunda bilinçli bir 
toplum oluşturma 
nın önemine değin
di. Afetlere hazır 
olmanın sadece 
planlamayla müm 
kün olmadığını,

eğitimin şart 
olduğunu ifade 
eden Oktay, 
şunları kaydetti: 
"Her türlü plan
larınızı hayata 
geçirebileceğiniz, 
her türlü hazırlık
larınızı önceden 
test edebileceğiniz 
eğitim boyutu. 
Ama bunun da 
mutlak tatbikat ağır
lıklı olması lazım. 
Özellikle çocuk
larımızı eğitiyor 
olmamız çok önemli. 
Bu an lamda burası 
bir ilk, gördüğümüz 
her alanda. Bir 
yangının nasıl 
söndürülmesi gerek
tiği, karbonmo nok- 
sit, soba zehir len- 
mesine karşı ne tür 
önlemler alına cağı, 
selde, rüzgarda 
nasıl davra nıla- 
cağıyla ilgili. Simü 
lasyon dediği miz 
aslında test etmek, 
yaşayarak öğren 
meniz okumaktan 
çok farklı.”

»ıılrlı lıı (İnli ılnıitutnıl

ELEMAN 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

AKARYAKIT 
SATIŞ GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

AKCAN PETROL 
Dörtyol Mevkii GEMLİK 

Tel : 513 10 79

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik 
Körfez 

Gazetesi
WAMWSitOlll

L4 kirpart
Kalite Güvence Müdürlüğü 
Girdi Kontrol Bölümünde 
görevlendirilmek üzere 

Teknik Lise ya da Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu 

Teknik çizimleri okuyabilen ve 
yorumlayabilen 

Ölçüm ve test araçlarını 
etkin bir şekilde kullanabilen 

Kalite kontrol ve güvence sistemleri 
konusunda bilgi sahibi 

Microsoft ofis programlarını 
kullanabilen (Word, Excell) 

Vardiyalı çalışabilecek (08:16-16:24) 
Askerlik hizmetini tamamlamış 

çalışma arkadaşı arıyoruz.
Gedelek Köyü altı 

ORHANGAZİ
Tel: 586 53 50 (3 hat)

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78

KRŞEDC IJ€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3IB GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595
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Belediyesııor Basketbol Genç Takımı 
galibiyet serisine devam ediyor

Bursa Erkekler 
Basketbol yerel 
liginde mücadele 
eden Gemlik 
Belediyespor Genç 
Erkekler Basketbol 
takımı, İnegöl deplas
manından galibiyetle 
döndü.
Deplasmanda İnegöl 
Çarşı Spor ile 
karşılaşan basketbol- 
cularımız antrenör 
Nurullah Targıt 
eşliğinde çıktıkları 
maçı kazanmasını 
bildi.
Takım sorumlusu 
İbrahim Tokgöz’ün 
babasının vefatı 
nedeniyle katliama 
dığı deplasman 
maçında Belediye 
sporlu basketbolçu- 

lar iyi bir mücadele 
örneği sergileyerek 
ilk periyodu12-9 
önde tamamladı. 
İkinci periyotta da 
üstünlük Gemlik 
Belediyesporlu bas- 
ketçilerdeydi ve ilk 
yarıyı 26-19 önde 
tamamladılar. 
Üçüncü periyodun 
sonunda durum 47- 
31 takımımız lehine 
sonuçlandı.
Dördüncü periyotta 
İnegöl Çarşı sporun 
farkı kapama çalış
maları sonuç ver
meyince Galip gelen 
taraf Gemlik 
Belediyespor oldu. 
Bu sonuçla, geçen 
haftalarda oynadığı 
Gençlik Hizmetleri

spor Kulübü ve 
Orhangazi maçlarının 
ardından üçüncü 
galibiyetini alan

Gemlik Belediyespor 
Takımı grupta iddialı 
duruma geldi.
Maçta Evrim (15

sayı), Kasım Ahmet 
(2 sayı), Burak (15 
sayı), Erdinç (16 
sayı), Oğuzhan (2

sayı), Emir (10 sayı) 
Atalay (3 sayı) ile 
oynadı. Bu maçta 
özellikle Belediye 
sporlu basketbolcu- 
ların takım oyunu 
oynamaları ve oyun 
kurucu pozisyonun
da oynayan Evrim 
Ahmet’in takım 
hücumlarını iyi 
organize etmesi ile 
birlikte uzun oyuncu
ların sayı üretmesi 
göze hoş gelen 
hareketlerdendi.
Gemlik Belediyespor 
Genç Erkekler 
Basketbol takımı, 
Perşembe günü 
Gemlik Atatürk spor 
salonunda Nilüfer 
E.K.Spor kulübü ile 
karşılaşacak.

Giicümsnor: 95 Yalova Belediyesııor: ti

EBBL İkinci maçında 
Gücümspor, Yalova 
Belediye Spor maçın
da İlk periyot 20-13 
sona erdi.
İkinci periyot 21-6, 
üçüncü periyot 28-30, 
dördüncü periyot 24 - 
30 sona erdi.
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
karşılaşma, Gücüm 
spor-95 Yalova 
Belediye Spor-81 
bitti. Gücümspor 
adına Berkay-37 
Murat-5 Hakan-2 
Serhat-2 Enis-2 Utku- 
20 Ayberk-5 Fatih-7 
M usa-2 Kadir-13 Sayı 
üretti.
Baş Antrenör Ziya 
Güler, "Öncelikle

bizim için iki farklı 
maç oldu diyebilirim 
maç içerisinde. İlk 
devre gerçekten maç 
öncesinde plan
ladığımız her şeyi 
hemen hemen saha 
içerisinde gösterdik. 
İlk devre bizim için 
22 sayılık bir fark 
vardı ama bu jen
erasyonla biz biraz 
genç takım olduğu
muzdan kaynaklı 
ikinci devre yirminci 
sayı sonrasında 
oyuncuları motive 
etmek gerçekten zor 
oluyor. Bunda tabii ki 
rakip takımın da gös
terdiği performans 
mevcuttu. Bu bir 
gerçek, kaçınılmaz.

Ancak bizim bireysel 
olarak yaptığımız 
hatalar da çok fazlay

dı özellikle playmaker 
pozisyonunda çok 
top kaybıyla oynadık

ikinci devrede ama 
önemli olan şu bölge
sel lig kategorisinde

kesinlikle galibiyet 
çok önemli. Biz 2 de 
2 ile yolumuza devam 
ediyoruz buna bak
tığımız zaman oyun
cularımı tekrar tekrar 
tebrik ediyorum. 
Özellikle Yalova 
Belediyesporu ikinci 
yarıda gösterdiği per
formanstan dolayı 
kutluyorum. Onlara 
da bir sonraki 
maçlarında başarılar 
diliyorum. ” dedi. 
Güler, Gücümsporlu 
basketbolculara, 
tribünlerden destek 
veren izleyicilere ve 
maddi ve manevi 
desteklerini esirge
meyenlere teşekkür 
etti



13 Kasım 2012 Salı Gemlik Körfez Sa\ fa 9

İlli MIIİIİI İMİ (Mim
Banka kredilerinde 
‘eş rızası krizi’nin 
çözümü için 3 ayrı 
alternatif hazırlandı. 
Hazırlanan yeni 
düzenlemeye göre 
ticari kredilerde eş 
rızası kalkacak 
ancak aile birliğinin 
korunması için 
konut ve taşıt kredi
lerinde kalacak. 
İş dünyasını ayağa 
kaldıran, banka 
kredilerinde ‘eş rıza
sı’ aranması krizine 
çözüm getirecek 
düzenlemenin ayrın
tıları netleşti. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, iş 
dünyasından ve 
Türkiye Bankalar 
Birliği’nden (TBB) 
gelen talepler 
doğrultusunda, ‘eş 
rızası krizi’ni çözüm 
amacıyla üç alter
natif hazırladı. 
Alternatiflerden ilki
ni, eş rızasının, 
sadece konut ve ta 
şıt kredilerinde aran 
masını kapsıyor. 
Kadın dernekleri ve 
örgütlerinden gelen 
itiraz üzerine gün
deme alınan bu 
alternatif kabul 
edilirse, eş rızası 
ticari kredilerde 
aranmayacak, 
ancak aile birliğinin 
korunması için, 
eşlerin birlikte iken 
aldığı konut ve taşıt 
kredilerinde ‘eş rıza
sı’ şartı aranacak. 
Mal ayrılığı anlaş
ması yapanlarda 
aranmayacak, ikinci 
alternatifte ise mal 
ayrılığı anlaşmasını 
baz alıyor. Buna 
göre eş rızası şartı, 
aralarında mal 
ayrılığı anlaşması 
olan kişilere uygu

lanmayacak. Yine 
aynı alternatifte, 
ticari amaçla alınan 
banka kredilerinde 
de eş rızası şartı 
uygulanmayacak. 
Üçüncü alternatif 
ise banka kredi
lerinde, eş şartı 
aranmasına ilişkin 
hükmün tamamen 
kaldırılmasını kap
sıyor. Ancak bu 
alternatife işe sıcak 
bakılmıyor. İş 
dünyasındaki eş 
rızası krizi, Borçlar 
Kanunu’nun 1 
Temmuz’da yürür
lüğe girmesi ile 
başladı. Kanunda 
yer alan ‘banka 
kredilerinde eş rıza
sı aranır’ hükmü, bir 
çok iş adamının zor 
durumda kalmasına 
yol açtı. Gelen tep
kiler üzerine, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati 
Yazıcı, Bakan 
Yardımcısı Fatih 
Metin’e yeni bir 
düzenleme yapıl
ması için talimat 
verdi. Bakanlık 
bürokratları, çalış
malar sırasında 
tarafların görüşle 
rine başvurdu. 
Bu esnada iş 
dünyasından ve 
bankalardan, eş 
rızasının kaldırıl
ması konusunda 
yoğun talep 
gelirken, bazı vatan
daşlardan da düzen
lemenin devamı 
yönünde istekler 
geldi. Söz konusu 
taleplerin ise 
kadınlardan geldiği 
bildirildi. Yetkililer 
alternatiflerle ilgili 
son kararı 
Bakanlar 
Kurulu’nun vere

ceğini kaydettiler. > 
Ekonomi yöneti
minde ‘gaz-fren’ 
tartışmasınden 
sonra yeni bir tartış
ma çıktı. Ekonomi 
Bakanlığı, özel 
teşviklerin verile
ceği ‘Özel Sanayi 
Bölgeleri Yasası’ 
hazırladı. Ancak 
tasarıya, diğer 
bakanlıklar ‘uygula
mada karmaşa çıka
cağını’ öne sürerek 
karşı çıktı. Tasarı 
Bakanlar Kurulu’na 
da geldi. Kurul da 
tasarıya vize ver
meyince rafa 
kaldırıldı.
TMSF’ye olan 440 
milyon dolarlık bor
cunu ödeyemeyen 
İnterbank’ın eski 
sahibi Cavit 
Çağlar’ın borcu 1.1 
milyar dolara yük
seldi. TMSF uzman
ları, Çağlar’ın borç 
tutarını ‘protokol 
faizi’ oranları ile 
yeniden hesapladı. 
Buna göre Çağlar’ın 
TMSF’ye olan 
borcu 30 Eylül 
2012 tarihi itibariyle 
1 milyar 155 milyon 
104 bin 482 dolar 
oldu.
Söz konusu borcun 
415 milyon 437 bin 
700 dolarlık kısmı 
Çukurova Grubu ile 
müşterek borçtan 
kaynaklanıyor.
Çağlar yaklaşık iki 
yıl önce TMSF ile 
protokol imzalamış 
ve borcunu 440 
milyon dolara 
düşürmüştü.
Ancak protokole 
göre 1 Temmuz 
2011 tarihinde 
ödenmesi gereken 
borç grup tarafın
dan ödenemedi.

liiiiBliliiiılılıııııM
Satın Alma Gücü 
Paritesi'ne göre 
Türkiye’de kişi başı
na düşen milli 
gelirin önümüzdeki 
yıl, 18 bin 834 
dolara ulaşacağı 
tahmin ediliyor. 
Bu yıl sonunda ise 
rakamın, 18 bin 92 
dolar olarak gerçek
leşmesi bekleniyor. 
Cari fiyatlarla kişi 
başına düşen gelirin 
bu yıl sonunda 10 
bin 673 dolar olarak 
gerçekleşeceği, 
2013 yılında ise 
bunun 11 bin 318 
dolara ulaşacağı 
öngörüldü.
Türkiye'de Satın 
Alma Gücü 
Paritesi'ne (SAGP) 
göre kişi başına 
düşen gelir, 10 bin 
doları ilk kez 2004 
yılında aştı ve söz 
konusu yıl kişi başı
na düşen gelir 10 
bin 164 dolar olarak

WWIMiiM
Erdem Başçı, 
"Türkiye'de 
enflasyon düşecek, 
Türkiye'de 
büyüme hızlanacak 
ve Türkiye'de 
dış denge bozul
mayacak" dedi. 
Merkez Bankası 
Başkanı Erdem 
Başçı, "Türkiye'de 
enflasyon düşecek, 
Türkiye'de 
büyüme hızlanacak 
ve Türkiye'de dış 
denge bozulmaya
cak. Bu 3 
faktörü

gerçekleşti. 2005 
yılında bu rakam, 11 
bin 394 dolar, 
2006'da 12 bin 900 
dolar, 2007'de 13 
bin 903 dolar, 
2008'da 15 bin 21 
dolar, 2009'da 14 
bin 413 dolar, 2010 
yılında 15 bin 571 
dolar oldu.
Geçen yıl SAGP'ne 
göre 17 bin 468 
dolar olan kişi 
başına milli gelirin, 
bu yıl 18 bin 92 
dolar, 2013 yılında 
ise 18 bin 834 dolar 

bir araya koyduğu
muzda Türkiye'nin 
kredi notunun daha

iyi noktalarda 
olması gerekiyor1 
dedi

olacağı tahmin 
ediliyor.
2001-2011 aralığına 
bakıldığında, 
SAGP'e göre kişi 
başına düşen 
gelirdeki artış 
yüzde 102,8 olarak 
gerçekleşti.
Önümüzdeki yıl için 
belirlenen 18 bin 
834 ulaşması duru
munda ise SAGP'a 
göre kişi başına 
düşen milli gelir, 
2001 yılına göre 
yüzde 118,6 artmış 
olacak.

GEREKLİ TELEFONLAR DENİZ OTODÜSÜRESMİ DAİRELER

İtfaiye ^9
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
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 135
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5-13 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
TapuSicl. Müd. 513 14. 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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. 5-14 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

DELEDİYE

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 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 49
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
•EMLiX’lN İLK (ÛHLOK SİT8Sİ «6Z8TMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4419 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ııılııMıiii
VENÜS SİNEMASI 

ÇANAKKALE 1915: 
11:30-14:00- 
17:00-20:15 

VAMPİR AVCISI: 
12:00-14:15- 
16:30-20:00.

REZERVASYON 
51333 21
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Kar Kalınlığının 33 santimetreye
V V II II

ulaştığı U udag, eksi fi gördü

Jöınfift

f *

Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden Uludağ'da 
kar kalınlığı 
33 santimetreye 
ulaştı. Hava sıcaklığı 
ise ilk kez -1'e 
kadar düştü. 
Bursa Meteoroloji 
Müdürlüğü yet 
küllerinden alınan

bilgiye göre, 
Uludağ'da bir 
süredir devam eden 
kar yağışı zirveyi 
beyaza bürüdü. 
Oteller bölgesi ve 
kayak pistlerinde 
kar kalınlığı 33 san
timetreye yükseldi. 
Hava sıcaklığı ise 
gece eksi 1'e kadar

düştü. Gündüz 
ise hava sıcaklığı ise 
7 derece olarak 
ölçüldü.
Sabah saatlerinde 
kar yağışının 
durduğu Uludağ'da 
çarşamba gününe 
kadar yağış 
beklenmediği 
bildirildi

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazeiesi.com

fcswu'Twltfltetliiir
Bursaspor, 11 haf
tası geride kalan 
Spor Toto Süper 
Lig'de 3 galibiyet, 3 
yenilgi alırken 5 
maçta ise puanları 
rakipleriyle paylaştı. 
Sezona ligin güçlü 
ve iddialı takımları 
arasında gösterilen 
Kayserispor'u 
deplasmanda 1-0 
yenerek 3 puanla 
başlayan yeşil-beya- 
zlı takım, bir hafta 
sonra ise son yıllar
da kendisine ters 
gelen İstanbul 
Büyükşehir Beledi 
yesi'ni ağırladı. 
İstanbul temsilcisi 
karşısında tutuk bir 
oyun sergileyen 
Bursaspor, rakibine 
karşı yine şanssı
zlığını kıramadı ve 
sahadan 1-0 yenik 
ayrıldı. Galatasaray 
ile ligin 3. haftasında 
deplasmanda 
karşılaşan "yeşil tim
sahlar", başa baş 
mücadele ettiği ve 
Musa'nın kendi kale
sine gol attığı maç-

tan 3-2'lik yenilgiyle 
ayrıldı.
Kardemir Karabük 
spor'u taraftarlarının 
önünde 4-1 gibi fark-
lı bir skorla yenen 
Bursaspor, bu maç
tan sonra 4 maçlık 
beraberlik serisine 
girdi. Sanica Boru 
Elazığıspor ile 
deplasmanda 
Gaziantepspor ile 
ise sahasında 1-1'lik 
skorlarla puanları 
paylaşan yeşil- 
beyazlı takım, 2-0 
öne geçtiği 
Sivasspor deplas
manından da son 10 
dakikada yediği 2 
golle hanesine 
ancak 1 puan 
yazdırarak dönebildi. 
Ligin 8. haftasında 
Fenerbahçe'yi konuk

eden Bursaspor, 
beraberlik geleneğini 
bozmadı ve 1-1 biten 
maçta tek puana razı 
oldu. Bursaspor 
ligin 9. haftası tarihi 
bir galibiyet aldı. 
Trabzonspor*a karşı 
deplasmanda şansı 
hiç tutmayan yeşil- 
beyazlılar, 
"Karadeniz fırtı
nasını" evinde 1-0 
yenerek tarihindeki 
ilk Trabzon deplas
man galibiyetini 
yaşamış oldu. 
Trabzonspor gali
biyeti sevincini doy
asıya yaşayan 
Bursaspor, 1 hafta 
sonra ise Kasımpa 
şaspor ile sahasında 
oynadığı maçı 2-1 
kaybederek 
taraftarını üzdü.

ÖZEL B

RETİNA
GÖZ HASTANESİ

Dr. Sa

S/z görmeye değer olanları, biz gözlerinizi koruyalım.

ursa’nın İlk ve Tek

SGK
Anlaşmam ız vattır

e riya Yö'fâ Kâ v&âg‘ı

Göz Hastanesi
© 240 24 00
www.bursaretina.com i
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İki Sendika 
masında Kavna

Çıktı: 2 Yaralı
Bursa'da Nilüfer Organize Sana 
yi Bölgesi'nde (NOSAB) bulunan 
bir fabrikadaki farklı sendikaya 
ait işçiler arasında çıkan kavga
da iki kişi yaralandı, Syf 3 de__

Durdu, Belediye Binası nın 
yıkımına halkı dauet etti

Milliyetçi Hareket Partisi 
İlçe Başkanı Osman Dur 
du, sağlam olan belediye 
binasının Bursa Büyük 
şehir Belediyesi tarafın
dan yıkılmasına başlan 
d iğini belirterek, "Gemlik 
halkını yıkım sırasında 
binanın sağlamlığını gör 
mesi için yıkım çalışma 
larını izlemeye davet 
ediyoruz.n dedi. Syf 4’de

MarmarabirliK 10 günde
3 bin 600 ton zeylin aldı

Marmarabirlik, 
1 Kasım'da başla 
yan 2012-13 kam 
panyasının ilk 10 
gününde olumsuz 
hava koşul larına 
rağmen 3 bin 600 
ton sofralık zeytin 
aldı. Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, "Ortaklarımız 
koopera ti fieri ne 
sahip çıksınlar ki 
Marmarabirlik de 
ortaklarına sahip 
çıksın." dedi. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Neler oluyor hayatta..
Geçtiğimiz günlerde ilçemizde yayın

lanan bir gazetede, Belediye meclis 
üyeleriyle ilgili bazı iddialar, üzeri örtülü 
olarak haber yapıldı.

Haber gerçeğe dayanır.
Haberde hangi belediye meclis üye

sine rant sağlanmışsa yazılmalıydı.
Öyle yapılmamış, ‘tavşana kaç, tazı ya 

tut’ misali iddialar ortaya sahnmıştı.
İsterseniz biz bugün bu iddiaları biraz 

açalım.
Belediyede yetkili makamlara getirilen 

birilerin sızdırdığı bu iddialar nedir?
Belediye bağımsız Meclis üyesi ve 

Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik, 
Kasım ayı toplantısına neden katılmadı. 
Bunları bir irdeleyelim.
k _____ Devamı sayfa 4’de

Ticaret Borsası 575 öğrenciye 
eşofman ve spor ayakkabı dağıttı
Gemlik Ticaret Borsası, 
muhtaç öğrencilere 
yardımlarını sürdürüyor. 
Dün, Borsa Salonu’nda 
belirlenen ihtiyaç sahibi 
575 öğrenciye eşofman 
ve spor ayakkabı Borsa 
yöneticileri tarafından 
dağıtıldı.
Gemlik Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ilhan Acar, bugüne kadar 
muhtaç öğrencilere eği 
tim ve yiyecek yardımın
da bulunduklarını, yar 
dunları imkanlar dahi 
linde sürekli olarak 
devam ettireceklerini 
söyledi.

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

Marmarabirlik, 10 günde 
3 bin 600 ton zeytin aldı

Türkiye, sırtındaki birçok sorunla 
boğuşuyor.

Siyasal çekişmeler, ekonomik git 
geller, diplomatik hatalar, şiddetli 
depremler, fırtınalar, trafik kazaları, 
şehit cenazeleri, feodal saplantılar...

Ancak:
Yaşam devingen...
Gelecek doğal olarak değişime 

gebe...
Değişimi yenileşmeye çevirmek 

insanın elinde...
Carleton Coon'a göre, insan değil 

mi?
"Güneşin kudretiyle değişirken 

Hayvanlar âleminin taçsız kralı 
Vahşi ateşe gem vurmayı öğrenen, 
Usta bir avcı olmayı, 
Dertlere deva bulmayı, 
Toprağı ekip biçmeyi ve 
Hayvanları evcilleştirmeyi başaran; 
Tekerleği madenciliği, yazıyı keşfedip 
Uygarlıklar kuran, imparatorluklar 

yıkan, 
topu-tüfeğiyle dünyayı ele geçirip, 
Atomuyla fezayı kuşatmaya hazır

lanan;
Fakat sonunda,
Kendisiyle çatışıp savaşmak, 
Yaşamak ve yaşatmak için, 
En zorunu, kendisini, 
Yenmek zorunda kalan..."

İnsanoğlu doğasında bulunan nitelik
leriyle sesini söze, sözünü yazıya, 
yazıyı resime, resimi müziğe, müziği 
notaya, notayı sanata, sanatı savaşa, 
savaşı sanata dönüştürebildiğine göre 
demek ki doğadaki ana belirleyici de 
insanın kendisi...

O halde;
Aynı insan kendi tarihsel yazgısını 

değiştirebilecek güce ve yeteneğe de 
sahip...

Deneyip yanılan, düşüp kalkan insan 
doğruyu ve dik durmayı becerebilecek 
yapıda...

Ne var ki;
Yaşadığı tarihten ders almak koşüluy- 

la...
Sorun da burada...
İnsanoğlu yarattığı, uyguladığı, 

yorumladığı tarihten ders almıyor.
Oysa
Sorarak, sorgulayarak yorumlayarak 

geleceğe katkı koymak olanaklı...
Tarihsel geçmişe yapılacak kısa bir 

yolculukta gözlenecek olanlar aydınlık 
bir geleceğin .nüvesini oluşturacak.

Çünkü uluslar;
Gerçekleri içine sindiren, kendi kim

liğinin ve tarihsel geçmişinin bilin 
cinde olan çağdaş insanlarla gelişir, 
değişir ve büyür.

«ııiı iı iıı ılıttı Umi (until

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com 

Marmarabirlik, 1 
Kasım'da başlayan 
2012-13 kampanyası 
mn ilk 10 gününde 
olumsuz hava 
koşullarına rağmen 
3 bin 600 ton 
sofralık zeytin aldı. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, üretici ortak
lara daha önce yap
tığı çağrıyı tekrarla
yarak, "Ortaklarımız 
koopera ti fieri ne 
sahip çıksınlar ki 
Marmarabirlik de 
ortaklarına sahip 
çıksın." dedi.
Kısa adı Marmara 
birlik olan Marmara 
Zeytin tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği, sofralık zey 
tin alımlarını 1 Ka 
sim 2012 tarihi itiba 
riyle başlatmış, kilo
da 190 tane gelen 
ürüne 6 lira, 200 
tane gefen ürüne 
5,60 lira, 410 tane 
gelene de 1,80 lira 
fiyat vermişti. 
Kampanyanın başla
masından sonra ge 
çen 10 günde ortak
larından 3 bin 600 
tonun üzerinde, 13 
milyon 300 bin lira 
değerinde zeytin 
alan Marmarabirlik, 
alım koşullarında da

iyileştirme yaptı. İri 
tane üründe üretici 
nin elini rahatlatan 
Marmarabirlik, 150 
kiloya kadar olan 
rekolte beyanlarında 
kotayı 250 kiloya 
yükseltti. 150-500 
kilo arası beyan 
veren ortakların tes
limatları da yüzde 50 
oranında artırıldı. Bu 
iyileştirme 190-270 
tane ürünler için 
geçerli olacak. 
Marmarabirlik ayrı
ca, yağlık olarak 
değerlendirilecek 
olan "dolu vuruğu" 
ürüne verilen 90 
kuruşluk fiyata

Ortak Yardımlaşma 
Fonu'ndan 30 kuruş 
destek verecek. 
Yağlık fiyatı böylece 
1,20 liraya çıkmış 
oldu.
"HASSASİYET 
BEKLİYORUZ" 
Marmarabirlik Başka 
nı Hidamet Asa, 
piyasada alım yapan 
özel sektör temsilci
lerinin az miktarda 
ürün alıp çekilecek
lerini, o nedenle üre 
tici ortakların ser 
best piyasadaki 
küçük farklara bak
madan ürünlerini 
kooperatiflerine tes
lim etmelerini söyle

Meteorolojiden uyarı: Kar geliyor
Meteoroloji, vatan
daşı çarşamba günü 
gelecek olan soğuk 
hava dalgasına karşı 
uyardı.
Hava sıcaklığı ülke 
nin iç ve batı bölge 
lerinde 3 ila 5 dere 
ce artacak. Ancak 
Türkiye Çarşamba 
gününden itibaren 
yeni bir soğuk ve 
yağışlı havanın etki
sine giriyor.
Doğu Anadolu'nun 
kuzeyi ve Doğu 
Karadeniz'in iç kes
imlerinin yüksek
lerinde karla karışık 
yağmur ve kar bek
leniyor.
Yapılan son değer
lendirmelere göre;
Yeni haftada doğu

bölgelerde yağışlar 
devam ederken, 
Çarşamba günü 
öğle saatlerinden 
itibaren Ülkemizin 
kuzeybatı kesim
lerinin Balkanlar ve 
Karadeniz üzerinden 
gelecek olan yeni bir 
soğuk ve yağışlı 
havanın etkisine 
gireceği tahmin 
ediliyor. Yurdun 
kuzey ve doğu kes
imlerinde görülecek 
yağışların; Elazığ, 
Van, Bitlis, Muş, 
Hakkari ve Şırnak ile 
Diyarbakır, Batman, 
Siirt, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize ve 
Artvin’in kıyı kesim
lerinde yer yer 
kuvvetli olması bek

leniyor. Yağışların, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeyi ve Doğu 
Karadeniz'in iç kes
imlerinin yüksek
lerinde karla karışık 
yağmur ve kar şek
linde olması bek
leniyor. Hava sıcak
lığı ülkenin iç ve batı 
bölgelerinde 3 ila 5 
derece artarken, 
doğu kesimlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Rüzgarın genellikle 
kuzey ve kuzeydoğu 
(Poyraz), yurdun 
güneydoğu kesim
lerinde ise güney ve 
güneydoğu yönler
den hafif, ara sıra 
orta kuvvette; Orta 
ve Doğu Karadeniz

di. 2010 yılında piya 
şada serbest alıcı 
olmadığını söyleyen 
Asa, 2011 yılında 2 
liraya aldıkları 
küçük taneli zeytinin 
üreticinin havuzun
dan 1 liraya satıldığı 
na dikkat çekerek, 
bu kampanya döne
minde de küçük 
taneli zeytini 1,80 
liradan aldıklarını 
hatırlattı.
Asa, "Piyasada talep 
iri taneli üründen 
yana. Marmarabir 
lik'in piyasada kala
bilmesi için iri taneli 
ürün alması gereki 
yor. Ortaklanmızın 
bu konuda hassası 
yet göstermelerini 
bekliyoruz. Koopera 
tifler ve Marmara 
birlik güçlenmeli ki, 
üreticimiz de 
güçlensin. Üreticimi 
zin günübirlik 
kaygıfardan kurtulup 
uzun vadeli düşün
mesi gerekiyor." 
dedi.
Asa, bölgedeki 
rekoltenin düşük 
olması sebebiyle, 
üreticinin mağduri 
yetini en aza indir 
mek için ödeme ve 
alım planında 
değişiklik yapabile
ceklerini söyledi.

kıyılarında kuzeybatı 
(Karayel) yönlerden 
yer yer kuvvetlice 
(30-50 km/s) esmesi 
bekleniyor.
Yağışların Doğu 
Anadolu'nun güneyi 
(Elazığ, Van, Bitlis, 
Muş, Hakkari ve 
Şırnak) ile Diyarba 
kır, Batman, Siirt, 
Ordu, Giresun, Trab 
zon, Rize ve Art 
vin'in kıyı kesimlerin 
de yer yer kuvvetli 
olması beklendiğin
den yaşanabilecek 
olumsuzluklara karşı 
(Ani sel, su baskını, , 
taşkın, yıldırım, vb.) 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli ve 
dikkatli olmaları 
gerekiyor

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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il Mi Mi Iİlil Ml; i Wl Inegoloe Uyuşturucu 
Operasyonu

Bursa'da Nilüfer 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde 
(NOSAB) bulunan 
bir fabrikadaki farklı 
sendikaya ait işçiler 
arasında çıkan kav
gada iki kişi yara
landı.
Olay merkez Nilüfer 
ilçesi Organize 
sanayi bölgesinde 
meydana geldi. Bir 
fabrikada çalışan iki 
ayrı sendika grubu 
üyeleri arasında 
çıkan tartışma kısa 
sürede büyüyerek 
taşlı sopalı kavgaya 
dönüştü. Edinilen 
bilgiye göre, fabrika
da çalışan 
sendikaya ait bir 
grup çalışan yapıla
cak olan toplu 
sözleşmenin kendi 
haklarını

gözetmediği 
gerekçesi ile yemek 
saatlerinde ve 
molalarda eyleme 
giderek sendikayı 
protesto ettiler.
Yemekhanede çatal 
ve kaşıkları ile yap
tıkları protestoları 
çay molalarında fab

rika bahçesinde 
toplanarak slogan 
atarak eylemlerine 
devam ettiler, mesai 
bitiminde ise farklı 
iki gruba ait sendika 
üyeleri karşı karşıya 
geldi. Yaklaşık 100 
kişilik işçi grubunun 
karşı karşıya geldiği 

olaylar sonucunda 
iki kişi yaralandı. 
Olayların büyümesi 
üzerine bir grup işçi 
bölgede bulunan 
başka bir fabrikaya 
sığındı. İhbar üzer
ine olay yerine gelen 
polis ekipleri geniş 
güvenlik önlemleri 
alarak olayları 
yatıştırırken, olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ekipleri 
yaralıyı Bursa 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı.
Polis olaylar ile ilgili 
soruşturma başlatı 
lirken, Fabrika yetk
ililerinden yapılan 
açıklamada, yapıla
cak anlaşma ile 
çalışanlara hak
larının verileceğini 
belirttiler.

İnegöl'de düzenle
nen uyuşturucu 
operasyonunda 400 
gram Hint keneviri 
ele geçirildi.
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekip
leri, ihbar üzerine 
gittikleri Orhaniye 
Mahallesi'ndeki bir 
eve operasyon 
düzenledi.
Evde yapılan ara

mada, 400 gram 
kullanıma hazır 
Hint keneviri 
bulunurken, uyuş
turucu madde sat
tığı iddia edilen 
H.M. ile eşi S.M. 
gözaltına alındı. 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'nde 
sağlık kontrolün
den geçirilen çift, 
adliyeye sevk 
edildi.

Azeri Kadın
Banyoda Düşerek 
Hayatını Kaybetti

M İilMttl m Msi illlM
Orhangazi’de bir 
süre önce ölen 
Selahattin Bilginin 
yakınları tarafından 
okunan mevlit son
rası ikram edilen 
yemekten yiyen 
20'si çocuk toplam 
69 kişi zehirlendi. 
Yatak sorunu 
nedeniyle hastanede 
1 yatakta 2 çocuk 
yatırılırken müşade 
altında tutulan 
hastalar daha sonra 
taburcu edildi. 
Orhangazi'de 
Arapzade

Mahallesi'nde otu
ran ve geçen hafta 
rahatsızlanınca 56 
yaşında yaşamını 
yitiren Selahattin 
Bilginin ölümünün 
7'nci günü nedeniyle 
dün akşam ailesi 
mevlit okuttu. Mevlit 
sonrası davetlilere, 
tavuk, pilav, ayran 
ve helva ikram edil
di. Bozuk olduğu 
sanılan tavuktan 
zehirlenen 20'si 
çocuk 69 kişi, 
gecenin ilerleyen 
saatlerinde zehirle 

nince, kusma, ishal 
ve başdönmesi 
şikayeti ile 
Orhangazi İlçe 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Burada mideleri 
yıkanan hastalar 
müşade altına alındı. 
Hastane görevlileri 
yaşanan yatak 
sorunu nedeniyle bir 
yatağa iki çocuk 
hasta yatırmak 
zorunda kaldı.
Hastaneye gelen İlçe 
Sağlık Müdürü 
Recep Diler,

Hastane Müdürü 
Ömer Yalavuz'dan 
hastaların sağlık 
durumları hakkında 
bilgi aldı. Hastaların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğunu belirten 
İlçe Sağlık Müdürü, 
"Zehirlenme bozuk 
olan tavuktan 
meydana gelmliş 
olabilir.
Yiyeceklerden alınan 
numuneler Sağlık 
Bakanlığı'nın 
labaratuvarına gön
derildi. İncelenmek 
üzere" dedi

Bursa'da 
Azerbaycan uyruk
lu yaşlı bir kadın 
banyoda düşerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Zümrütevler 
Mahallesi Altıngün 
sokak üzerinde otu
ran 76 yaşındaki 
Pashaliyeva 
Zahida, banyoda 
ayağı kayarak 
düştü. Başını 

Mantardan 
zehirlendi

zemine çarpan 
yaşlı kadın olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Yaşlı 
kadının cesedini eşi 
buldu. Durum 
hemen 112 Acil 
Servis ekiplerine 
bildirildi. Olay yer
ine gelen sağlık 
ekipleri, yaşlı 
kadının hayatını 
kaybettiğini belirtti. 
Savcılık olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı

internetten Telefon Siparişi 
Verdi Gelen Kutuda Oje Çıktı

Mudanya’da piyasa 
değeri bin 500 TL 
olan telefonu ucuz 
olduğu için internet
ten sipariş veren 
şahıs kargoyu 
aldığında çok oldu. 
Kargonun içinden 
telefon yerine oje 
çıkan şahıs soluğu 

karakolda aldı. 
Olay, Yeni Mahalle 
Bursa Asfaltı 
Caddesi üzeriride 
meydana geldi. 
Piyasa değeri bin 
500 TL olan cep 
telefonunu ucuz 
olduğu için 
internetten sipariş 

veren Tufan K. kar
goyu aldığında şok 
oldu. Kargoyu 
büyük bir sevinçle 
açan Tufan K. kargo 
poşetinin içinde oje 
ve gazete kağıtları 
görünce neye 
uğradığını şaşırdı. 
Kargoyu aldıktan 

sonra 
telefon ücreti olarak 
849 TL veren Tufan 
K. paketi aldıktan 
sonra soluğu 
karakolda aldı. 
Şahıs, kendisini 
kandıran zanlıdan 
şikayetçi olduğunu 
belirtti

Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı 
Çayyaka köyünde, 
dağdan topladığı 
mantarı yiyen yaşlı 
kadın zehirlendi. 
Edinilen bilgiye 
göre, sabah 
saatlerinde ikamet 
ettiği Çayyaka 
köyündeki evinden 
köyün yakınında 
bulunan dağa man
tar toplamaya giden 
64 yaşındaki

RTTOöflffl ABONE OLDUNUZ MU?
■ Ilımımı. . . IHI... ilini ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Şerife Y, topladığı 
mantarları eve 
götürerek yemek 
yaptı. Yaptığı man
tar yemeğini yedik
ten sonra istifra 
eden yaşlı kadın, 
yakınları tarafından 
özel araç ile İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
götürülerek tedavi 
edildi. Kadının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu bildirildi.

GomBIK Körfez www.genillkkorfezgazetesl.com
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tüne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Neler oluyor hayatta...
Haber sorumluluk sahibi vatandaşlara 

dayandırılıyor.
Bu vatandaşların iddialarına göre; imar 

konularında özel bir takım kişilere rant 
sağlandığını ifade ediliyor.

Bu özel kişilerin ise meclis üyeleri oldu 
ğu belirtiliyor.

Ama adları söylenmiyor.
yaran 1:
Örneğin, Manastır Bölgesi’nde jeolojik 

bulgulardan dolayı belirli bir alanda kesin 
sonuç alınana kadar, bu bölgede geçici 
imarın durdurulması gerekirken durdurul
madığı belirtiliyor.

Neresi bu alan?
Geçtiğim yıllarda zemini bozuk olduğu 

için yan yatan ve yıktırılan Manastır Uğur 
Sitesi ve çevresi.
Bu sitenin üzerindeki, Ev Ko Kooperatif 

evleri de bir süre önce Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından A Bloğu yıktırılmıştı.

Belediye İmar Komisyonu, AKP’li korniş 
yon üyelerinin de katılımı ile bölgeyi 
incelemiş.

Buralarda eski ANAP’h meclis üyesi 
Rahmi Şengül’ün, AKP’li meclis üyesi 
Abdullah Özden’in, İhsan Ateşii’nin his 
seli parselleri var.

Komisyon, bölgede jeolojik sınırları belli 
olmayan alanı belirlemiş.. Diğer alanların 
konut yapımına Meclisten imar izni çıkmış.

Bu alanlar aslında imara açık alanlardı. 
Unutulmasın.

Bu değişiklik, 1/5000 ölçekli planlara da 
işlenmiş.

Mehmet Çelik, bu değişikliğe mecliste 
“red" oyu vermişti.

Varan 2-
Yine iddiaya göre, Çevre yolu arkasında 

Zeytin Hali Bölgesinde yer alan Fatih 
Mehmet Güler döneminde “Zeytin 
Depolama Alanı” olarak belirlenen bu 
alanda, Belediye Başkan Yardımcısı 
Muharrem SARI’ya ait arazinin ayrılarak 
konut alanı olarak plana işlendiği iddia 
ediliyor.

Şimdi bu yerin Büyükşehir Planlarında 
değiştirilerek ‘Zeytin Depoloma Alanı’ 
yapılması söz konusu..

Meclis üyesinin kim olduğunun bilinme 
si açısından kimlikleri gizlemeden yazdım. 
Bu bilgileri de belediyenin yetkili kişilerin 
den öğrendim.

Varan 3,
Asıl kavga, Hürriyet Caddesi girişinde, 

bugün oto yıkama yağlama tesisi olarak 
çalıştırılan Rahmetli Abdullah Baykan’ın 
varislerine ait olan 2011 yılında konut alanı 
olan, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Polat Sokak 
4N.II pafta 862 -861 ve 860 adadaki 1 ve 2 
parsellerin konut alanında, 856 ada 1, ve 4 
nolu parsellerin ise konut ve ticari alanda 
kaldığı biliniyor.

Bölgenin en güzel konut yapılacağı bu 
parselleri AKP’li müteahhitler mal sahip
lerinden kat karşılığı almak için sıraya 
giriyor.

Kim bu AKP’li üyeler, benim edindiğim 
bilgiye göre hepimizin yakından tanıdığı 
kişiler bunlar.

Bu konuya yarın devam edeceğim.

Durdu, Belediye Binası nın 
yıkımına halkı davet etti

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Osman Durdu, sağlam olan belediye 
binasının Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına baş
landığını belirterek, “Gemlik halkını yıkım sırasında binanın sağlamlığını 
görmesi için yıkım çalışmalarını izlemeye davet ediyoruz.” dedi

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Yönetim 
Kurulu toplantısı 
sonrası yıkılma 
çalışmalarına 
başlanan Belediye 
Binası ve 
Dereboyu’nda 
yapılan çalışma ile 
ilgili değerlendirme 
lerde bulundular. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu; “Gemlik 
Belediyesi apar 
topar sosyal yaşam 
merkezine taşınarak, 
mevcut belediye 
binasının yıkımı için 
ilk adım atıldı. 
Bunun sorumlusu

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri düzenle
nen Ankara gezisi 
ile Anıtkabir, Meclis 
ve Çankaya Köş 
kü’nü ziyaret etti. 
İngilizce öğretmen
leri Gaye Ergül, 
Nilhan Özcan ve 
Coğrafya öğretmeni 
Nihal Ülker rehber

AKP ve CHP’dir. 
Mevcut Belediye 
Binasının yerine 
acele ile yapılacak 
cami yerine, Gem 
lik’e yakışan, Gem 
lik’in sembolü ola
cak cami yapılmalıy
dı.” dedi

“YIKIMA 
GEMLİKLİLERİ 
ÇAĞIRIYORUZ” 
Durdu, Belediye 
binasının sağlam 
bina olduğunu yine 
lerken, yıkım ihalesi 
gerçekleşen binanın 
yıkımına Gemlik 
halkını davet etti. 
Yıkım esnasında 
binanın ne kadar 

liğinde 40 öğrenci 
nin katıldığı Ankara 
gezisinde, öğrenci 
ler Anıtkabirde 
olmanın heyecanını 
yaşadılar. Atatürk’ün 
kabrini ziyaret edip 
karanfil bırakan 
öğrenciler, ölümü 
nün 74.yıhnda 
Türkiye Cuıtıhuriye 
tinin kurucusuna bir 

dirençli ve sağlam 
olduğunun anlaşıla
cağını belirten 
Durdu, “Gem lik’in 
binalarının tamamı 
sağlam, yıkılması 
öncelikli olan bina 
bu ise yıkım esna 
sında göreceğiz” 
dedi.
Çarşı Deresi’nin 
üstünün açılma 
çalışmalarına da 
değinen Osman 
Durdu, ilk etapta 
bölgede bulunan 
tuvaletin yıkıldığını 
hatırlatarak, çalış
manın devamında 
2. tuvaletin de yıkıla
cağını belirtirken, 
“Gemlik’te tuvalet 

kez daha 
minnetlerini ifade 
ettiler.
Anıtkabir ziyareti 
yanı sıra birinci ve 
ikinci meclisle yeni 
Türkiye Büyük Millet 
meclisini de ziyaret 
eden GCBAL öğren
cileri önceden alı
nan izinle Çanka 
ya’ya çıkıp 

konusunda sıkıntı 
yaşanacaktır." dedi. 
Ömer Kahraman’ın 
adının Gemlik 
Belediyesi Ek 
Hizmet Binasına 
verilmesinden 
dolayı önerilerine 
destek veren meclis 
üyelerine de teşek 
kür eden Durdu, 
“3.Cumhurbaşkanı 
mız, Milli Mücadele 
Kahramanı Celal 
Bayar’ın adının da 
kendine yakışır bir 
tesise verilmesini 
önümüzdeki 
mecliste önere
ceğiz” şeklinde 
konuştu.

Cumhur başkanlığı 
Köşkü ve müzesini 
de gezme şansını 
yakaladılar.
Ziyaretlerden sonra 
ilçemize geri dönen 
öğrenciler, geziyi 
düzenleyen Okulun 
Atatürkçü Düşünce 
Kulübü ve öğret
menlerine teşekkür 
ettiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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IFİ MIİli {Mili Mi la ilil Serbest Kürsü
Saadet Partisi, 
Ankara Anadolu 
gösteri ve kongre 
merkezinde gençlik 
kollarının düzen
lemiş olduğu Genç 
lik Şöleninde 
biraraya geldi. 
Şölene, Gemlik 
Saadet Partisi genç
lik kolları yeni 
başkanı Ekrem Acar 
ve beraberinde 
gençlerde katıldı. 
Birçok sanatçının 
katıldığı şölende 
ilahi ve ezgilere hep 
birlikte eşlik eden 
gençler büyük bir 
coşku yaşadı.
Saadet Partisi Genç 
lik Kolları Genel 
Başkanı Fatih 
Aydın’ın açılış 
konuşmasını yaptığı

Her 100 belediyeden 6O'ı kapanacak
13 yeni ilin katıl
masıyla büyükşehir 
sayısını 29'a 
çıkaran yeni yerel 
yönetim yasası 
Meclis'ten geçti. 
Yeni yasa ile 
2000'deki her 100 
belediyeden 6O'ı 
2014 yılından 
itibaren kapanmış 
olacak.
Meclis 16 günlük 
zorlu mesainin 
sonunda, 2000'li yıl
ların en kapsamlı 
yerel yönetim deği 
şikliğini sabaha 
karşı kabul etti. 
2000'de 3 bin 228 
olan belediye sayı 
sı, 2014'teki yerel 
seçimle bin 384'e 
düşecek. 100 beledi 
yenin işini 4O'ı 
yapacak. İçişleri 
Komisyonu'nda 14 
Ekim'de gündeme 
alınıp 21 Ekim'de

■ 
um

Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
Elemanlar araniyor

VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km. 

TEL :514 03 06 ■ 514 20 21 GEMLİK

Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

şölende, partili 
gençlere hitap eden 
Saadet Partisi
Genel Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Kama 
lak, Türkiye’nin Milli 
Görüşle ayağa 
kalkabileceğini 
savundu. Yanlış 
eğitim metodları ve 

çıkarılan yasa, Ge 
nel Kurul'da da 7 
gün görüşüldü. 
Yeni yasayla Aydın, 
Balıkesir, Denizli, 
Hatay, Malatya, 
Manisa, Kahraman 
maraş, Mardin, 
Muğla, Tekirdağ, 
Trabzon, Şanlıurfa 
ve Van büyükşehir 
oldu. Büyükşehir 
kurulması, ilçe 
belediyesi oluştu
rulması, belediyele 
rin parçalanması ve 
tasfiyesine ilişkin 
hükümlerdik yerel 
seçimderritibaren 
uygulanacak.
Büyükşehir sınırının 
çizilmesinde 
geçmişte kilometre 
çapıyla hesaplanan 
pergel yöntemi terk 
edilerek "geniş 
ölçek" getirildi. 
Habere göre; İstan
bul ve Kocaeli'de 

ekonomik poli
tikalar nedeniyle 
milletin evlatlarının 
birbirine düşman 
olduğunu belirten 
Kamalak, bu oyunu 
bozmak gerektiğini 
ve bu oyunu ancak 
Milli Görüş’ün bo 
zabileceğini belirtti.

olduğu gibi 27 
büyükşehirin sınırı 
da şehirlerin mülki 
sınırıyla aynı oldu. 
Nüfusu 750 binin 
altında kalan iller 
bundan sonra 
büyükşehir olama 
yacak. 750 bini 
geçenler de yasayla 
büyükşehire yük
seltilecek.
16 BİN KÖY 
ŞEHİRLİ OLDU 
Son değişiklikle bin 
591 belde belediye
si ile 16 bin 82 
köyün tüzel kişiliği 
sona erecek. 29 
şehirde il özel idare 
si kapatılacak. 
Kapatılan beldeler
den 559'u büyükşe
hir dışında, bin 32'si 
ise büyükşehirde 
bulunuyor. Beldeler 
mahalleleriyle, köy 
ler ise mahalle 
olarak ilçe belediye 

Ayrıca Avrupa diye 
peşinden koşulan 
topluluğun her türlü 
pislik ve melaneti 
açık açık yapan ve 
bu yapıyla Türk aile 
yapısına yakışma 
yan bir topluluk 
olduğunun da altını 
çizdi.

lerine katılacak. 
Nüfusu 500'ün altın
da mahalle kurula
mayacak. Kapatılan 
belediyelerdeki per
sonel kamu kurum- 
larına dağıtılacak. İl 
özel idarelerinin 
yerine, büyükşe- 
h i Herdeki tüm yatı 
rımları izleyip denet 
leyen Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon 
Başkanlığı kuruldu. 
Bu başkanlıklar 
valilere bağlı ola
cak, ancak bütçele 
rini Başbakan onay
layacak. Mahalleyi 
dönüşen köylerde, 
tarım ve hayvancılık 
amaçlı yapılardaki 
işletmeler ile 
bakkal, manav, 
berber, fırın, kahve, 
lokanta, pansiyon
lar, büfeler işletme 
ruhsatı almış sayıla
cak.

ATATÜRK’ÜN EVRENSELLİĞİ
Evrensellik, sözlük anlamı olarak; tüm 

insanlık için, yararlı, güzel, doğru, 
mükemmel olan ve her zaman, her 
yerde geçerli olanın ifadesidir.

Bu kelimenin yaygınlaşması özellikle 
XX. yy.’da “İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi” ve “Nobel Barış Ödülü” ile 
daha büyük değer ve anlam kazandı.

Günümüze dek olan gelişmelerde çağ
daş uygarlık veya başka bir söyleyişle 
Batı Uygarlığı ve onun içinden yetişen 
bilim adamları, düşünenler, sanatkarlar, 
devlet adamı vb. hep ön planda yer 
aldılar. Batıdan değil de Doğudan 
yetişen ama yetişmesinde Batının da 
temel değerleri de bulunan bir insan 
düşüncesiyle, eylemiyle, insanlığa yap
tığı büyük hizmetle ilk örnek olarak 
geçti. Düşüncesi ve eseri evrensel olan 
bu insan M. Kemal Atatürk’tür.

M. Kemal, girişim ve umutlarının 
gürültüsüyle ortalığı ayağa kaldırmadan 
çalıştı. Dünyanın, insana şaşkınlık 
veren bu eser hakkında pek az şey bili 
şi de herhalde bundandır.

Bu eser, İngiliz, Fransız ya da Rus 
devrimcilerinin eserine hiçbir bakımdan 
benzemez. Ne Cromwell, ne 
Robespierre ve ne de Lenin ile arkasın
dan gelenler, önderlik ettikleri ulusu, 
bilim felsefesi, düşünce yöntemi, 
kısacası alın yazısını değiştirme yoluna 
götürmeye kalkışmamışlardır.

M. Kemal bunu yapar ve büyük bir 
başarıyla sonuca vardıran insandır. 
Yeni Türkiye’nin doğuşu büyük bir 
devrimin sonucudur.

Bu Atatürk’ün eseridir. Tüm eser
leriyle, düşünceleriyle, kişiliğiyle 
erişilemeyecek kadar yeni bir insandır. 
Daha 1908 yılında arkadaşı Mazhar 
Müfit’e “Bu günün adamı mı olmak, 
yarının adamı mı olmak istiyorsun?” 
der. Atatürk, hala yarının adamıdır. O’nu 
yarının adamı yapan yüksek insan nite
likleridir. İzmir’e girdiği gün ayağının 
altına serilen Yunan bayrağını, hem de 
Yunan kralının Türk bayrağını çiğ
nendiği hatırlatılmasına rağmen, 
“Bayrak bir ulusun şerefidir, çiğnen
mez” diyerek reddeden Atatürk aynı 
zamanda uluslararası ilişkilerde barışı 
ön planda tutarak “Yurtta sulh, cihanda 
sulh” cümlesi ile niteliklerinin en güzel 
örneklerinden birkaçını göstermiştir.

O’nun evrensel kişiliği nedeniyle 
UNESCO tarafından 1963 ve 1981’de 
insanlığa örnek insan olarak gösterilip 
anılmıştır.

1981 yılında İstanbul’da yapılan ulus
lararası Atatürk Sempozyumu’nda daha 
sonra A.B.D. Genelkurmay Başkanı 
olan o gün Nato Güney Kanadı komu
tanı olan Amiral William Crowe “doğu
munun yüzüncü yıldönümünde bütün 
dünya Atatürk’ü anıyorsa o insanda 
tüm dünyayı etkileyen, örnek alınacak 
bir şey var” diyor ve “yalnızca askerlik 
yönünü işleyebilecek durumda 
olduğunu” belirtiyordu.

Devamı yarın...
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Jyltent'ten'Değerlerinle sahip cıkııjorum,
iır.ııklennıı ■imi jib" nesi

m»

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Türkçe 
Öğretmenleri Sevtap 
Helvacı ve Nedim 
Toksöz rehber
liğinde yürütülen 
“Değerlerime Sahip 
Çıkıyorum, Büyükle 
rimi Unutmuyorum” 
projesi Aykent 
öğrencileri ve öğret
menlerinin Huzurevi 
ziyaretiyle başladı. 
Kurban bayramı

nedeniyle, huzure 
vindeki yaşlılar 
ziyaret edildi ve 
hediyeler dağıtıldı. 
Projenin devamında 
ise öğrenciler 
kendi ailelerinin 
büyükleriyle bayra
mlaşmalarını 
fotoğrafladı ve 
büyüklerinin eski 
bayramlarla ilgili 
anılarını dinleyip 
kaleme aldı. Aykent

İlköğretim 
Okulu’nda açılan 
sergiyle bu çalış
malar paylaşıldı. 
Okul Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
“Öğrencilerimizde 
değerlerine sahip 
yaşatma ve sahip 
çıkma bilinci 
oluşturmak ve 
geliştir mek amacıy
la 2012-2013 eğitim 
öğretim yılı için

“değerlerime 
sahip çıkıyorum, 
büyüklerimi 
unutmuyorum" 
proje çalışması 
yürütülmektedir. 
Öğretmenlerimizin 
rehberliğinde 
yapılan çalışmada 
büyüklere saygı- 
küçüklere sevgi 
duygusunun 
gelişmesi amaçlan
maktadır. "

ELEMAN 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

AKARYAKIT 
SATIŞ GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii GEMLİK

Tel : 513 10 79

ÖĞRETİCİLER ARANIYOR
KURUMUMUZDA AKTİF
OLARAK ÇALIŞACAK 

USTA DİREKSİYON ÖĞRETİCİSİ, 
İLK YARDIM BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

(ATT BELGELİ) VE 
MOTOR BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

ARANIYOR
GEMLİK SÜRÜCÜ KURSU 
TEL : 0 224 513 26 50 
GSM: 0 545 845 42 42

MM
tEidrlı lıı tiııiı ıluıl İUeîeiI

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik 
Körfez 

Gazetesi

L4 KIRPART
Kalite Güvence Müdürlüğü 
Girdi Kontrol Bölümünde 
görevlendirilmek üzere 

Teknik Lise ya da Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu

Teknik çizimleri okuyabilen ve 
yorumlayabilen

Ölçüm ve test araçlarını , 
etkin bir şekilde kullanabilen 

Kalite kontrol ve güvence sistemleri 
konusunda bilgi sahibi

Microsoft ofis programlarını 
kullanabilen (Word, Excell)

Vardiyalı çalışabilecek (08:16-16:24) 
Askerlik hizmetini tamamlamış 

çalışma arkadaşı arıyoruz.
Gedelek Köyü altı 

ORHANGAZİ
Tet: 586 53 50 (3 hat)

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3B GEMLİK
GÜLER AJANS

MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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GEMLİKSPOR’A 
NELER OLUYOR?

Oluşturduğu kadro ile 
bu sezon yine zirve 
mücadelesi yapması 
beklenen Gemlikspor, 
ilk maçından sonra 
düşüşe geçti.
Orhaneli maçına 

moralleri yerinde giden 
futbolcular sahada bek
lenenden uzak bir futbol 
sergileyince sahadan 
farklı denilecek skorla 3- 
0 yenik ayrıldılar.
Yakalanan gol pozis 

yonlarının kaçmasından 
sonra yenilgi kaçınılmaz 
oluyor.
Orhaneli’de yaşayan 

ve orada çıkan tek 
gazetenin sahibi 
kardeşimin bana anlat
tığı çok ilginç.

Takımda oynayan 8 bin 
nüfuslu Orhaneli’den 4 
futbolcu varmış.

Şimdi düşünüyorum 
da nüfusu 100 bini aşan 
Gemlik’in ismini taşıyan 
tek takımında kaç 
Gemlikli var acaba?

Hele hele bir ayda 175 
lira para alan futbolcu

larının bulunması bana 
çok enteresan geldi.

İşte o takım 
Gemlikspor’a sahayı dar 
etti.

Futboldur, olağandır, 
sürprizler yaşanır, kim
seyi ayıplamak ve suçla
mak doğru değil.
Ama; beklenti olan bir 

takımın bu şekilde 
düşüşe geçmesi de 
düşündürücüdür.

GENÇLER GELİYOR 
Yıllardır beklenen alt 

yapı nihayet kendini 
göstermeye başladı.

Gemlik Belediyespor 
destekli Gemlikspor II- 
17 takımı rakiplerini 
kendi sahalarında 
yenerek gurup birinci 
liğini büyük ölçüde 
yakaladı.

Gemlik’te Belediye 
deştekli alt yapının 
başarıları diğer kulüp- 
lerımızı'de harekete 
geçirmiş gözüküyor.

Bundan böyle 
Gemlik’ten kaliteli ve 

geleceği parlak gençler 
dışarılarda kendilerine 
takım aramıyorlar.

Bunda kulüplerin 
sezonluk başarı peşinde 
koşmayıp geleceğin alt 
yapıda olduğunu 
görmeleridir.

Uzun yıllar önce 
Gemlikspor’un üçüncü 
lig kapılarından 
döndüğünü biliyoruz.

Şimdi ise spora gönül 
vermiş herkes o zaman 
harcanan paraların alt 
yapıya ve tesise harcan
masının daha doğru 
olduğu yönünde bin
leşiyorlar.

Evet Bursa’da ve 
ilçelerinde tesisi ve spor 
lokali olmayan, yani 
kulüp binası olmayan 
sadece Gemlikspor’dur.

Geçmişimizle ne kadar 
öğünüyorsak artık gele
ceğimize bakmamız 
daha mantıklıdır.

ı’ster siyasetçi’ öi'sûh 
ister zengin, isterse de 
yerel yöneticiler.

Gemlikspor için kalıcı 

ve kendine ait kulüp 
binasının kazandırılma 
zamanı gelmiştir.

Buna destek verenler 
ile maddi katkıda bulu
nanlar ise gelecek 
kuşaklar tarafından 
unutulmayacaklardır.

KULÜPLER 
BİRLİĞİ’NİN 
KURULMASI GÜZEL 
Gemlik’te bir süre 

önce kurulan ve şimdi 
de ilk süreli yönetim 
kurulu’nu seçen kulüp
lerimizi gönülden kut
luyorum.
Birliğin kurulması ne 

kadar önemliyse 
yapacağı işlev de o 
kadar önemlidir.

Bu tür birlik daha önce 
Inegölde kuruldu, son
rasında ise Bursa’da 
kurularak faaliyete 
geçti.

Eğer amaç sadece bir
liği kurmaksa fayda 
getirmez.

Kulüplerimizin 
bazılarının futbol dışın
da da faaliyet alanları 
var. Onları da 
düşünerek programların 
daha kapsamlı yapıl
ması beklenebilir.

Bildiğim kadarı ile 
kulüpler birliği Pazar 
günü yaptığı toplantı ile 
ilk yönetimini seçti.

Internet sitesinde 

okudum. Yönetim kuru
lunda olması gerekli 
kişiler yer almış.

Ama benim kafama 
yatmayan bir açıklama 
da yer almış.

Bu kongre neden 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz’ın 
makamında yapılmış.

Herhalde Gemlik’te 15 
kişinin sığacağı başka 
yer bulunamamış.

Sonra açıklama da çok 
ilginç.

Belediye başkanvekili 
Refik.Yılmaz, ilçe 
genelinde faaliyet 
gösteren tüm spor 
kulüplerine malzeme 
desteğinde bulunduk-^ 
larını, belediyelerle 
alakalı yapılacak yeni 
düzenleme sonrasında 
kulüplere nakdi yardım, 
yani para yardımı yapıl
masının da mümkün 
olacağını söylemiş.

Bayramda çocuklara 
önce elbise alınır, gün 
geldiğinde de onlara 
para verilir, yani çocuk
ları sevindirmek için, 
onların gönlünü almak 
için.

Kulüplerin sıkıntısı 
malzeme ve para ise 
onlara her istenilen yap
tırılır.
Seslerini çıkarmazlar.
Normal saha yerine 

hah saha bile yapsanız.

- Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
TBMM Genel Kuru 
lunda oylanarak 
yürürlüğe giren ve 
kamuoyunda 
Büyükşehir Yasası' 

olarak bilinen düzen 
lemelerin yerel yö 
netimlerdeki yetki 
karmaşasını 
ortpdan kaldıra
cağını söyledi. 
Başkan Altepe, '13 
İlde Büyükşehir 
Belediyesi Kurul 
ması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmün 
de Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
na Dair Kanunu' 
değerlendirdi. 
Kanunun yereldeki 
yetki karmaşasını 
ortadan kaldırdığını 
ve yerel yönetimleri 
bölgenin tek güçlü 
otoritesi olarak 
belirlediğini kayde
den Başkan Altepe, 
kanunla birlikte 
yerel yönetimlerin

başta alt yapı ve 
çevre olmak üzere 
tüm alanlarda baş 
sorumlu haline 
getirildiğini ifade 
etti. Kanunla birlikte 
artık her türlü sıkın
tının büyükşehir 
belediyelerini 
ilgilendirdiğini, 
bölgesel kalkınma 
ve kentle ilgili 
makro ölçekli projel
er ile stratejik çalış
ma ve planların 
büyükşehir 
belediyeleri tarafın
dan yapılacağını 
belirten Başkan 
Altepe, "Kanunla 
birlikte tüm bölge, 
yatırımlardan payını 

almış olacak. Güçlü 
yerel yönetimlerle, 
şu ana kadar el 
atılamayan birçok 
sıkıntıya el atılmış 
olacak. Başta göç 
veren bölgeler 
olmak üzere alt yapı 
sorunlarının 
çözülmesi, her alan
da ekonominin ve 
istihdamın geliştiril 
mesi konularında 
tüm eksiklikler hızla 
tamamlanmış ola
cak" dedi.
Başkan Altepe, Tür 
kiye Cumhuriyeti 
nin 2023 vizyonunu 
şekillendiren Baş 
bakan Erdoğan'ın 
yerel yönetimlerden 

gelmiş olmasının da 
ülke açısından 
büyük şans 
olduğunu dile getir
di. Başbakan 
Erdoğan sayesinde 
Türkiye’nin yerelleş
menin önemini 
kavrayan, bu konu
da önemli adımlar 
atan bir ülke haline 
geldiğini ifade eden 
Başkan Altepe, 
atılan adımların 
başta Avrupa olmak 
üzere dünya ülkele 
rine örnek olduğunu 
vurguladı. Başkan 
Altepe, "Yerel yöne
timler alanında yap
tığımız reformlar, 
daha önce değişik 
kişi ve kurumlarca 
eleştiriliyordu. Ama 
yaptığımız reformlar 
başta Fransa olmak 
üzere İtalya ve Al 
manya'ya, dünya 
ülkelerine örnek 
oldu. Bu da ne 
kadar doğru bir yol 
izlendiğini gösteri 
yor" diye konuştu.

Muradiye Külliyesi 
liestore Edilecek

Bursa’da, OsmanlI 
padişahlarından 
2*nci Murat tarafın
dan yaptırılan ve 
içinde Fatih Sultan 
Mehmet'in oğlu 
Cem Sultan ile 
Kanuni Sultan 
Süleyman'ın oğlu 
Şehzade Muşta 
fa'nın yanı sıra sul
tan ve cariyelerin 
mezarlarının bulun
duğu Muradiye 
Külliyesi restore 
edilecek.
Restorasyonun 
başlaması 
dolayısıyla 14 
Kasım'da düzen
lenecek törene, 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul 
Günay da katılacak. 
OsmanlI'nın ilk 
başkenti Bursa'nın 
açık hava 
müzesine 
dönüşerek, turizm
den alınan payın 

artırılması amacıyla 
tarihi ve kültürel 
miras, çalışmalarına 
büyük önem veren 
Büyükşehir 
Belediyesi, bu güne 
kadar yeterli ilgi 
gösterilmemesi 
nedeniyle bakımsız 
hale gelen sultan 
külliyeleri için de 
düğmeye bastı. 
İlk olarak sultan 
külliyelerinin tüm 
sorumluluklarını 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığından 
devralan 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Sultan 2. Murad 
tarafından 1425 ve 
1426 yıllarında yap
tırılan ve bulun
duğu semte adını 
veren 'Muradiye 
Külliyesi' ile ilgili 
projenin startını 14 
Kasım Çarşamba 
günü verecek.
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Belediyespor: 39 Petek Gençlik Kulübü: 32
Bursa Erkekler 
Basketbol yerel 
liginde mücadele 
eden Gemlik 
Belediyespor Yıldız 
Erkekler Basketbol 
takımı, Bursa Atatürk 
Spor Salonu’nda, 
Petek Gençlik Spor 
Kulübü ile deplas
manda oynadığı maçı 
kazanmasını bildi. • 
Abileri olan genç 
takımın 3 gali
biyetinden sonra 
yıldız takımda Petek 
Gençlik Sporu 39-32 
yenerek çalış
malarının meyvesini 
almaya başladı.
Yeni oyuncuları iki ay 
gibi kısa bir sürede 
bir araya getiren ve 
onlarla idmanlar 
yapan Nurullah Targıt 

Hocamızın basketbol 
sporuna yaptığı 
emekler boşa çıkmı 
yor. Bazı oyuncuların 
henüz iki ay önce 
topla tanışmalarına 
rağmen onlarla 
sürekli ve düzenli bir 
çalışma yapmaya 
çalışan hocamızı kut
larız. Maça iyi 
başlayan Yıldız bas- 
ketbolcular ilk peri 
yodu 9-8 önce 
tamamladı. İkinci 
periyotta 19-12 öne 
geçen ve ilk yarıyı 
galip kapatan 
takım Belediyespor 
oldu. Üçüncü ve 
dördüncü 
periyotlarda da 
denge bozulmayınca 
maçı Gemlik 
Belediyespor 39-32

galip bitirdi.
Maçta Ozan (2 sayı), 
Gökay (sayı), Yavuz (
2 sayı), Hakkıcan (5 
sayı), Furkan (sayı), 
Yiğitcan (2 sayı), Anıl 

(2 sayı), Fırat (sayı), 
Kaan (10 sayı), 
Oytun(16 sayı) 
ile oynadı.

Basketbol şube 
sorumlusu İbrahim

Tokgöz, “Yeni kur
muş olduğumuz bir 
takım olmalarına rağ
men oyuncularım 
gereken mücadeleyi 
maçın sonuna kadar 

sürdürdüler. Rakip 
zaman zaman 
mücadelesini arttırsa 
da buna karşılık ver
meyi bilmeleri oyun
cularımın maçtan 
kopmadıklarının 
göstergesidir. 
Bu galibiyet k 
endilerine olan 
güvenlerini pekiştir
di. Takım ruhuyla ve 
yüksek tempoda 
oynamayı öğren
meleri kendileri 
açısından güzel ve 
motive edici bir 
durum. Hocamızın 
emeklerine teşekkür 
ediyorum. Hedef her 
zaman çocuklarımıza 
basketbolü 
sevdirmek ve onları 
spor salonlarında 
görmektir.” dedi.

Birinci Grupta başarılı karşılaşmalar çıkaran Gemlikspor U17 takımı İznik’ten galibiyetle döndüler

llıııııliliB U-17, İznikspor'u Ha ezdi gemi 3-1
Gemlikspor U 17 
takımı, birinci ligde 
oynanan 16 karşılaş
manın 13‘ünün 
tamamını deplasman
da galibiyetle 
kazandı.
Ligde son 3 maçı 
kalan Gemlikspor U 
17 takımı, en yakın 
rakibini 3 puan önde 
götürerek liderliğini 
sürdürüyor.
Son 3 karşılaşmada 
da galibiyet ile 
sahadan ayrılmak 
istenen U 17’li 
gençler sezonu 
şampiyon bitirmek 
arzusundalar.

İZNİK’TEN GALİP 
AYRILDILAR 
Geçtiğimiz Pazar 
günü İznik deplas
manında 3 golle net 
galibiyetlik alan 
Gemlikspor U-17 
ilçemize yenginin 

sevinciyle döndüler. 
İznik deplasmanında 
rakip takımın 
kalemizde gol arayan 
baskınları sonuç ver
medi. Aradığı golü 
bulamayan İznikspor 
kalesini ablukaya 
alan Gemlikspor U-17 
takımı Ogün’ün 25 
metreden ağları 
bulan nefis vuruşu 
ile takımımız 1-0 öne 
geçti.
Karşılaşmanın İlk 
yarısı Gemlikspor’un 
1-0’lık başarısıyla 
sonuçlandı.
İkinci yarıda kalemize 
şuursuzca sokulan 
İznikspor görülürken, 
akıllı oyun ile rakibini 
yoran Gemlikspor 
karşılaşmanın son 
25. dakikasına baskın 
giren Gemlikspor, 67. 
dakikada Ogün’ün 
ceza sahası dışından 
vurduğu müthiş şut

da ağları buldu. 
2-0 öne geçen 
Gemlikspor baskısını 
rakip kalede arttırdı. 
Orta sahada 
Muhammet, defansta 

Yiğithan, santraforda 
Ogün İznikspor’u 
baskılarıyla bunalttı. 
Gemlikspor’un son 
golü ise son hafta
ların golcüsü sağbek

Murat’tan geldi. 
Müthiş bir depar 
yapan Murat, ceza 
sahası içinde topla 
buluşarak topu 
kalecinin üzerinden

aşırınca sonuç 
Gemlikspor 3, 
İznikspor U-17 
takımı 0 olarak 
karşılaşmadan 
ayrıldılar.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Mi CIİISIIBBİHİİIIIİ
özel sektörün ardın
dan memurlara da 
eşnek çalışma mod
elinin uygulanması 
öngörülüyor. 
Düzenleme hayata 
göçerse kamu kuru
luşlarında ‘home 
office’ dönemi 
başlayacak. Part 
time personel 
çalıştırılması da 
gündemde.

657 SAYILI DEVLET 
MEMURLARI 
KANUNU’NDAKİ 
DEĞİŞİKLİKLER 
NETLEŞİYOR 
Milyonlarca memu
run ve memur 
adayının merakla 
beklediği 657 sayılı 
devlet memurları 
kanununda yapıla
cak değişiklikler 
netleşmeye başladı. 
Bu çerçevede, 
yapılacak düzen
lemede, özel sek
törün ardından me 
murlara da esnek 
çalışma modelinin 
uygulanması öngör 
ülüyor. Düzenleme 
hayata geçerse, 
kamu kuramlarında 
home ofice dönemi 
başlayacak. Halen 
hazırlıkları devam 
eden kamu personel 
rejiminin değiştir
ilmesine ilişkin 
çalışmalarda, 
memurların özlük ve 
sosyal haklarının 
yanı sıra, çalışma 
saatleri de masaya 
yatırıldı. Çalışmalar 
esnasında, trafik 
sorununa çözüm 
getirmek, kamu per
sonelini daha verim
li çalıştırmak ve 
güvenlik sorununu 
nedeniyle hizmet 
götürülemeyen

vatandaşlara hizmet 
sağlamak amacıyla 
esnek çalışma mod
elinin kamuya da

saatlerinin değişti 
rilmesi yer alıyor. 
Örneğin, esnek 
çalışma modeli ile

uygulanması karar 
taştırıldı. Düzenleme 
öncesinde, Avrupa 
ülkelerindeki örnek
ler incelendi.
Yapılan incelemede, 
birçok Avrupa 
ülkesinde, kamu 
kuramlarında deği 
şik esnek çalışma 
modellerinin uygu
landığı görüldü. 
Uygulamalar doğrul
tusunda Türkiye için 
de bir esnek çalış
ma sistemi oluştu
rulması öngörüldü. 
Düzenleme öncelik
le, pilot olarak bazı 
kamu kuramlarının 
bazı illerdeki birim
lerinde uygu
lanacak. Başarı 
sağlanması duru
munda, diğer kamu 
kuramlarına ve tüm 
illere de yaygın
laştırılacak. 
Uygulamaya 
geçilmesi planlanın 
esnek çalışma mod
elinde, kamu per
sonelinin nasıl 
çalışacağı henüz 
netleşmedi. Ancak 
konuyla ilgili olarak 
değişik alternatifler 
üzerinde duruluyor. 
Bu alternatiflerin 
başında, mesai

08.00 olan mesai 
saati başlangıç saa
tinin 10.00’a çek
ilmesi ve bitiş saa
tinin de ona göre 
ayarlanması 
öngörülüyor. Bu sis
temde de memurlar, 
yine haftada 40 saat 
süreyle çalışacaklar. 
İkinci olarak 
üzerinde durulan 
alternatifte evden 
çalışma sisteminin 
getirilmesini içeriy
or. Birçok işleminin 
bilgisayar ortamında 
yapıldığına dikkate 
alan uzmanlar, bazı 
ööfümı'era'ekı* kamu 
görevlilerin işlerini 
evlerinden yapabile
ceklerini belirlediler. 
Ancak burada kont 
rolün nasıl 
sağlanacağı 
konusunda bazı 
endişeler var. 
Üzerinde çalışılan 
üçüncü alternatif ise 
kamu kuramlarında 
da part-time person
elin çalıştırılmasını 
kapsıyor. Bu alter
natifte iş yoğun
luğunun arttığı saat 
dilimlerinde part 
time personel 
çalıştırılması 
öngörülüyor.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanı Fatih Acar, 
emekli aylığı bağla
ma süresinin 60 
günden 20 güne 
indireceklerini 
söyledi. 
Emeklilik aylığını 3 
günde bağlayıp net
iceyi cep telefonun
dan bildireceklerini 
aktaran Acar, 
emeklilere ocak 
ayında zam müjdesi 
verdi. SGK Başkanı, 
emeklilik yaşının 
yükselmeyeceğini 
de bildirdi.
Zaman Ekonomi 
Editörü Turhan 
Bozkurt'un hazır
layıp sunduğu ve 
Skytürk360 TV'de 
yayınlanan Üç 
Nokta programına 
konuk olan SGK 
Başkanı Fatih Acar, 
emeklilere müjde 
verdi. 2000 yılından 
önce emekli olanlâr- 
la, 2000 yılından 
sonra emekli olanlar 
arasında uçurum 
olduğunu ifade 
eden Acar, bakan
lığın bu adaletsiz 
dutumun çözülmesi 
adına önemli gayret 
gösterdiğini belirtti 
ve "Emeklilerimizin 
aylığında 2013 yılın
da 10 TL ile 322 TL 
arasında iyileştirme 
yapacağız." dedi. 
İntibak hesaplama 
lan yaparken 2500 
emeklinin maaşının 
eksik hesap
landığını belirten 
Acar, "2500 emek
linin maaşı eksik 
hesaplanmış.
Bunlar toplu olarak 
Ocak'ta fark alacak. 
Bunlardan birinin 
hesabına 22 bin TL

yatıracağız." bilgisi
ni verdi.
Kayıt dişilik 
konusuna da deği
nen SGK Başkanı 
Acar, 81 ilde kayıt 
dışı mücadele 
servislerinin kurul
duğunu belirterek, 4 
yılda 1 milyon 250 
bin çalışanın kayıt 
altına alındığını vur
guladı. Teknik 
altyapı sıkıntısını 
gidermek bakımın
dan Türktelekom'la 
özel bir anlaşma 
yaptıklarını 
söyleyen Acar, 
"Telekom özel hat 
verdi, provizyon 
arızası olmayacak. 
Biz bir sosyal 
güvenlik kuru- 
muyuz. 74 milyona 
hizmet veriyoruz. 
Bize otobanda yer 
tahsil edin dedik ve 
yaklaşık bir aydır 
özel otobanda 
ayrılmış hattan 
hizmet ediyoruz." 
Fatih Acar, milyon 
dolarlık futbolcu
ların asgari ücretle 
prim yatırdıklarını 
tespit ettikten sonra 
harekete geçtiklerini 
aktaran Acar 
"Asgari ücretli o 
kadar ünlü futbolcu 
çıktı ki hayret ettik 
ve asla bu tabloyu 
kabul etmeye
ceğimizi söyleyerek 
bu tablonun 1 yıl 

içerisinde 
düzeltilmesi gerek
tiğini net bir şekilde 
ifade ettik. Futbol 
kulüplerine yap
tığımız çalışmayı 
2013'te sektör sek
tör derinleştire
ceğiz." ifadelerini 
kullandı. Acar, 
asgari ücretten 
prime esas matrah 
beyan edenlerin 
oranının 2008'lerde 
yüzde 60'larda iken 
bugün yüzde 41*lere 
indiği de kaydetti. ' 
Sosyal güvenlik 
reformundan önce 
38 yaşında emekli « 
liğin tabii bir uygu
lamaya dönüştü 
ğüne dikkat çeken 
Acar, "15 yıl prim 
ödeyen 40 yıl emekli 
aylığı alıyordu." 
dedi. Bunun ülkeye 
çok ciddi fat
urasının olduğunu 
belirten Acar, bugün 
gelinen noktada 
10,4 milyon emekli 
olduğunu ve 
emeklilere 104 mil
yar lira kaynak 
aktarıldığını söyledi. 
Türkiye'nin gelecek
te daha yaşlı bir 
nüfusla karşılaşa
cağını ifade eden 
Acar, bu sebeple 
sosyal güvenlik 
reformunun son 
derece önemli 
olduğunu dile 
getirdi.

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 10 28

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

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 5,13 10 92
İlçe Tarım Müd. 5İ3 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Tötalgaz 514 1700

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 .10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 go gg

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol
MAR.PET
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
I GENLİK’İNİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4420 
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)

nmiuııui
VENÜS SİNEMASI 

ÇANAKKALE 1915: 
11:30-14:00- 
17:00-20:15

VAMPİR AVCISI: 
12:00-14:15- 
16:30-20:00

REZERVASYON 
51333 21



BGemlikKHrfezl Sil'fa IQ

Tokgöz9 ün

Tokgöz Ailesi

TEŞEKKÜR
Gemlik’inpazarcı esnaflarından, Ailemizin büyüğü, 

Biricik Babamız, Değerli İnsan

Kasım
09.11.2012

Çarşı Camiinde yapılan cenaze törenine katılarak bizlerin acılarını paylaşan 
Kaymakamımız Sayın Cahit Işık’a, Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Güler’e, 
cenaze törenimize katılamayacak bizlere mesaj gönderen Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Recep Altepe’ye, Gemlik Belediye BaşkanvekiliSayın Refik Yılmaz’a 

okul müdürlerimize, kurum, kuruluş temsilcilerine, uzaktan ve yakından gelen 
tüm dostlarımıza, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

ÖZEL a

RETİNA
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Siz görmeye değer olanları, biz gözlerinizi koruyalım.
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Anlaşmamız vardır
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Göz Hastanesi

©240 24 00
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RUH VE SINIR

Dr. Sefer 
KÖSTEM

HASTALIKLARI UZMANI

Dr» Sabahaddin MEVCUTTUR
ÇAKIROĞLU

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri
Saat 13.00-18.00 arası Saat 13.00 • 18.00 arası

RANDEVU İÇÎN

İstiklal Cad. No: 44 GEMLİK
Tel: 514 80 88 - 514 50 51

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com----------------------------------------------------- ŞOKr

Çelik kasam 
karton kutu açar 

gibi açtılar
Bursa'da bir işyerinden çaldıklar 
çelik kasayı tarlaya götüren zanlılı 
rın, kasayı kağıt kutuyu açar gib 

aiftıkldi 1 uı taya çıktı. Tl/y 1

İmar alanındaki 2/B arazileri 
yeniden değerlendiriliyor

GemlikBelediyesi 
10 ayda icra yoluyla 

1431.257 lira tahsil elli
2 B Yasası olarak 
belirlenen alanlarla 
ilgili olarak devir 
işlemlerinin yapıla
bilmesi için Kıymet 
Takdir Komisyonu 
nun belirlediği fiyat
ların yüksek bulun
ması üzerine, yeni 
den değerlendirme 
yapılması için Küçük

Kum la’da imar alanı 
içinde kalan 2B 
arazilerinde incele 
me yapılıyor.
Bursa Mal Müdürlü 
ğü Milli Emlak görev 
lileri ve Gemlik Mal 
Müdürlüğü Milli Em 
lak Şef görevlileri ile 
Küçük Kumladan 
bilirkişi olan kişiler,

dün bu kapsamda 
kalan arazilerde 
yerinde inceleme 
başlattı. Küçük 
Kumla’nın Belediye 
olduğu dönemde 
meclis kararı ile imar 
alanları içinde kalan 
arazilerin metrekare 
sinin 350 liradan 
kıymet takdirinin

yapılması nedeniyle, 
3 bin metrekare
2B arazisine sahip 
olan bir üreticinin 
1 milyon 50 bin 
lira ödemesi gerek
tiğinin ortaya 
çıkması üzerine, 
bu değerlere 
itirazlar oldu.
Haberi sayfa 5’de

Gemlik Belediye 
si’ne borcu 
olduğu halde öde
meyenlere yönelik 
başlatılan icra 
takibi işe yaradı. 
2010 yılında 
45 bin 833 lira 
tahsilat yapılırken, 
2011 yılında 
176 bin 499 lira

icra dairesi 
tarafından eski 
borçların 
tahsilatı yapıldı. 
1 Ocak 2012 
tarihinden 30 Ekim 
2012 tarihine 
kadar ise tahsilat 
miktarın rekor 
düzeye ulaştı. 
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış

Neler oluyor hayatta.. (2)
Dünkü yazımda, yerel bir gazetede 

bazı meclis üyelerinin adı verilmeden 
rant sağlandığı iddiaları üzerine, bun
ların kimler olduğunu Gemlik halkıyla 
paylaşmak için içi boş olan haberi 
doldurmaya çalışmıştım.

Gerçekten rant söz konusu muydu?
Bu haberde neden isimler açık yazıl

mamıştı?
Binlerine haksızlık mı ediliyordu?
Bu haberin kaynağı kimdi?
Belli ki haber kaynağı belediyeden di, 

hem de bu işleri iyi bilen biriydi.
İddiaların katlı otoparkla ilgili olan 

bölümünden, kaldığımız yerden devam 
edelim.

Hürriyet Caddesi’nde, Bütünler 
Düğün Salonu karşısındaki bugün oto 
yıkama yağlama olarak kullanılan 
arsadan söz etmiştim. Devamı 4’de

Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılan toplantıda uyuşturucunun zararları anlatıldı

Uyuşturucu konusunda
öğrenciler uyarıldı

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla ilgili Şube 
Müdürlüğü ve Gem 
lik Emniyet Müdür 
lüğü’nce ilçemiz 
deki Lise dengi 
okul öğrencilerine 
uyuşturucu ve 
uyuşturucuyla 
mücadele konulu 
konferans düzen
lenerek, öğrenciler 
bilgilendirildi. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİN KAYA

Büyüyen ama 
bütünleşe(meye)n şehirler...

iktidar ısrarla Türkiye’nin idari yapısını 
değiştirmek istiyor. Nihayet dün meclis 
genel kurulunda onaylanan yasa önerileriyle 
önemli bir adım daha attılar...

Eğer öneri Cumhurbaşkanı onayından 
geçer, muhalefet milletvekillerince taşınıla
cak olan Anayasa Mahkemesi’nde de itiraz 
reddedilirse vay geldi köylü Mehmet Ağa’nın 
başına.

Ektiği ürünü dert olarak biçen ağam bir de 
Büyükşehirli olmaktan kaynaklanan ağır 
ödemelerin altına girecek.

Daha önceden görmediği bilmediği vergi 
kalemleriyle tanışacak.

O kadarla da kalmayacak.
Hani T.C.Anayasası’nın “Türkiye Devleti, 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 
Dili Türkçe’dir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz 
ay yıldızlı al bayraktır.

Milli Marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkent’i Ankara’dır.” biçimindeki 3’ncü 

Maddesiyle güvence altına alınan üniter yapı 
var ya...

O da tarihin tozlu yaprakları arasına karışa
cak.

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir bilim 
adamı sorumluluğu ve titizliğiyle araştırmış, 
soruşturmuş, kafa yormuş “tezgâhlanan 
işi” tarihten örneklerle deşmiş.

Önceki gün gönderdiği açıklama ile önce 
bizi bilgilendirdi.

Biz de sizi...
Çünkü yapılmak istenileni bıkmadan usan

madan anlatmak gerekiyor.
Söz Doç.Dr.Aykan Erdemir’de: 
“Değerli basın dostları, 
Sizler aracılığıyla ülkemize yönelik endişe 

verici bir tehdit hakkında vatandaşlarımızı 
uyarmak istiyorum.

Dünyanın bugüne kadar gördüğü en 
korkunç canavarlardan biri topraklarımıza 
musallat olmuştur. Mart ayında 200 yaşına 
basan bu canavar, ne yazık ki geçtiğimiz 
günlerde Türkiye’de hortlamıştır.
“Gerrymander” adlı canavara dünyada ilk 

kez 26 Mart 1812 tarihinde Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Massachusetts eyaletinde 
rastlanmıştır.

Canavarı dünyanın başına musallat eden 
sorumsuz siyasetçi Massachusetts Valisi' 
Elbridge Gerry’dir. Eyalet Senatosu seçim
lerinde, sandıkta uğrayacağı olası bir 
hezimetten korkan Gerry, seçim bölgelerinin 
sınırlarını bu haritada görülen tuhaf şekilde 
belirlemek gibi gayri-ahlaki bir hileye tenez
zül etmiştir.

200 yıl önce eyalet valisi Elbridge Gerry ile 
semender adlı hayvanın birlikteliğinden 

doğan Gerrymander canavarı, daha sonra 
dünyanın diğer ülkelerindeki “Gerry”lerin de 
marifetiyle insanlığın başına musallat 
olmaya devam etmiştir.

işte bu sabah(dün) TBMM’de saat 06:30’da 
muhalefetin tüm itiraz ve uyarılarına

rağmen AKP’nin dayatmasıyla geçen 
otoriter merkeziyetçi Büyükşehir Kanunu 
aynı zihniyetin eseridir. Bu düzenlemeyle 
Hatay’da, Şişli’de ve Yenimahalle’de ilçe 
sınırlarının keyfi ve gayri-ahlaki şekillerde 
değiştiriliyor olması aynı canavarın marife
tidir.

Türkiye’nin “Gerry”siyle bu toprakların 
semenderinden doğan “Büyükşehir 
Canavarı” bir arada yaşama kararlılığımıza 
yönelik büyük bir tehdittir.

Büyükşehir Canavarı, Hatay ilinde mevcut 
ilçe sınırlarını değiştirir ve yeni ilçeler 
kurarken mahalleleri mezhep esasına göre 
ayrıştırmaktadır. Benzerlerine ancak Nazi

Almanyası ve Apartheid Güney 
Afrikası’nda rastlanılan bu utanç verici tecrit 
politikası bir insanlık ayıbıdır; bir insanlık 
suçudur.

İlçe sınırlarını değiştirerek vatandaşlarımızı 
inançlarına, siyasi görüşlerine ve yaşam tar
zlarına göre ayrıştırmak takıntısında olan 
Büyükşehir Canavarı, korkarız ki yakında 
başka canavarlıklara da yol açacaktır.”

Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılan toplantıda uyuşturucunun zararları anlatıldıUyuşturucu konusunda 
öğrenciler uyardı

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla ilgili 
Şube Müdürlüğü ve 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü’nce 
ilçemizdeki Lise 
dengi okul öğrenci
lerine uyuşturucu ve 
uyuşturucuyla müca 
dele konulu konfe 
rans düzenlendi. 
Dün, Belediye 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Salonu’nda 
değişik okullardan 
gelen uyuşturucuyla 
ilgili video gösteri 
minden sonra, 
Bursa Kaçakçılık ve 
Organize Şuçlar 
Şube Müdürlüğü’n 
de görevli polis 
memuru Hasan Uyar 
tarafından, uyuştu
rucu ve uyuşturucu 
bağımlılığı, uyuştu
rucu satışları, genç
lik ve uyuşturucu, 
uyuşturucu tacirleri 
ile mücadele ve 
uyuşturucu bağım
lılarının tedavileri 
konularında bilgiler 
verildi.

Gemlik Belediyesi 10 ayda icra 
yolunla 1.431.257 lira tahsil etti
Gemlik 
Belediyesi’ne 
borcu olduğu 
halde ödemeyen 
lere yönelik 
başlatılan icra 
takibi işe yaradı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
göreve geldikten 
sonra, belediye 
içinde oluşturulan 
İcra Servisi, 
Tahsil edilemeyen 
belediye alacak
larının tahsili 
işlemlerini başlattı. 
Uzun yıllardan 
beri belediyenin

tahsil edemediği 
alacaklarını Amme 
Alacakları 
Hakkındaki Yasa 
hükümlerine göre 
tahsil işlemi 
başlatıldı.

TAHSİLAT 
REKOR 
DÜZEYDE 
Gemlik Belediyesi 
İcra Dairesi 
Müdürlüğü borçlu 
olan vatandaşlarla 
ilgili olarak yaptığı 
belirlemelerden 
sonra borç sahiple 
rine tebligat

çıkardı.
Tebligata karşın 
borcunu ödemeyen
ler için ise icra 
takibi başlattı.
Öğrenildiğine göre, 
uzun yıllar borçlarını 
ödemeyen borçlu
ların trafikten 
araçlarına haciz 
işlemi başlatılınca 
borçlarda ödemeler 
de hızlandı.
2010 yılında 
45 bin 833 lira 
tahsilat yapılırken, 
2011 yılında 
176 bin 499 lira icra 
dairesi tarafından

eski borçların 
tahsilatı yapıldı.
1 Ocak 2012 
tarihinden 
30 Ekim 2012 
tarihine kadar ise 
tahsilat miktarın 
rekor düzeye 
erişti.
Gemlik Belediyesi 
İcra Müdürlüğü işi 
sıkı tutunca tahsilat 
miktarı 10 ay sonun
da 1 milyon 431 bin 
275 lira oldu.
Yıl sonuna kadar bu 
tutarın 2 milyon 
lirayı bulması bek
leniyor.
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Milli Sauunma Bahnı'nöan Has acılama!
Milli Savunma 
Bakanı İsmet 
Yılmaz, 
Genişletilmiş İl 
Başkanları 
Toplantısı için AK 
Parti Genel 
Merkezi'ne gelişinde 
gazetecilerin 
angajman 
kurallarıyla ilgili 
tartışmalara ilişkin 
sorularını cevapladı. 
Milli Savunma 
Bakanı İsmet 
Yılmaz, ’’Angajman 
kurallarının 
değiştiğini Sayın 
Başbakan uçağımız 
düştüğünde açık
ladı. O angajman 
kuralları geçerlidir. 
Yeni bir değişiklik 
şu anda sözkonusu 
değil. Sınırlarımızı 
ihlal eden Suriye 
uçaklarına veya 
helikopterlerine 
gereken cevap 
verilecektir” dedi. 
Bakan Yılmaz, 
’’Suriye’ye karşı

ÖĞRETİCİLER ARANIYOR
KURUMUMUZDA AKTİF
OLARAK ÇALIŞACAK 

USTA DİREKSİYON ÖĞRETİCİSİ, 
İLK YARDIM BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

(ATT BELGELİ) VE 
MOTOR BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

ARANIYOR

GEMLİK SÜRÜCÜ KURSU 
TEL : 0 224513 26 50 
GSM: 05450454242

angajman kuralların
da değişiklik var 
mı?” sorusu üzer
ine, ’’Angajman 
kurallarının 
değiştiğini Sayın 
Başbakan uçağımız 
düştüğünde açık
ladı. O angajman 
kuralları geçerlidir. 
Yeni bir değişiklik 
şu anda sözkonusu 
değil” dedi.
-’’Oradaki birliklere 
de anında müdahale 
etme yetkisi 

verilmiştir”-, 
Bakan Yılmaz, “Vur 
emrinin Hava 
Kuvvetleri'ne geçtiği 
iddiası var...” 
hatırlatması üzerine, 
’’Sınırlarımızı ihlal 
eden Suriye uçak
larına veya 
helikopterlerine 
gereken cevap ver
ilecektir.
Sınırlarımızı ihlal 
edene... Dolayısıyla 
kendilerine nota 
da verilmiştir.

Bilhassa orada 
yaşayan vatan
daşlarımızın gönlü 
ferah olsun.
Silahlı Kuvvetlerimiz 
24 saat görevinin 
başındadır.
Oradaki birliklere de 
anında müdahale 
etme yetkisi ver
ilmiştir” diye 
konuştu.
Bakan Yılmaz, 
gazetecilerin, 
’’Başbakan 
Erdoğan'ın açık
ladığı angajman 
kuralları dışında 
yeni bir değişiklik 
yok diyebilir miyiz?” 
sorusuna da 
’’Doğrudur” 
karşılığı veren 
Milli Savunma 
Bakanı Yılmaz, 
’’Yetki direk Hava 
Kuvvetleri'ne mi 
geçti” sorusuna ise, 
’’Olay yerindeki 
yetkili komutanlara 
devredilmiştir” 
karşılığını verdi.

ELEMAN 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE

AKARYAKIT 
SATIŞ GÖREVLİLERİ

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii GEMLİK 

Tel : 513 10 79

GeoikKErfez
ttıılrlı lutiııtı liıııl »until

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONEOLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik 
Körfez 

Gazetesi 
www.gîrtihırlez5azeiesicon

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)

KİRftllK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78

KfiŞEDE B6KL6M6K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595
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Sunay Akın la Tarihi Yolculuk
Sunay Akın, 
'Ekinlerden 
Başaklara' adlı tek 
kişilik gösterisiyle 
BursalIları hem 
güldürdü, hem de 
tarihi yolculuğa 
çıkarttı 
Her gösterisinde 
izleyenlere bakmakla 
görmek arasındaki 
farkı öğreten ünlü 
şair ve yazar Sunay 
Akın, 'Ekinlerden 
Başaklara' adlı tek 
kişilik gösterisiyle 
BursalIları hem 
güldürdü, hem de 
tarihi yolculuğa 
çıkarttı.

Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi'nde 
(Merinos AKKM) bir 
okula destek

Wiİ8lllSIIİWilli!İ'llilttiİBtll
Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) 
Başkanı Prof. Dr. 
Yücel Altunbaşak, 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
(BBTM)'ni destekler
le daha da iyi nok
taya taşıyacaklarını 
söyledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr.
Altunbaşak'a geçen 
ay yeni yerine taşı
nan BBTM tesislerini 
gezdirdi, ilköğretim 
öğrencilerinin de 
bulunduğu ziyarette 
BBTM'nin deney 
alanlarını gezen 
Prof. Dr. Altunbaşak, 

i yapılan çalışmalar 
hakkında yetkililer
den bilgiler aldı. 
Ziyarette konuşan 
TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Yücel 
Altunbaşak, çocuk
ların bilime doku

amacıyla düzenlenen 
gecede sahneye 
çıkan ünlü şair ve 
yazar Sunay Akın, 
olaylara farklı gözle 
bakmanın ve sorgu
lamanın önemini 
anlattı. Bilinen konu
ları araştırarak gizli 
kalmış yönlerini 
kendi üslubuyla 
anlatan ünlü şair, 
insanoğlunun uçuş 
serüvenini, uzay yol
culuğunu, kendi 
çocukluk anılarını 
esprili bir şekilde 
dile getirdi. Tarihe 
mal olmuş şahsiyet
lerin hayatlarından 
kesitler sunan Sunay 
Akın, İstanbul 
Taksim 
Meydam'ndaki 
Cumhuriyet Anıtı'nın

narak öğrenmesin
den ve BBTM'de 
öğrenme için inter- 
aktif bir ortam hazır
lanmasından çok 
etkilendiğini söyledi. 
Kendi öğrenciliği 
döneminde kitaplar 
ve formüllerle kuru 
kuruya bir öğrenme 
sisteminin bulun
duğunu hatırlatan, 
BBTM'de ise daha 
etkili olan deneyerek 
öğrenme sisteminin 
tesis edildiğini 
gördüğünü ifade 
eden Altunbaşak, 
"Burası gerçekten 
çok hoşuma gitti, 
samimi ifadelerim 
bunlar. Mesela

bilinmeyen yönlerini 
de anlattı.
'Ekinlerden başak
lara' adlı tek kişilik 
gösterisinde 
BursalIları kimi 
zaman kahkahaya 

sarkaç deneyi yapan 
öğrencilere sordum, 
'Eğleniyor musunuz, 
güzel mi?' diye. Çok 
eğlendiklerini, 
sevdiklerini söyledil
er. Bunları görmek 
çok hoşuma gitti.'' 
dedi.
Bilim merkezi bulu
nan iller arasında 
Bursa'nın yerinin 
özel olduğunu, 
Bursa'nın herkesten 
önce adım atarak 
bilim merkezini hay
ata geçirdiğini vur
gulayan Altunbaşak, 
TÜBİTAK olarak 
interaktif öğrenme 
metoduna dayanan 
bilim merkezlerini 

boğan, kimi zaman 
hüzünlendiren 
Sunay Akın, göster
isinin sonunda 
salonu dolduranlar
dan büyük alkış aldı 

desteklemeye 
devam edeceklerini 
ifade etti.
Altunbaşak, 
"TÜBİTAK olarak 
Bursa'ya da elimiz
den gelen her türlü 
desteği vermeye 
hazırız. Bundan 3 ay 
önce Ankara'da ön 
sözleşmemizi 
imzaladık. İnanıyo
rum ki 6 ay sonra, 
BBTM'nin yeni 
binası bittikten 
sonra, daha kapsam
lı bir bilim 
merkezinin faaliyeti
ni hep birlikte 
başlatacağız." 
diye konuştu. 
TÜBİTAK Başkanı 
Altunbaşak'a ilgisin
den dolayı teşekkür 
eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ise 
üreten, vizyon 
sahibi, birikimli 
gençlerin 
yetişmesinin en 
büyük hedefleri 
olduğunu kaydetti.

fcmııı Mı 
M lisım'ı İM
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'na 
(KPSS) giren aday
ların ortaöğretim, 
ön lisans ve lisans 
düzeyinde tercih 
yapabileceği KPSS 
Tercih Kılavuzu 19- 
28 Kasım 2012 tar
ihleri arasında 
ÖSYM'nin internet 
adresinden yayım
lanacak.
Bazı kamu kurum 
ve kuruluşlarının 
kadro ve pozisyon
larına yerleştirme 
yapmak amacıyla 
adaylardan tercih 
alınacak.
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre, 
"Kamu Görevlerine 
İlk Defa 
Atanacaklar İçin 
Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Genel 
Yönetmelik" 
hükümleri uyarınca 
bazı kamu kurum 
ve kuruluşlarının 
kadro ye pozisyon
larına yerleştirme 
yapmak amacıyla 
adaylardan tercih 
alınacak.
Bu amaçla hazır
lanan Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı KPSS-2012/2 
Tercih Kılavuzunda, 
ortaöğretim, ön 
lisans ve lisans 
düzeyleri ayrı 
olmak üzere tercih 
yapılabilecek kadro 
ve pozisyonlar yer 
alıyor.
Kılavuz 19-28 
Kasım 2012 tarihleri 
arasında ÖSYM'nin 
"http://www.osym. 
gov.tr" internet 

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı ve Anadolu 
Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans 
Bölümünden almış olduğum 

diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
AYŞE KUŞTAŞI

adresinden yayım
lanacak.
Adayların kılavuzda 
yer alan kadro ve 
pozisyonları tercih 
edebilmeleri için, 7- 
8 Temmuz 2012 ve 
22-23 Eylül 2012 
tarihlerinde 
yapılmış olan Kamu 
Personel Seçme 
Sınavlarından 
(2012-KPSS Lisans 
ve 2012-KPSS 
Ortaöğretim/Önlisa 
ns) birine girmiş ve 
bu sınavların en az 
birinden ilgili KPSS 
puanını almış 
olması gerekiyor. 
Yerleştirme işlem
lerinde ortaöğretim 
mezunları için 
KPSSP94, önlisans 
mezunları için 
KPSSP93 ve 
lisans mezunları 
için KPSSP3 puanı 
kullanılacak.
Adaylar tercihlerini 
19-28 Kasım 
2012 tarihleri 
arasında, kılavuzda 
yer alan kurallara 
göre, ÖSYM'nin 
"https://ais.osym.g 
ov.tr" internet 
adresinden TC 
Kimlik Numaraları 
ve şifrelerini 
kullanarak kendileri 
yapacak.
Tercih süresinin 
kesinlikle uzatıl
mayacağı 
belirtilen açıklama
da, yerleştirmeye 
başvuracak aday
ların kılavuzu 
dikkatle 
incelemeleri 
önerildi

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR 

^ÎÜLERt N ü İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK . YAYINCILIK . RFKI AMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Sigara denetimleri sıklasiı Serbest Kürsü
Kapalı mekanlarda 
sigara içilmesini 
yasaklayan yasanın 
yürürlüğe girmesin
den sonra, işyer
lerinde ve halkın 
toplu oturduğu 
mekanlarda sigara 
içilip içilmediğinin 
belirlenmesi için 
oluşturulan korniş 
yon denetimleri sık
laştırıldı.
Dün, Orhangazi 
Caddesi’nde 
Emniyet Müdürlü 
ğü’nden bir polis 
memuru, Belediye 
Zabıta 
Müdürlüğü’nden bir 
görevli, İlçe Toplum 
Sağlığı görevlisin
den oluşan denetim 
kurulu işyerlerinde 
ve kahvehanelerde 
sigara kontrolleri 
yaptı.
İlgililer, yasak olan 
yerlerde sigara

İmar alanındaki 2/1 arazileri
yeniden denerlendiriliyor

2 B Yasası olarak 
belirlenen alanlarla 
ilgili olarak devir 
işlemlerinin yapıla
bilmesi için Kıymet 
Takdir Komisyonu 
nun belirlediği fiyat
ların yüksek bulun-, 
ması üzerine, 
yeniden değerlen 
dirme yapılması için 
Küçük Kumla’da 
imar alanı içinde 
kalan 2B arazi
lerinde inceleme 
yapılıyor. 
Bursa Mal Müdürlü 
ğü Milli Emlak

içilmesi halinde ilk 
kez içen görüldü 
ğünde uyarıldığını, 
ancak ikinci dene
timde aynı yerde 
sigara içilmesinin 
belirlenmesi halinde 
en düşük 900 lira 
para cezası 
kesilmesi için zabıt 
tutulduğunu 
söylediler.

^görevlileri ve 
Gemlik Mal 
Müdürlüğü Milli 
Emlak Şef 
görevlileri ile Küçük 
Kumla’dan bilirkişi 
olan kişiler, dün: bu 
kapsamda kalan 
arazilerde yerinde 
inceleme başlattı. 
Küçük Kumla’nın 
Belediye olduğu 
dönemde meclis 
kararı ile imar ajan
ları içinde kalan 
arazilerin 
metrekaresinin 350 
liradan kıymet

Belediye 
Encümenince ilgili 
yasaya göre tutulan 
zabtın para cezası
na dönüştürüldüğü 
öğrenildi.
KALDIRIMLAR 
DENETLENİYOR 
Öte yandan, 
komisyon üyeleriyle 
birlikte denetime 
çıkan polis 

takdirinin yapılması 
nedeniyle, 3 bin 
metrekare 2B arazi
sine sahip olan bir 
üreticinin 1 milyon 
50 bin lira ödemesi 
gerektiğinin ortaya 
çıkması üzerine, bu 
değerlere itirazlar 
oldu.
Bir süre önce 
İlçemize gelen Milli 
Emlak Genel Müdür 
lüğü görevlileri ve 
Bursa Milli Emlak 
Müdürü Gemlik Mal 
Müdürü ve Belediye 
Başkanvekili Refik

Ürer KONAK 
(E) Tarih Öğretmeni

memurları, Polis 
Selahiyet Yasası’na 
dayanarak Orhan 
gazi Caddesi’ndeki 
kahvehanelerin 
kaldırım işgallerini 
de denetliyor.
Kaldırımlara sandal 
ye ve masa koyan 
işyerleri ile ilgili 
olarak tutanak 
tutuluyor.

Yılmaz, Küçük 
Kumla ile Yeniköy 
de üreticilerle 
görüşmelerde 
2 B arazileri için 
şikayetleri dinlemiş 
lerdi.
Bu şikayetler 
dinlendikten 
sonra, yapılan açık
lamada başvurular 
sırasında alınan 
2 bin liranın alın
mayacağı da belir
lenmişti. 
Komisyon bugün 
de incelemelerini 
sürdürecek.

ATATÜRK’ÜN EVRENSELLİĞİ (2) 
Dünden devam...
Atatürk, savaşlardaki başarılarıyla 

büyük bir asker, büyük bir devlet 
kurucusu olduğu kadar, görüşlerinde
ki sağlamlık, doğruluk, gerçekçilik, 
uluslararası ilişkilerde güvenirlik, 
kararlılık, barış ve insanseverlik 
değerleri ile evrensel bir liderdir.

Bir damla Türk kanı akıtmadan yal
nız diplomatik ve barışçı girişimlerle, 
görüşmelerle, antlaşmalar sonucu 
Antakya-İskenderun yani tüm Hatay’ı 
Türkiye sınırları içine katması onun 
kararlılığını, barışseverliğini, güve
nilirliğini gösteren bir diğer örnektir.
Önsezileri çok güçlüydü. Daha 1929 

yıllarının sonunda bir 2. Dünya 
Savaşı’nın çıkacağını öngörmüş, bu 
savaşın galibi olmayacağını, 
Almanya’nın yenileceğini söylemişti. 
Uğursuz savaş ölümünden 9 ay sonra 
çıkmıştı.
“Her an tarihe karşı, cihana karşı 

hareketlerimizin hesabını verecek bir 
vaziyette olmalıyız” sözleriyle 
Atatürk, vicdan, tarih ve kamuoyun
dan oluşan yüksek bir mahkeme 
anlayışını devlet adamlığı anlayışının 
ahlaki ve hukuksal özelliği olarak 
belirtir. “Alkışlayanları değil, 
eleştirenleri yanınıza alınız” sözleriyle 
de bu anlayışını güçlendirir.
Kurtuluş Savaşımızla kazanılan 

insanlık ve ulusal onura dayalı bir 
politika uluslararası ilişkilerde tüm 
ezilen uluslara ışık olan bir ülkü, tüm 
dünyaya barış, insanseverlik anlayışı 
sergilemiştir. Tüm ezilen, mazlum 
ulusların kurtuluşunu ister. 1933 
Mart’ında yaptığı konuşmada; 
‘‘Doğudan şimdi doğacak güneşe 
bakınız. Bugün, günün ağardığını 
nasıl görüyorsam, uzaktan, bütün 
doğu uluslarının uyanışlarını da öyle 
görüyorum. Bağımsızlık ve özgür
lüğüne kavuşacak olan, çok kardeş 
millet vardır. Onların yeniden doğuşu, 
şüphesiz ki ilerlemeye ve gönence yol 
açacaktır. Bu milletler tüm güçlüklere 
ve engellere rağmen muzaffer olacak
lar ve kendilerini bekleyen geleceğe 
ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve 
emperyalizm yeryüzünden yok olacak 
ve yerlerine mmilleter arasında hiçbir 
renk, din ve ırk farkı gözetmeyen şei 
bir ahenk ve işbirliği çağı hakim ola
caktır”

Devamı yarın...

DEMİ Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR
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Bursa Kestanesi liinııa lliiıinimle 4,8 milyon KGS'Iİ 
için son 15 ayl

Bursa'da üretim 
yapan Kardelen 
Kestane Şekeri fir
ması, Paris'te 2 yıllık 
periyotlar ile yapılan 
ve dünyanın en 
önemli gıda fuarı 
olan Salon Internati 
onal de L'Alimen 
tation - SlAL'da 
(SIAL Uluslararası 
Gıda Fuarı) 
Türkiye'yi temsi etti. 
Fuara üçüncü kez 
katılan Kardelen 
Türkiye'yi fuarda 
temsil eden tek Türk 
Kestane Şekeri fir
ması oldu.
Fransa'nın başkenti 
Paris'te ekim ayının 
son haftasında 
düzenlenen ve 
dünyanın en büyük 
gıda fuarı olan 'SIAL 
Fuan'nda Bursa'yı 
ve Türkiye'yi temsil 
etmenin gururunu 
yaşadıklarını 
söyleyen firmanın 
genel müdürü 
Mümin Akgün, 
Türkiye'ye döndük
ten sonra fuara 
ilişkin değer

lendirme yaptı. 
Mümin Akgün bu 
yıl ki fuara dünya 
genelinden yaklaşık 
4 bin firmanın 
katıldığını ve 50 
dolayında da Türk 
firmasının Türkiye'yi 
gıda alanında temsil 
ettiğini vurguladı. 
Akgün, 
"Standımızda 23 
ürün sergiledik. 
Fuara 183 ülkeden 
200 bin dolayında 
ziyaretçi katıldı. 
Fuar süresince fir
mamız ve ülkem
izdeki kestane şek
erinin geleceğine 
ilişkin oldukça 
yararlı görüşmeler 
yaptık." dedi.
Fuara ilişin izlenim

lerini de aktaran 
Mümin Akgün, 
İtalya'nın elinde 
bulunan şekerlem
eye uygun kestane 
piyasasının Portekiz 
ve İspanya tarafın
dan zorlandığını 
gözlemlediklerini 
aktardı. Kestane 
şekeri sektörünün 
Batı Avrupa ülkele 
rinde daha çok 
geliştiğini aktaran 
Mümin Akgün, 
"Ancak tüm bunlara 
rağmen Türkiye'nin 
de kestane şekeri ve 
şekerlemeye uygun 
kestane piyasasında 
da önümüz açık. 
Pazarda daha etkili 
olmak için sektöre 
daha fazla yatırım 

yapmak ve ulus
lararası pazarlamaya 
önem vermek 
gerekiyor. Kardelen 
Kestane şekeri 
olarak sürekli yeni 
yatırımlar yaparak 
ve Paris SIAL 
Fuarına her defasın
da katılarak bu 
konudaki sorumlu
luğumuzu yerine 
getiriyoruz." dedi 
Dünya Kestane 
Şekeri piyasasının 
Fransız firmalarının 
elinde bulunduğunu 
belirten Mümin 
Akgün Fransızların 
'Marrons Glaces'is 
mini verdikleri 
ürünün kestane 
lezzetinden uzak 
olduğunu ve çok 
fazla şeker içerdiği
ni söyledi. Tüm 
dünyada çok şekerli 
ürünlere olan ilginin 
azaldığını bu neden
le Türk usulü 
kestane şekerinin 
geleceğinin dünya 
pazarlarında önünün 
daha açık olduğunu 
da aktarıldı.

Köprü ve otoyollar
da kartla geçişi 
sağlayan Kartlı 
Geçiş Sistemi 
(KGS), 1 Ocak 2013 
itibarıyla devre dışı 
kalacak. PTT Genel 
Müdürü Osman 
Tural, yaptığı açık
lamada, Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakan 
lığı koordinatör
lüğünde, Karayol 
lan Genel Müdürlü 
ğü ile yaptıkları 
anlaşma kapsamın
da 17 Eylül itibarıy
la uygulamaya 
konan HGS'nin, 
KGS'nin yerini 
almak üzere dizayn 
edildiğini söyledi. 
KGS'nin 1 Ocak 
2013 itibarıyla yok 
olacağını kaydeden 
Tural, tüm PTT 
merkez ve şu bele 
rinde HGS etiketi 
satışı yaptıklarını, 
ayrıca satış için 
otoyol ve köprüler 
de yeni PTT 

Gemlik Körfez www.gemliklnrtezga2etesi.com

şubeleri açtıklarını 
bildirdi.
Tural, KGS kartı 
sahiplerinin, hizmet 
lerden yararlan
abilmesi için kart
larını HGS etiketi ile 
değiştirmesi gerek
tiğine dikkati çek
erek, şunları söyle
di: "Son dakikayı 
bekleme hastalığı 
mız var. Ne yazık ki 
etiket satışları iste
diğimiz rakamlara 
ulaşmadı. Yaklaşık 
200 bine yakın HGS 
ile ilgili etiket sat
tık. Yıl sonuna ka 
dar değiştirilmesi 
gereken etiket sa 
yısı asgari 5 milyon 
civarında. Diğer 
kart sahipleri yıl so 
nuna kadar değişim 
yapacak. Müşterile 
rimiz biran evvel 
alsınlar ki, yılın 
sonuna doğru yo 
ğunluk nedeniyle 
zorlanmasınlar ve 
ya satışlarda sıkıntı 
yaşamayalım."

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR

http://www.gemliklnrtezga2etesi.com
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M taîiitt M p ili içiılaı Evinde Olii Bulundu
Bursa'da bir işy
erinden çaldıkları 
çelik kasayı tarlaya 
götüren zanlıların, 
kasayı kağıt kutuyu 
açar gibi kolayca 
açtıkları ortaya 
çıktı.
Merkez Nilüfer 
ilçesi Yaylacık 
Mahallesi'nde bir 
dükkana giren 
kimliği belirsiz 
kişiler, içinde çek, 
senet, özel evrak ve 
bilgisayar disket
lerinin bulunduğu 
yaklaşık 50 kiloluk 
çelik kasayı çalarak 
bir tarlaya götürdü. 
İzmir yoluna yak
laşık 3 kilometre 
uzaklıktaki bir tar
laya gece vakti 
getirildiği zanne

İBİİIİİMİİI Mili Mili »Mil
Bursa'da, bir otomo
tiv fabrikasında, iki 
ayrı sendika üyesi 
grup arasında çıkan 
kavgaya karıştıkları 
ve iş yerinde üretim 
kaybına yol 
açtıkları iddiasıyla, 
yaklaşık 30 işçinin 
işine son verildiği 
öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, 
Bursa-Mudanya yol
undaki bir otomotiv 
fabrikasında, iki 
sendikanın üyeleri 
arasındaki kavganın 
ardından, iş yerinde 
bir vardiyanın 
iptal edildiği, bu 
yüzden üretimin 
aksadığı, gerekçe
siyle, olaylara 
karıştıkları ileri

Arabayî iterken öldü
Bursa'da oğlunun 
çalışmayan otomo
bilini iterken ayağını 
incitip hayatını 
kaybeden adamın 
şüpheli bulunan 
ölümü üzerine soruş 
turma başlatıldı. 
Edinilen bilgiye göre

dilen çelik kasayı 
açan zanlılar, 
kasadaki değerli 
evrakları alarak 
kaçtı. Bir vatandaş, 
tarlada çelik kasa 
görünce polisi aradı. 
Olay yerine gelen 

şürüîen yaklaşık 30 
‘işçinin işine son 
verildi.
Güvenlik güçleri, 
fabrikanın önünde 
önlem aldı.
Fabrikada çalışan iki 
ayrı sendika 

olay saat 07.00 
sıralarında merkez 
Osmangazi ilçesi 
Dumlupınar Mahalle 
si, 54. Sokak'ta mey
dana geldi. 46 yaşın
daki Kazım Aksu, 
işe gitmek için 
bindiği arabasını 

polis ekipleri 
kasadan parmak İzi 
aldı. Kasanın adöta 
karton kutu açar 
gibi kolayca açıldığı 
anlaşıldı.
Çelik kasanın 3 ay 
önce çalındığı ve 

grubunun üyeleri 
arasında, toplu 
sözleşme sürecinde 
"hakların korun
ması" konusundaki 
fikir ayrılığı 
nedeniyle tartışma 
çıkmış, tartışmanın 

çahştıramayan oğlu
na yardım etmek 
için aşağı indi. İtle 
yerek arabayı çalıştı 
ran Aksu ayağını 
incitti. Yakınları tara 
fından hemen Çekir 
ge Devlet Hastane 
si'ne kaldırılan

kasa sahibinin 
karakola giderek 
kasasının 
Çalındığını söylediği 
öğrenildi. Polis, 
yeni bulunan çelik 
kasayı çalan 
hırsızları arıyor.

kavgaya dönüşmesi 
sonucu 2 kişi 
yaralanmıştı. İhbar 
üzerine bölgeye 
gelen polis ekipleri 
geniş güvenlik 
önlemleri almış ve 
o!ay.,?.rı yetiştirmişti

Kazım Aksu kurtarı 
lamadı. Savcılık 
olayla alakalı soruş
turma başlattı. 
Aksu'nun cesedi, 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde, bir kadın 
evinde ölü bulundu. 
Cumhuriyet savcısı, 
36 yaşındaki kadı 
nın ölümünü 
şüp heli bularak 
soruşturma 
başlattı.
Hacivat Mahallesi 
311. Sokak'ta 
ikamet eden Nilüfer 
B.'nın (36) hareket
siz olduğunu gören 
yakınları, durumu

Polis virüsüne dikkat!
İstanbul Polisi, 
vatandaşlardan 
gelen “Siz mi biz
den para istiyor
sunuz?" sorularının 
artması üzerine 
başlattığı çalış
malar sonucu bil
gisayarlara virüs 
gönderip polis 
adına para isteyen 
uluslar arası bir 
şebekenin izine 
ulaştı. Şebekenin 
virüs yolu ile özel
likle porno ve 
yasaklı sitelere 
giren internet kul
lanıcılarının bilgisa
yarlarında sayfa 
açtığı belirlendi. 
İstanbul Bilişim 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü, 
y'aP.'lan çalışmalar
da, uluslâf 3rası bir 
şebekenin vatan
daşların bilgisa
yarlarına virüs gön
derip polis adına 
bara talep ettiğini 
belirledi. Çalışma 
yöntemi tespit 
edilen şebekenin 
bir virüs yolu ile 
özellikle de porno 
ve yasaklı sitelere 
giren internet kul
lanıcılarının bilgisa
yarlarında sayfa 
açtığı belirlendi. 
Sayfanın açılması 
ile kullanıcının bil
gisayarı da kil
itleniyor. Açılan 
sayfanın sol üst 
kısmında polis 
logosu yer alırken, 
yanında "Türk 
Polisi Siber Suç 
Mücadele Bölümü" 
yazıyor. Bu yazının 
altında İP adreslere 
yer alırken, adres 
kısmının altında 
mavi bir şerit üzer
ine "bilgisayarınız 
kilitlendi" yazıyor. 
"Bilgisayarınızın 

polise bildirdi. 
Olay yerine gelen 
polis ve sağlık 
ekipleri, genç 
kadının haya tını 
kaybettiğini belirle
di. Akşam yat
madan önce uyku 
hapı içtiği öne 
sürülen genç 
kadının ölümünü' 
şüpheli bulan 
cumhuriyet savcısı 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

çalışması izinsiz 
siber faaliyet 
nedeniyle durdurul
muştur, aşağıdaki, 
tarafımızdan olası 
ihlalleri listelen
mektedir" yazısının 
bulunduğu say
fanın altında 6 
madde halinde, 
sözde suçlar ve 
cezaları belirtiliy- 
or.Bu suç mad
deleri şöyle 
sıralanıyor; Madde 
274 telif hakkı 4 yıla 
kadar hapis ve para 
cezası, Madde 183 
pornografi 2 yıla 
kadar hapis ve para 
cezası, Madde 184 
çocuk içeren 
pornografi 15 yıla 
kadar hapis, Madde 
104 terörizm teşviki 
25 yıla kadar hapis, 
Madde 297 Ciddi 
sonuçlar doğuran 
ihmali bilgisayar 
kullanımı 2 yıla 
kadar hapis veya 
para cezası Madde 
108 Kumar 2 yıla 
kadar hapis veya 
para cezası”dır. 
Kapatılamayan say
fada maddelerin 
belirtilmesinin 
ardından ise hükü 
metin 22 Ağustos 
ta bir karar aldığı 
yazıyor. Bu karara 
göre, suç veri
lerinin karşılığı para 
cezası ödenmesi 
şartı olarak kabul 
edilebildiği de 
belirtiliyor ve 
cezanın 200 TL 
olduğu beliriliyor. 
Cezanın öden
memesi halinde, 
otomatik olarak 
ceza davası 
açılacağı ve para 
cezası ödendikten 
sonra blokenin kal 
dırılacağı belirtili 
yor.

GeınHk BCtirffcız wiiyw.BeiiiHKfcorIeziiazetesl.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER

dBİ kadri_guler@hotmail.com

Neler oluyor hayatta.. (2)

Gemlik Belediyesi 
1/1000’lik imar plan
larından konut ve 
ticari alanda bulu
nan arsaları için 
22/8/2011 günü 
belediyeye başvu
rarak Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Polat 
Sokak 4 NII pafta 
856 ada 1 Nolu 
parseldeki alandaki 
taşınmazın imar 
durumunu ister.

Belediye Başkan 
adına Belediye Baş 
kan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, 27 
Eylül 2011 tarihinde 
vatandaşa taşınmaz 
ile ilgili şu cevabı 
verir.
“ ....1/1000 ölçekli 

uygulamalı imar 
planı sınırları içinde 
kalmakta olup, imar 
durumunda Bitişik 
Nizam 3 katttır.

Konut ve ticaret 
alanı olarak göste 
rilmektedir.”

Vatandaşlar bu 
kıymetli arsayı kat 
karşılığı bir müteah
hide vermeyi 
düşünür.

Benim edindiğim 
bilgilere göre bu 
arsaya Yılmazlar 
İnşaat (Belediye 
Başkanvekilinin 
babası ve kardeşi, 
bizzat kendisi 
Başkan vekili 
olmadan 4-5 defa 
mal sahiplerinin 
kiracısı olan mer
merciyi araya 
koyarak bu arsayı 
almak ister), 
Bütünler İnşaat, Bur 
han Bütün, AKP eski 
ilçe yönetim kurulu 
üyesi), Bozdemir 
İnşaat, AKP yönetim 
kurulu üyesi),

Karadeniz Yapı 
(Zekeriya Çakır, AKP 
eski yönetim kurulu 
üyesi), Efisan İnşaat 
(Enver Şahin, AKP 
eski İlçe Başkanı) 
talip olurlar.

Mal sahipleri 
Efisan İnşaat sahip
leri ile anlaşır. 
Çünkü o firma diğer
lerinden daha çok 
kat ve dükkan ver
miştir.

Enver Şahin’in de 
ortağı olduğu firma, 
mal sahipleriyle 
işlemlerle 
uğraşırken, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz daha yeni 
göreve gelmiştir ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisinde 
bu yerin katlı oto 
park yapılması için 
önerge verir.

CHP grubundan da

destek ister.
CHP grubu bunu 

karşı çıkar. Yerin de 
ğerli olduğunu, 
kamulaştırma 
giderinin yüksek 
olacağını, o böl
genin arka sokak
larında bir yerde 
katli otopark yapıla
bileceğini söylerler. 
Ancak, Yılmaz’ın 
önerisi meclise gelir 
ve imar komisyo 
nuna havale edilir. 
Daha sonraki 
süreçte babasının ve 
kardeşinin anlaşa
madığı (kendisi de 
bizzat devreye gir
miş) bu yer, 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi kararı ile 
katlı otopark olarak 
kabul edilir.

1/5000 ölçekli plan
lara işlenir.

Mal sahhipleri Halil 
İbrahim Baykan, 
Hatice Demir ve 
Zeynel Suzan Eriş 
avukatları Cumhur 
Özcan vasıtasıyla 
Bölge İdare Mahke 
mesi’ne dava açar
lar.

Ayrıca, 9.2.2012 
tarihinde Gemlik 
Belediye Meclisi' 
Başkanlığına da bir 
yazı yazarak "1/1000 

ölçekli uygulama 
imar planında yapıl
ması düşünülen 
değişiklik kararı 
ndan önce, Bursa 3. 
İdare Mahkemesi’ne 
2011/1689 sayı ile 
açtığımız dava sonu- 
cununu beklenilmesi 
istemi” diye bir 
dilekçe verirler.

Bu konu AKP 
içinde büyük sorun 
olur.

Eski ilçe 
başkanının 
anlaşarak aldığı, 
kendilerinin ala
madığı bu değerli 
arsanın konuttan 
çıkarılıp, katlı 
otopark yapılması 
istemi tarafları gerer.

Mal sahipleri 
üzülür ve haksızlığa 
uğradıklarını iddia 
ederler.

Şimdi geriye dönüş 
başlar. Çevre yolun
da konut alanını 
nasıl katlı pazar yeri 
yapmışsa, sonra 
çark etmişlerse, bu 
arsa üzerinde de 
yıpranma başlayın
ca, çark ettiler.

Bugün Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Meclisinde Enver 
Şahin’in anlaştığı 
arsa, eski haline

getirilecek.
Geçtiğimiz ay bu 

konuda Refik 
Yılmaz plan değişik
liği önergesi verip, 
imar komisyonunun 
kabul ettiği konu, 
nedense mecliste 
görüşülürken 
komisyon başkanı 
tarafından geri çeki 
lir.

İşte sevgili 
okurlarım böylesi 
rant konuları dönü 
yor belediye 
meclisinde..

Binlerinin 
keyfi için planlar 
değişiyor, 
binlerine okul 
yapımı karşılığı yol 
vaadleri veriliyor. 
(Roda’ya)
Ama komisyondan 

geçmeyince, korniş 
yonda önergeye red 
veren AKP’li meclisi 
üyesi Fevzi Ayyıldız, 
disiplin kuruluna 
sevk edilir.

Birileri de böyle 
kritik meclisi toplan
tılarına gelmeyerek, 
tavşan kaç tazı tut 
oyunları oynar...

Varın bunları bilin 
ve ona göre değer
lendirin.

Bizden söyleme
si...

İlçe Milli Eğitim Müdürleri 
Gemlik’te birarava geldi

Bursa Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde 
İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle yaptığı toplantıda, üniversiteyi kazanma 
oranlarının arttırılması için “Kursa gitmeyen öğrencimiz kalmamalı” dedi.
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, ilde üniver
siteyi kazanma 
oranının artırılması 
için çalışmalarının 
devam ettiğini 
söyledi. Gülsar, 
"Kursa gitmeyen 
öğrencimiz kalma
malı. Özellikle deza
vantajlı bölgelerde 
ki öğrencilere yöne
lik kursların mutlaka 
açılması gerekiyor." 
dedi.
Bursa'da görevli İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürleri Gemlik'te 
bir araya geldi. 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek 
Lisesi’nde İl Milli 
Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar başkanlığın

da gerçekleştirilen 
toplantıda, Bursa 
eğitimi masaya 
yatırıldı.
Toplantıya, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık da kısa süreli 
olarak katıldı.
Bursa'nın son yıllar
da eğitim konusun
da yukarı doğru hızlı 
bir ivme kazan 

dığını ifade eden 
Atilla Gülsar, 
"Geçtiğimiz yıl 
üniversite sınavların 
da elde edilen 
başarı sorumluluk
larımızı daha da 
artırdı. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak 
uygulamaya konu
lan Hep Birlikte 
Başarılı Olalım, 
Çalışkan 9'lar gibi 
birçok projelerimiz 

devam ediyor." dedi 
İl Eylem Planı çerçe 
vesinde çahşmala 
rın hızlandırılması 
gerektiğini belirten 
Gülsar, sınavlara 
yönelik kursların 
mutlaka açılması 
gerektiğini aktardı. 
Atilla Gülsar, 
"Kursa gitmeyen 
öğrenci miz kalma
malı. Özellikle 
dezavantaj lı 

bölgelerde ki öğren
cilere yönelik 
kursların mutlaka 
açılması gerekiyor." 
diye konuştu.
Okul öncesi eğitimin 
önemine vurgu 
yapan Atilla Gülsar, 
"Öğrencilerin ders 
ve devamsızlıkları e- 
okul sisteminden 
takip edilmeli. Hangi 
okul ve derslerde 
sıkıntı olduğunu 
bilirsek tedbirlerim
izi ona göre alabili
riz. özellikle 9. 
Sınıflarda iki yıl üst 
üste başarı sız olan 
öğrencileri miz sis
tem dışına çıkıyor. 
Bu da bizleri üzüyor. 
Bu çocuklar hep
imizin çocukları.
İdareci ve öğretmen

lerimiz gerekir se 
öğrencilerimizle tek 
tek ilgilenmeli." 
dedi.
İlçe müdürlerinden 
kitap okumlarını 
isteyen Atilla Gül 
sar, "Dünya hızla 
değişiyor. Eğitimcile 
rimizin bu hızlı deği 
şime ayak uydurma 
sı gerektiğini düşü 
nüyorum. Bu 
konuda biz de öğret
menlerimize paneller 
düzenlemeyi planlıy
oruz. Üniversitelerle 
işbirliği içinde 
düzenle yeceğimiz 
bu panellerin öğret
menlerimizin kişisel 
gelişimlerine katkı 
sağlayacağına ina 
nıyorum." şeklinde 
konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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lei emetlilik dönemi başlıyor Memura ikramiye yolu kapandı
Sosyal Güvenlik 
Kurumu(SGK), jet 
emeklilik dönemini 
başlatacak bir çalış
maya imza atıyor 
SGK Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Kuruca, Sosyal 
Güvenlik Entegre 
Projesi adını verdik
leri bir çalışma 
içinde olduklarını 
açıkladı.
Habere göre pro
jenin, tek çatı altın
da birleştirilen 
Emekli Sandığı, 
Bağkur ve SSK'nın 
veri tabanlarının da 
bir araya getir
ilmesini 
amaçladığını anla
tan Kuruca, çalış
mayı, "Aynı TC 
numarası üzerinde 
bir kişinin bütün 
hizmetlerini göre
bileceğimiz, her 
türlü işlemlerin 
yapılabileceği bir 
sistem." olarak tarif 
etti. Bunun, kısa 
sürede hayata geçir- 
ileemeyecek kadar 
büyük bir proje 
olduğunu belirten 
Kuruca, "Kısmen 
bazı çalışmalar 
yapılarak bugüne 
gelindi. Şimdi yeni 
bir mimari oluştu
rarak bunu hayata 
geçireceğiz. 
Bununla ilgili 
çalışmalar başladı." 
dedi.
Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(ATSO) Meclis 
Salonu'da katıldığı, 
'Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun Yeni 
Teşvik Uygulamaları 
ve İşveren 
Mevzuatında Yapılan 
Değişiklikler' konulu

eğitim seminerde 
konuşan Kuruca, 
proje hakkında şun
ları söyledi: 
"Önümüzdeki, 
muhtemeldir ki 5 yıl 
içinde Sosyal 
Güvenlik Entegre 
Projesi'ni hayata 
geçirdiğimiz zaman 
emekliliği gelen her 
hangi bir vatan
daşımız internetten 
e-devlet şifresiyle 
başvurup, 'Ben 
emekli olmak istiyo
rum' diye müra
caatını yapacak. Biz 
de ona bir saat 
içinde emekli 
aylığını, hesabını 
alacağı bankayı e- 
mail adresine gön
dereceğiz. Altına da 
'Hayırlı olsun' diye
ceğiz." 
SGK'nın emeklilik 
süresinde ilerleme 
kaydettiğine deği
nen Kuruca, altı ay 
ya da bir yılı bulan 
sürenin bir ayın altı
na kadar 
indirilebildiğini, 
ancak bunun da 
geliştirilmesi gerek
tiğini ifade etti.

65 YAŞTAN

DÖNÜŞ YOK 
SGK'nın 158 milyar 
liralık harcama 
bütçesi bulunan bir 
kurum olduğuna 
değinen Kuruca, 
genç bir nüfusa 
sahip olunmasına 
karşın sosyal 
güvenlik sisteminin 
belli bir açıkla 
devam ettiğini 
belirtti.
Bu açığın mevcut 
haliyle 'tolere 
edilebilir' olduğunu 
dile getiren 
Kuruca, emeklilik 
yaş.'.o.1 
65'e çıkaran yeni 
düzenlemeden 
geriye dönüşün 
ise mümkün 
olmadığının 
sinyalini verdi. 
Kuruca, 
"Herkes en kısa 
zamanda, en az 
prim ödeyerek ama 
en çok maaşı alarak 
emekli olmak 
istiyor. Böyle bir 
sistem belki ülkem
izde bugüne kadar 
oldu ama bundan 
sonra olması, 
realiteyi kabul 
etmek lazım, 
mümkün değil."

8 Eylül 1999’dan 
önce memuriyet 
hizmetinden istifa 
edenler, hizmet 
süreleri ne olursa 
olsun emekli olduk
larında Memuriyet 
hizmet sürelerine 
emekli ikramiyesi 
alamayacak.
Bu tarihten sonra 
istifa eden ve istifa 
ettiği tarihte 15 yıl 
sigortalılık süresi ve 
3600 prim ödeme 
gün sayısı bulun
mayan emeklilerin 
de ikramiye almaları 
mümkün olmaya
cak. CHP, milletveki 
li emekli aylıklarının 
da düzenlendiği 
Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Deği 
şiklik Yapan Kanu 
nun bazı maddeleri 
nin iptali ve yürür
lüğünün durdurul
ması için Anayasa 
Mahkemesi’ne 
başvurmuştu.
Dilekçede, bir yıldan 
fazla Emekli Sandığı 
Kanunu kapsamın
da görev yaptıktan 
sonra, kamu dışında 
bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna bağlı 
olarak çalışmalarını 
tamamlayıp yaşlılık 
aylığı bağlananlara, 
emekli ikramiyesi 
ödenmesinin, kıdem 
tazminatına hak 
kazanma şartlarına 
uygun olarak sona 
ermesi şartına 
bağlanması hükmü, 
”İş Kanunu hüküm
lerine göre hizmet 
akdiyle çalışanlar ile 
Devlet Memurları 
Kanunu ile diğer

personel kanunları
na göre statü 
hukukuna tabi 
çalışanlar arasında 
haklar, ödevler, 
sorumluluklar, 
yasaklar ile 
görevden çekilme 
ve göreve son ver
mede hukuksal 
anlamda niteliksel 
farklar olduğu orta
dayken; kamu 
görevinde geçen 
sürelere ilişkin 
emekli ikramiyesi 
nin, İş Kanunu’nda 
düzenlenen kıdem 
tazminatına ilişkin 
esaslara bağlan
ması, açık bir yetki 
saptırmasıdır, bu 
yanıyla Anayasa’ya 
aykırıdır” denilerek, 
iptali istenmişti. 
Anayasa Mahke 
mesi 8 Kasım’da 
yaptığı toplantıda, 
söz konusu düzen
lemelerin Anaya 
sa’ya aykırı olmadı 
ğından iptal istemi
nin reddine karar 
verdi. Yüksek Mah 
keme nin kararına 
göre, istifa ederek 
görevinden ayrılan 
veya memu riyetine 
son verilenlerden 
daha sonra SSK 
veya Bağ-Kur’a tabi 

çalışarak emekliye 
ayrılanların memuri 
yet hizmetlerine 
emekli ikramiyesi 
ödenmesi ancak 
1475 sayılı İş 
Kanununun 14'üncü 
maddesinde belir
tilen kıdem tazmi
natına hak kazanma 
şartlarının varlığı 
halinde söz konusu 
olacak. Hizmet 
süreleri ne olursa 
olsun 8 Eylül 1999 
tarihinden önce 
memuriyet 
hizmetinden istifa 
edenler, emekli 
olduklarında emekli 
ikramiyesi alamaya
cak. Yine 8 Eylül 
1999 tarihinden 
sonra istifa eden ve 
istifa ettiği tarihte 
15 yıl sigortalılık 
süresi ve 3600 prim 
ödeme gün sayısı 
bulunmayan emekli 
lerin de ikramiye 
almaları mümkün 
olmayacak. Kanun 
da sayılan şartları 
sağlayan ve ödem
eye hak kazananlar 
da hangi tarihte 
emekliye ayrıldılar 
sa o tarihlerdeki 
değerler üzerinden 
emekli ikramiyesi 
alacak.

!
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.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
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz ' 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol _
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45,
Beyza Petrol 513 01

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arı2a Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4421 

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

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

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

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklâl Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

llHlHlIHlillilİ
VENÜS SİNEMASI 

ÇANAKKALE 1915: 
11:30-14:00- 
17:00-20:15 

VAMPİR AVCISI: 
12:00-14:15- 
16:30-20:00

REZERVASYON 
51333 21
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SİHEMA GÜNIERİ' KEYFİ BHŞLflDI
Sayfa 1(

İSİM-ŞEHİR-HAYVAN1' 
BURSnDfl SAHNELENDİ

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan gerçekleştirilen 
ve sezonu yeni film
lerle karşılayan 
‘Bursa Sinema 
Günleri’, ilk iki 
haftada bin 500 
izleyiciye ulaştı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı Kültür 
Şube Müdürlüğü 
tarafından Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 
‘Bursa Sinema 
Günleri’, özellikle 
öğrencilerden 
yoğun ilgi görüyor. 
Bu yıl ‘Buz Devri 4’ 
adlı çizgi filmle 
başlayan program, 
uygun fiyatlarıyla 
gösterimi yapılan ve 
vizyona damgasını 
vuran filmlerle sine
maseverleri bir 
araya getiriyor. 
BursalIlar, Kasım 
ayında ‘Buz Devri 4’ 
filminin yanı sıra 
‘Vampir Avcısı’ ve

‘Araf’ filmlerini de 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde izleye
bilecekler.
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire 
Başkanı Enver 
Karakoç, ‘Bursa 
Sinema Günleri’nin 
yeni sezonunda da 
vatandaşların kaliteli 
filmlerle buluşa
cağını söyledi. 
Bursa Sinema 
Günleri’ne katılımın 

her ay artarak, sine
ma keyfini şehre 
yaydığını belirten 
Karakoç, “Vizyon 
filmleri, tam 4 TL, 
indirimli 3 TL ve 
gruplar için de 
2 TL olmak üzere 
uygun fiyatlarla 
gösterime alınıyor. 
Çizgi filmlere 
okullarımızın yoğun 
ilgisinin yanı sıra 
resmi ve sivil 
kurumların da kendi 
aylık programları 

arasına ‘Bursa 
Sinema Günleri’ni 
almaları sosyal 
belediyecilik açısın
dan sevindiricidir” 
dedi.
Bursa Sinema 
Günleri’nin ilk iki 
haftada bin 500 
izleyiciye ulaştığını 
ifade eden Karakoç, 
Kasım ayında da 
zengin bir pro
gramın sinemase 
verlerle bir araya 
geleceğini kaydetti. 

Gazeteci Yılmaz 
Özdil’in köşe yazıla 
rından hazırlanan 
‘İsim-Şehir-Hayvan’ 
isimli kitabından 
uyarla nan tiyatro 
oyunu, Atatürk 
Kongre Kültür Mer 
kezi’nde (Merinos 
AKKM) BursalIlarla 
buluştu. Genel 
Sanat Yönetmen 
liğini Gencay 
Gürün’ün yaptığı 
‘Tiyatro İstanbul’, 
Gazeteci Yılmaz 
Özdil’in köşe 
yazılarını topladığı 
‘İsim-Şehir-Hayvan’ 
adlı kitabından 
uyarladığı tiyatro 
oyununu BursalIlar 
için ilk kez sahnele
di. Merinos AKKM 
Orhangazi Salonu’n 
daki oyuna, BursalI 
sanatseverler de 
büyük ilgi gösterdi. 
Trajikomik olaylar 
esprili bir dille 
anlatılırken, aralara 
serpiştirilen müzik
ler de büyük beğeni 
topladı. Oyun 
sonunda BursalIlar 

sanatçıları ayakta 
alkışladı.
Oyun Saygın 
Delibaş ve Fethi 
Kantarcı tarafından 
kaleme alındı. Usta 
tiyatrocu Metin 
Serezli’nin yönet
menliğini yaptığı 
‘İsim-Şehir-Hayvan 
adlı oyunda, Nusret 
Çetinel, Sabri 
Ozmener, Hülya 
Gülşen, Bilal 
Çatalçekiç, Burcu 
Kazbek, Taner 
Ergör, Banu Çiçek, 
Yeliz Şatıroğlu, 
Levent Çimen, 
Aybar Taştekin, 
Serdar Aslan, Alev 
Azyok, Zafer Aslan, 
Anıl Yülek rol alıy
or. Dekoru Barış 
Dinçel, kostümleri 
Sinan Demir, kore- 
ografisi Gizem 
Erden, müziği 
Serdar Aslan ve 
Zafer Aslan imza
sını taşıyan oyunun 
ışık düzenini 
Aytekin Saday, 
efektlerini de Cafer 
Hekim hazırladı
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Gümrük Kaçağı ~ 
Teletonlar Polise 

Takıldı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa 
ilçesinde gümrük kaçağı tele
fonları piyasaya sürmek isteyen 
2 kişi yakalandı: Haberi syf 3’de
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16 Kasım 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bursa ve Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, dün 
sabaha karşı ilçemizde da 
ha önceden belirlenen 18 
adresteki uyuşturucu satı 
alarmın evlerine baskın 
düzenledi. Biri bayan, 21 
kişi polisçe gözaltına alın 
(//. Polis ve Savcılık soruş
turmasından sonra mahke
meye sevk edilen şüphe 
tilerden 19’u tutuklanarak 
cezaevine gönderildiler.
Haberi sayfa 4’de

Buyukşehir 
Çarşı Deresi nin 

açılışını yapacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapımı tamam
lanan Çarşı Dere 
si’nin restorasyon 
çalışmaları nedeniy 
le bugün açılış töre 
ni düzenlendi.
Büyükşehir Beledi 
yesi’nden yapılan 
açıklamada, saat

11.oo de Çarşı 
Deresi’nin açılışının 
ardından Atatürk 
İlkokulu karşısında 
bulunan eski Halk 
Eğitim Merkezi 
(Paşa Konağı) 
binasının da 
restorasyon baş 
langıcı için tören 
yapılacak.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İki tören...
Dün akşam saatlerinde eski Minibüs 

Garajı içinden geçip, üzeri açılan Çarşı 
Deresi’nin yanından İstiklal Caddesi’ne 
doğru yürüdüm.

Eski Minibüs Garajı içinde hummalı bir 
çalışma vardı.

Fotoğraf makinamı çıkarıp deklanşöre 
birkaç kez bastım.

Bir kamyon içinde ise dere üzerine ya 
pılan beton köprünün korkuluk demir
leri duruyordu. Sanırım geç saatlerde 
monte edileceklerdi.

Diğer çalışmalar ise, BUSKİ’nin yağ
mur gideri çalışmaları için bağlantı ne 
deniyle sürdüğü söylendi.

Gazete büroma geldiğimden bir süre 
sonra Büyükşehir Belediyesi Basın Bü 
rosu’ndan gelen haberde, Çarşı Deresi’ 
nin bugün açılışının yapılacağı bildiri 
liyordu. Telaş bundanmış meğer.. 4’de

Kumla'ıla 2B arazilerimle yeHiden 
değerlendirme çalışmaları sürüyor
Anayasa'da 
yapılan değişiklik ile 
Hazine’ye ait olan 
orman vasfını yitir
miş arazilerin kul
lananlara satışı ile 
ilgili başlatılan çalış
malar sonucu, 
Küçük Kumla'da 
imar alanında kalan 
2B arazilerinin birim 
değerlerinin yeniden 
değerlendirilmesi 
için başlayan çalış
ma devam ediyor. 
Bursa Defterdarlığı 
ile Gemlik Mal 
Müdürlüğü 'nden 
oluşan Ortak

HavaiBoıı» 
Öğrenme

İlcePlanlama 
toplamışı 

yapıldı
Hayat Boyu Öğren 
me İlçe Planlama 
Toplantısı Yapıldı. 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık Başkan 
lığında, Halk Eğit 
im Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 
toplantıya İlçede 
bulunan daire baş 
kanları ve çok sa 
yıda okul müdürü 
katıldı. Syf 5’de

Komisyon, ilçemizde 
1OO’e yakın 2B 
arazisinin yerinde 
inceleme yaparak,

yeniden değer
lendirmelerde 
bulunuyor.
Haberi sayfa 7'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Hayat Boyu Öğrenme İlçe 
Planlama toplamışı yapıldıMilletin Vekilleri’ni ne kadar 

tanıyoru(m),(z)?
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24.Dönem 

üyelerinin seçilmesinin üzerinden bir yılı 
aşkın bir süre geçti. Aralarında Bursa’dan 
da 18 milletvekili var. 18 milletvekilinin 1TI 
AKP’li, 5’i CHP’li, 2’si de MHP’li...

Seçim döneminden sonra kaçıyla çeşitli 
nedenlerle bir ya da birkaç kez karşılaştınız?

Ya da basın yayın organlarında kent ve 
kentli üzerine yorum yaparken kaçını izledi
niz?

Onlar bizim vekillerimiz ya...
Gözümüz, kulağımız, sesimiz ya... 
isteklerimizin dile getirilmesi, 
Sorunlarımızın çözümü için onlara vekâlet 

verdik ya...
O nedenle soruyorum.
AKP’den;
Bülent Arınç adını biliyoruz.
Hem Başbakan Yardımcısı oluşundan, hem 

kıdeminden... Hem de seçim bölgesi Manisa 
olduğu halde Bursa’dan liste başına konul
masından.

Canan Candemir Çelik’i kadın ve kıdemli 
oluşundan bir de partideki üst düzey 
görevinden tanıyoruz.

Önder Matlı adı da hiç yabancı gelmiyor 
kulaklara... O da son anda Bursa adına 
TBMM’ye girmişti ya... Bunların dışında kent 
sorunlarına oldukça duyarlı yaklaşıyor.

Mustafa Kemal Şerbetçioğlu ve Hakan 
Çavuşoğlu, Hüseyin Şahin adını daha ziyade 
bayram mesajlarından, gönderdikleri elek
tronik postalardan...

Mustafa Oztürk’e başarılı olarak nite- 
lendirilebilinecek bürokratik yaşamından 
aşinalığımız var.

Yani 11’de 7...
Peki CHP’den...

Sena Kaleli’yi Büyükşehir Belediye Başkan 
adaylığından, kadın sorunlarına duyarlılığın
dan, eğitime verdiği önemden, genel 
merkezde Bursa’yı temsil eden tek üye 
oluşundan,

Turhan Tayan’ı Bursa’da tanımayan yok 
zaten. Gerçi onun derdi tanınmak değil 
çalışmak.

Bir bakıyorsunuz Orhaneli ya da Keleş’in 
dağ köylerinde... Bir bakıyorsunuz sahil 
kıyısında bir balıkçı köyünde...

Cumhuriyet Yürüyüşünde en önde...
Ya maden ocağında işçiyle kol kola... Ya 

da tarlada çiftçinin yanında...
Ilhan Demiröz adını önce Ziraat 

Mühendisleri Odası Başkanlığı’ndan, sonra 
İl genel meclisi üyeliğinden şimdi de tarım 
tekniğiyle, bilimsel tarımla, üretimde ver
imlilikle ilgili çözüm önerilerine ilişkin açıkla
malarından,

Aykan Erdemir adını toplumla ilgili tüm 
sorunlara bilimsel veriler ışığında yaklaş
masından, nefret suçlarına ilişkin olumlu 
çalışmalarından, teoriyle pratiği doğru yer 
ve zamanda buluşturmasından biliyoruz.

Yani CHP’li 5 vekilden 4’ünü tanıyoruz.
Gelelim MHP’ye...
İsmet Büyükataman’ı da,
Necati Özensoy’u siyasetin her alanında 

yaptıkları görevlerinden, toplumsal sorunla 
ra olan duyarlılıklarından tanıyoruz, biliyo 
ruz...

MHP’de ise durum 2’de 2...
Ben tüm vekillere başarılar dilerken bildik

lerimin adlarını ezberimden anımsayamadık- 
larımı da internetteki listelerden ve gazete 
terden yararlanarak buraya yazıyorum.

AKP: Bülent Arınç, Mustafa Öztürk, 
Hüseyin Şahin, Canan Candemir Çelik, İsmet 
Su, Mustafa Kemal Şerbetçioğlu,Hakan 
Çavuşoğlu,İsmail Aydın,Tülin Erkal 
Kara,Bedrettin Yıldırım.

CHP: Sena Kaleli, Turhan Tayan, İlhan 
Demiröz, Akyan Erdemir, Kemal Ekinci.

MHP: İsmet Büyükataman, Necati Özensoy

Hayat Boyu Öğren
me İlçe Planlama 
Toplantısı Yapıldı. 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık 
Başkanlığında, 
Halk Eğitim 
Merkezi’nde gerçek
leştirilen toplantıya 
İlçede bulunan daire 
başkanları ve çok 
sayıda okul müdürü 
Katıldı.
Toplantıda, bir önce
ki yıl yapılan Halk 
Eğitim çalışmaları 
değerlendirildi.
Bu yıl yapılacak 
çalışmaların sunu 
mu Kurum Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar 
tarafından yapıldı. 
Bu yıl ilk defa açıla
cak olan MTSK 
Direksiyon Eğitimi 
Öğreticiliği Kursu, 
MTSK Sınav 
Sorumlusu Kursu, İş 
Makineleri Kursu, 
uemı Adamları 
Yetiştirme Kursu ele 
alındı.
Yine Amatör 
Denizcilik ve Telsiz

Kan atık tasıma aedeli tamamon 
atıkların bertaralına harcanıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 
kararı doğrultusun
da BUSKI faturaları
na yansıtılan 3.27’lik 
‘evsel katı atık topla
ma, taşıma ve 
bertaraf bedelinin 
3.20 TL’si toplama 
ve taşıma hizmetleri 
için ilçe belediyele 
rine aktarılıyor. 
Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürür
lüğe giren ‘Atıksu, 
Altyapı ve Evsel Katı 
Bertaraf Tesisleri 
Tarifelerinin Belirlen 
meşinde Uyulacak 
Usul ve Esaslara 
İlişkin Yönetmelik’ 
gereği, Bursa Büyük 
şehir Belediye Mecli 
si’nin 17 Mayıs 2012 
tarihinde aldığı karar

Sınavlarının talebe 
bağlı olarak yapıla
cağı bildirildi.
Bu yıl Halk Eğitimde 
2 tane ana sınıfının 
eğitim-öğretime 
devam ettiği 
bildirilirken, Tele 
yabancı diller sınav 
yetkisinin devam 
ettiği ilaveten 
BiıÇjiSâyâi'dâ îiıicy- 
sel yeterliliklerin 
ölçüldüğü Ecdl 
sınav yetkisinin de 
alındığı belirtildi.

doğrultusunda 
Kasım ayından 
itibaren BUSKİ fatu
ralarına 3.27 TL’lik 
evsel katı atık topla
ma, taşıma ve berta 
raf bedeli’ yansıtılı 
yor. BUSKI’den 
yapılan açıklamada 

Kaymakam Cahit 
Işık, daha sonra İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
birlikte Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
çalışmalarını 
yerinde izlemek için 
sınavları tek tek 
dolaşarak öğretmen 
ve öğrencilerden 
yupıian çalışmalarla 
ilgili bilgi aldı. 
Kaymakam Işık, 
özellikle resim 
sınıfında bulunan 

bu bedelin BUSKİ’ye 
herhangi bir katkısı 
olmadığı vurgulandı. 
Kararın Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
tarafından alındığı 
belirtilirken, tahsil 
edilen 3.27 TL’lik 
evsel katı atık 

çalışmalarla birebir 
ilgilenerek resimler . 
hakkında bilgi aldık
tan sonra Giyim, ev 
mefruşatı, çini, 
kuaför sınıflarını tek 
tek dolaşarak çalış
maları yerinde izle
di. Çalışmalarından 
dolayı öğretmen ve 
öğrencilere teşekkür 
ederek, sergi döne
minde bu çalış
maları tamamlanmış 
olarak görmek iste
diğini söyledi.

toplama, taşıma ve 
berta raf bedelinin 
3.20 TL’lik kısmının 
toplama ve 
taşıma hizmetlerinde 
kullanılmak amacıy
la ilçe belediyele 
rine, 0.07 TL’lik kıs
mının ise bertaraf 
hizmetlerinde kul
lanılmak amacıyla 
Büyük şehir 
Belediyesi’ne 
aktarılacağı vurgu
landı.
Açıklamada ayrıca, 
söz konusu bedele 
yüzde 18’lik KDV 
uygulanacağı belir
tilerek, toplanan 
bedellerden, BUS 
Kİ’nin gelir hanesine 
herhangi bir girdinin 
olmadığına da 
dikkat çekildi
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lıiMıMaıffelıi
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde gümrük 
kaçağı telefonları 
piyasaya sürmek 
isteyen 2 kişi

Orhangazi ‘de, bin 
100 paket kaçak 
sigara ve 350 kilo 
tütün elen geçirildi. 
Kaçak sigara yaptığı 
iddia edilen 2 kişi, 
gözaltına alındı. 
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü

Bra'iatiıInlinliJlıisiiıtatıiııM
Bursa'da cezaev- 
lerindeki açlık grev 
lerini protesto 
amacıyla düzenle
nen yürüyüş son
rasında çıkan 
olaylara ilişkin 7 
zanlı tutuklandı. 
Merkez Yıldırım 
ilçesi Yavuzselim 
Mahallesi'nde 28 
Ekim günü cezaev
lerinde süren 
açlık grevlerine 
destek vermek

Hasla lasıvan ambulans şarampole yuvarlandı
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nden Yenişehir 
İlçesi'ne hasta 
taşıyan ambulans, 
şarampole yuvar
landı. Kazada, 
aralarında ambu
lanstaki hastanın da 
bulunduğu 5 kişi 
yaralandı. Yaralı 
lardan sürücü 51 ya 
şındaki Ömer Şi 
rin'in durumunun 
ağır olduğu belirtil
di. Yenişehir Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
gören 81 yaşındaki 
Adem Uslu, tomo
grafisinin çekilmesi 
için bugün Ömer

yakalandı. 
Mustafakemalpaşa 
Emniyet
Müdürlüğü'ne gelen 
gümrük kaçağı tele* 
fonların piyasaya

Asayiş Bürosu ekip
leri, ilçe genelinde 
sürdürdükleri 
istihbarat çalış
masının ardından 
E.T'nin (22) ev ve 
aracında arama 
yaptı.
E.T'ye ait evde

amacıyla Bdp'nin 
düzenlediği

yürüyüşü, Sudeposu 
Caddesi'nde polis

Şirin yönetimindeki 
16 F 4544 plakalı 
ambulans ile 
İnegöl'e getirildi. 
Burada tomografisi 
çekilen ve aynı 
ambulans ile 

sürüleceği ihbarı 
polisi harekete 
geçirdi. Operasyon 
düzenleyen polis, 
plakası verilen oto
mobili küçük sanayi

52 adet sigara 
sarma makinesi, 686 
paket sigara sarma 
kağıdı, bin 100 
paket sigara, 424 
bin adet makaron 
filtre, 2 adet hassas 
terazi ile toplam 
354 kilo tütün ele

Yenişehir'e gönde 
rilen Uslu'yu taşıyan 
ambulans, 
Boğazköy Barajı 
mevkiinde şaram
pole yuvarlandı. 
Sürücünün direksi 

içinde durdurdu. 
Araçta çok sayıda 
gümrük kaçağı tele
fon ele geçirilirken, 
olayla ilgili B.T. ve 
A.K. gözaltına alındı 

geçirildi.
Polis, E.T ile
S.K'yı (32) gözaltına 
aldı. Ele geçirilen 
tütün ve sigara 
yapımında 
kullanılan diğer 
malzemelere el 
konuldu 

bitirmek istemiş, 
ardından olaylar 
çıkmıştı.
Güvenlik güçlerine 
taş ve sopalarla 
saldıran partili grup, 
çevredeki işyerlerine 
de zarar vermişti. 
Soruşturma kap
samında göz altına 
alınan 9 kişiden 7'si 
tutuklandı. Yaşları 
küçük olan 
2 şahıs ise serbest 
bırakıldı.

yon kontrolünü 
yitirmesi sonucu 
meydana gelen 
kazada hasta Adem 
Uslu, refakatçıhk 
yapan kızı Nazlı 
Tekpınar, sürücü 
Ömer Şirin ile 
ambulansta görevli 
sağlık personeli 30 
yaşındaki Esra 
Karakuzu ile 39 
yaşındaki Derya 
Köseler 
yaralandı. Yaralılar, 
çağrılan diğer ambu
lanslar ile İnegöl ve 
Yenişehir devlet 
hastanelerine 
kaldırıldı.

Dolandırıcılar 
kavanozun içindeki 

2 Hin lirayı çaldı
Bursa'da bir eve 
eşya satma 
bahanesiyle gelen 
bayan dolandırıcılar 
kavanozun içindeki 
2 bin TL'Yi alarak 
kayıplara karıştı. 
Olay, Kestel 
ilçesi Serve 
Mahallesi"nde 
meydana geldi. 
Resmive T.'nin 
evine eşya satma 
bahanesiyle gelen 
kimliği belirsiz 3 
kadın, Resmive 
T.'nin kavanoz

Sahte Polise İnandı, 
18 Bin Liradan Oldu
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde ikamet 
eden bir kişi, cep 
telefonundan 
arayan ve kendisini 
polis olarak tanıtan 
kimliği henüz belir
lenemeyen kişilerin 
hesabına 18 bin lira 
yatırdığını belirte 
rek polise müracaat 
etti.
Dağyenice köyü 
Dağyenice 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 
Mehmet Y.'i cep 
telefonunu arayan 
bir kadın 'Mehmet 
burada emniyetten 
birileri var' diyerek 
telefonu kimliği 
belirsiz erkek bir 
kişiye verdi.
Mehmet Y., kendisi
ni 'Asayiş Şubeden 
Aydın Koç' olarak 
tanıtan şüphelinin 
"Telefonunuzdan 
yasa dışı görüşme 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

içinde biriktirdiği 2 
bin TL'yi alarak 
kayıplara karıştı. 
Parasının 
çalındığını son
radan fark eden 
müşteki, polisi 
arayarak hırsızlar
dan şikayetçi oldu. 
Resmive T: 
ifadesi alınmak 
üzere karakola 
götürü lürken, polis 
eşkalini aldığı 
kadınları yakalamak 
için çalışma 
başlattı.

ler yapılmış. 
Şuanda evinizdeyiz. 
Telefonlarınızı 
inceliyoruz. Bunu 
yapanları yakala
mak için bize 
yardımcı olur 
musunuz?" demesi 
üzerine verilen 
hesap numarasına 
18 bin lira para 
yatırdı. Bir süre 
sonra dolandırıl 
dığını anlayan 
Mehmet Y., polise 
müracaat etti. 
Olayla ilgili polise 
ifade veren Mehmet 
Y., "Telefonum 
çaldı. Eşimin sesi 
ne benzeyen bir 
bayan 'Mehmet, 
burada emniyetten 
görevliler var' di 
yerek telefonu er 
kek bir şahsa verdi. 
Sonra dolandı 
rıldım" dedi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Gemlik Körfez www.8emlifckorfezflazetesi.cem
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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Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İki tören...
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yaptırılan Çarşı Deresi’nin Minibüs 
Garajı’ndan Çevre Yolu’na kadar olan 
bölümünde yapılan yeni düzenleme için 
yapılacakmış tören.

Bir çeşit açılış töreni..
Aylardır kullanımda olan bu derenin biti

mi için tören düzenleniyor.
Buna anladım da, Paşa Konağı dedikleri, 

eski Halk Eğitim Merkezi binasının 
restorasyon çalışmaları başlayalı bir ay 
oldu.

Bunun için tören düzenlenir mi?
Çalışmaların ne durumda olduğunu 

görmek için yerinde inceleme yapılabilir, 
ama ne töreni bu Allah aşkına?

Her işi tadında bırakmak gerekir.
500 bin liralık bir restorasyon için tören 

düzenlenmesini ayıplıyorum.
Göreceksiniz, törenlere halk yine 

gelmeyecek.
Aynı Ahmet Dural Meydam’nda Turşucu 

İsmail’in dükkanı ile Acar Börekçisi’nin 
işyerini yıktıklarında yaptıkları törende 
olduğu gibi;

Birkaç meclis üyesi, AKP yönetim kurulu 
üyeleri, üç beş meraklı vatandaş...

O kadar...
Çarşı Deresi’nin üzerinin ikinci bölümü 

nün üzerinin açılışı ramazan ayında 
yapıldı.

Batum İş Merkezi’ne kadar olan bölüm 
temizlendi ve içi ile çevresi betonlandı.

Merkez Solaksubaşı Camiinden, PTT 
binasına kadar olan bölüm açıldı, hafta
lardır el sürülmediği için esnaf pis koku
dan bunaldı.

Buraya ne yapılacağı belli değil.
BUSKİ’nin derenin inşaatını yaptığını 

Belediye Meclis toplantısında öğrendik.
Ama kime yaptırıyor, ortada bir proje 

görülmüyor. Bu konuda birkaç kez yazdım 
cevap alamadım. İlk etap dere düzenleme 
çalışması hakkında Gemlik halkı asılan bil- 
boadlar ile bilgi sahibiydi. Ama şimdi 
kimse ne yapılacağını bilmiyor.

Bu iş devlet sırrımı ki açıklanmıyor. Öte 
yandan Derenin ağzındaki balık satış yer
lerinin a ki beti ne olacak? Belli değil.

Yerleşke önündeki eski projeyi değiştirip 
kafalarına göre proje yapanlar bu konuda 
neden dereyi açarken oradaki balıkçılar 
nereye taşınacağını düşünmelidir merak 
ediyorum. Topu meclis üyelerine attılar.

Deniz kıyısı olan bir ilçede bu ilçeye 
yakışır balık satış yerleri olmalı.

Balık almak için vatandaş kilometrelerce 
öteye gitmemeli.

Gerekirse bu kentin değişik yerlerine 
dağıtılmalı..

Dün, Büyükşehir Belediye Meclisinde 
görüşüleceğini yazdığım, Hürriyet Cad 
desi köşesindeki katlı otoparka çevrilen 
arsa konusu görüşülmemiş. Bana iletilen 
bilgi yanlış çıktı. Konu İrnar Komisyonun 
ca geri çekilmiş. Belediye yönetimi katlı 
otopark konusunda ısrarcıymış.

Kendi bilecekleri iş. Ama vatandaş o yer 
konusunda döndürülen dolapları artık 
biliyor.

İstediklerini yapsınlar, yanlış hesap bir 
yerden mutlaka döner.

MlllMIIİ 1İ tisi MHl
Bursa ve Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabaha karşı ilçe 
mizde daha önceden belirlenen 18 adresteki uyuşturucu satıcılarının 
evlerine baskın düzenledi. Biri bayan, 21 kişi polisçe gözaltına alındı. 
Polis ve Savcılık soruşturmasından sonra mahkemeye sevk edilen 
şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
KOM Şube 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlar Büro Amirliği 
ve Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, dün sabaha 
karşı ilçenin 18 deği 
şik adresine yönelik 
eş zamanlı gerçek
leştirdikleri operas 
yonda, 21 kişiyi 
gözaltına aldı, 
şüphelilerden 19’u 
uyuşturucu ticareti 
yapmak iddiasıyla 
suç unsuru madde 
lerle birlikte yakalan 
dılar. Şüpheliler 
çıkarıldıkları 
mahkemece tutukla- 
nara'K cezaevine 
gönderildi. 
Bursa Narkotik 
Suçlar Büro Amirliği 
ekipleri ve Gemlik 
polisi daha önceden 
izledikleri kişilerin 
evlerine 18 noktada 
baskın yaptı. 
Operasyonlarda 
satışa hazır durum
da 53 çıkı halinde 
167 gram uyuşturu
cu esrar maddesi, 2 
adet ecstasy hap, 3 
adet 9 mm ve 2 adet 
7.65 mm çaplı fişek 
ele geçirdi. 
Gözaltına alınanlar 
polisteki sorguların
dan sonra, Adliye’ye 
götürüldü. 
Buradaki Savcılık 
soruşturmasından 
sonra, mahkemeye 
sevk edildiler. 
Şüphelilerin üçlü- 
dörtlü guruplar

halinde Adliye’ye 
getirilirken, Adliye 
çevresinde polis 
geniş güvenlik önle
mi aldı.
Adliye’nin giriş ve 
çıkışları polis 
tarafından kontrol 
altına alınırken, 
Adliye yolunda araç 
geçişlerine

İzin verilmedi.
Bu arada, gözaltına 
alınan kişilerin 
yakınları da 
Adliye karşısında 
toplandılar. 
Cumhuriyet Savcı 
hğı’nca hazırlanan 
dosya, Sulh Ceza 
Mahkemesi’ne gön
derildi.

CHP den İşçi Haklan 
«e İş Hukuku" paneli
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
İlçe Başkanlığı, 
“İşçi Hakları ve İş 
Hukuku” konulu 
panel düzenliyor. 
17 Kasım 2012 
Cumartesi günü 
Saat 13.oo’de 
11 Eylül Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapilacak olan 
panele Avukat 
İsmail İşeİ

konuşmacı olarak 
katılacak.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
“İşçi Hakları Ve İş 
Hukuku" konulu 
panele tüm 
Gemliklileri ve 
sivil toplum 
kuruluşlarını bek
lediklerini 
söyledi.

Uyuşturucu sattık
ları belirlenen, 
20 sanık, yapılan 
yargılama sonunda 
tutuklanarak, 
Gemlik Ceza ve 
Tutukevine götürül 
düler.
Tutuktular arasında 
bir de bayan 
bulunuyor.

İŞÇİ H|KLARI 
İŞ HUKUKU

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Üzmen. ‘11 ruhuna ihtiyacının var Serbest Körsö
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin ilanı 
ile ilgili olarak yap
tığı basın açıkla
masında; kardeşlik 
ile birlik ve beraber
liğe vurgu yaptı: 
"15 Kasım 1983 tari
hi, Kıbrıs Türk 
Halkının siyasi 
yaşamının önemli 
bir dönüm noktası 
ve mücadelelerini 
devlet olgusuyla 
dünyaya ilan ettiği 
bir gün olmakla bir
likte İslam bütün
leşmesinin bir 
örneğini temsil 
etmektedir." diyen 
Özmen, sözlerini 
şöyle sürdürdü. 
"Milli Selamet 
Partisi olarak, koal

Wrtıı mi teine Mıaiiiııııl
Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde 
yapılan idari deği 
şiklik sonrası Baş 
hekim Mehmet Kü 
çükkeçe’nin yerine 
göreve getirilen Op. 
Dr. Metin Eski ve 
yeni göreve başla 
yan kadroya, Milli 
yetçi Hareket Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
hoş geldin ziyaretin 
de bulundu.
Başhekim Mehmet 
Eski daha önce 
Karamürsel ve 
Karacabey’de 
Başhekimlik yap
tığını belirtirken, 
Bursa Devlet 
Hastanesi’nde de 
cerrah olarak görev 
yaptığını sözlerine 
ekledi. Eski, hasta
nenin eksikliklerine 
değindi. Tek bir 
yerde daha kapsam

isyon hükümetinde 
görev aldığımız 
1974 yılında, Kıbrıs 
müslümanlarının 
içinde bulunduğu 
duruma razı olma 
mız mümkün olma 
yacağından bu duru 
ma kayıtsız kalma 
mızda söz konusu 
değildi. Garantör 
devlet olmamızın 
yanısıra kardeşlik 
olgusu ve din bir

lı hizmet verilmesi 
nin işleri daha kolay 
■aştıracağın ı belir
tirken, bölük yapısı
na rağmen elde 
olanı da göz önün 
de tutarak ona göre 
bir çalışma progra 
mı yapacaklarını 
söyledi. Gemlik’in 
potansiyeli olan 
büyük bir ilçe oldu 
ğuna da değinen 
Eski, Gemlik’e 
yakışacak bir hasta

liğimiz münasebeti 
ile bu haklı müda
halede Libya, İran 
ve Pakistan gibi 
jslam ülkelerinin de 
yardımları ile tari
himize altın harfler
le yazılmış bir zafer 
daha kazandırdık. 
Libya'nın uçak
larımız için yakıt ve 
motor yağı takviyesi 
nin yanısıra napalm 
malzemesi, top 

nenin Gemlik’te 
olmasının gerektiği
ni de vurguladı.
Vatansever tavırları 
ile de dikkat çeken 
Başhekim Metin 
Eski, “Benim 
bayrağım kutsaldır. 
Bayrağımı başka 
ülkede dalgalandı 
ran ve Afrika’nın 
ücra noktalarında 
bile İstiklal Marşı 
mm okunmasını 
sağlayanlar ve bu 

mühimmatı İran'ın 
roket lançer ve 
Pakistan 'ın 
mühimmat ve sağlık 
maize meleri ile 
destekte bulun
maları takdire 
şayandır. Yapılan bu 
yardımlar, birlik ve 
beraberliğin müslü- 
manlar için olmazsa 
olmaz bir ilke oldu 
ğunu ortaya koy
maktadır. Görülüyor 
ki bizim için ihtiyaç 
olan Avrupa Birliği 
değil, İslam Birliği 
ve İslam Natosu'dur 
diyen Özmen 
"Avrupa'nın sözde 
modern hayatı 
İslam toplumuna 
birşey katmayacak
tır, aksine özümüz
den çok şey alıp 
götürecektir ve 
götürmektedir de."

Ürer KONAK 
(E) Tarih Öğretmeni

millete sahip çıkan 
herkes benim için 
değerlidir” dedi. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, “Hastanenin 
yapımından bu 
güne büyük hizmet
leri olan Mehmet 
Küçükkeçe ve ekib
ine hizmetlerinden 
dolayı teşekkür 
ediyor, yeni gelen 
ekibe başarılar 
diliyoruz. ” dedi

ATATÜRK’ÜN EVRENSELLİĞİ (3)
Dünden devam...
Vietnam da Hoşi-Mihn, Hindistan’da 

Gandi, Pakistan’ın kurucusu 
Muhammed Ali Cin nah, Tunus’ta Habib 
Bugiba, Cezayir milliyetçileri, Afrika ve 
Asya’nın mazlum ulusları için Atatürk 
bayrak olacaktır. Cezayir’in Fransa’ya 
karşı direnişinde ölen Cezayir mil
liyetçilerinin göğüslerinin üzerinden 
Atatürk resimleri çıkacaktır. Tüm 
mazlum uluslara, ulusal bağımsızlık
larının başarılmasının örneği olan 
Atatürk, kuşkusuz yalnız Türkiye için 
değil, tüm dünyanın kabul ettiği 
evrensel boyutlara ulaşmış bir insandır.

O hem mazlum ulusları sömürge 
yapanlara karşı “Bağımsızlık Savaşı” 
verirken, hem de doğu uluslarının kafa 
sındaki tutsaklık zincirini parçalayan 
liderdir. Mazlum uluslar bağımsızlık 
savaşı örneği olarak Atatürk’ü bayrak 
yaparken gösterdikleri başarıyı, ne 
yazık ki çağdaşlaşan Türkiye’nin atılım- 
larını, devrimlerini örnek ala
mamışlardır. Özellikle de insan aklının 
özgürlüğünü sağlayan laikleşmedeki 
başarısını örnek alamamışlardır. Bu 
konuda, Atatürk’ün yolunda gitmeye 
cesaret edememişlerdir. Tüm dünyada 
İslam ulusları içinde laikleşmeyi 
başarabilen tek ülkenin Türkiye olması, 
bunun önemini daha da büyütmektedir.
Bütün dünya uluslarını akraba kabul 

eden Atatürk’ün dünya olaylarına 
bakışı, görüşleri bu günde geçerliliğini 
korumaktadır. Yalnız kendi ulusunun 
refahını değil, tüm ulusların refahının 
birlikte düşünülmesi gerektiğini yineler. 
İnsan vücuduna benzetir dünyayı... 
Vücuttaki bir organın rahatsızlanması 
nasıl diğer organları da etkilerse, bir 
yerdeki rahatsızlığın tüm dünyayı 
ilgilendirdiğini ileri sürer.

Yaşam koşullarının, açlığın, yoksul
luğun, yoksul-zengin farklılıklarının 
kaldırılmasına inanır. Tüm dünyada, 
tüm ulusların malı olan bir tek uygar
lığın varolduğunu söyleyen Atatürk; 
bütün insanlığı bu uygarlığa, bu 
gelişmelere katılmaya çağırır. Atatürk, 
ulusların gerçek ve kalıcı mutluluğa, 
başka uluslar üzerinde egemenlik kur
makla değil, anlaşarak, uçurumların 
kapatılarak ulaşılabileceğini söyler.
“Eğer sürekli barış isteniyorsa, 

kitlelerin durumunu iyileştirecek, ulus
lararası önlemler alınmalıdır. İnsanlığın 
refahı, açlık ve baskının yerine geçme
lidir. Dünya vatandaşları kıskançlık, 
açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekil 
de eğitilmelidir” Devamı yarın...

Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km. 

TEL :514 03 06 -514 20 21 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA A “SUYUNU BOŞA 
mft H HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Meclis 
Başkanı ve TOBB 
Kadın Girişimciler 
Kurulu Koordinatörü 
İlhan Parseker, ka 
dınların iş hayatında 
hala yeterince yer 
alamadığını 
söyledi.
BTSO bünyesinde 
örgütlenen TOBB 
Bursa Kadın 
Girişimciler 
Kurulu'nun (KGK) 
Global Girişimcilik 
Haftası dolayısıyla 
düzenlediği "Bursa 
Kadın Girişimcilerini 
Bekliyor" panelinin 
açılış konuşmasını 
yapan Parseker, 
kadın istihdamına 
yönelik Kore ile 
Türkiye'nin kıyaslan
masını içeren bir 
araştırmaya dikkati 
çekerek, "Kore'nin 
nüfusu 49 milyon, 
çalışan kadın sayısı 
ise 10 milyon. 
Türkiye'de 73 
milyon nüfusa 
karşın 7.5 milyon

kadın çalışan var. 
Kadının işgücüne 
katılım oranı 
Kore'de yüzde 50, 
Türkiye'de yü^de 30. 
Kore'de bir kadın 
yılda 41 bin dolarlık 
katma değer oluştu
rurken, Türkiye'de 
kadınımızın yıllık 
üretimi 30 bin dolar 
civarında. Kore 
gelişmiş bir ülke 
ama bir Almanya ya 
da Japonya değil. 
Aramızda kapanmaz 
bir fark yok.
Eğer kadınımızın 
işgücüne katılımın
da ve verimlilikte 
Kore'yi yakalaya
bilmiş olsak, kişi 
başı milli gelirimiz 
18 bin dolara ve 
Gayri Safi Milli

Hasılamız (GSMH) 
1.3 trilyon dolara 
ulaşacak. Böylece 
bir anda Ispanya'nın 
ardından dünyanın 
13'üncü büyük 
ekonomisi haline 
gelmiş olacağız" 
dedi.
TOBB Bursa KGK 
Başkanı Emine 
Örnek de, yeni fikir
lere ve girişimcilere 
olan ihtiyacı kadın
ların karşılayabile
ceğine işaret 
ederek, "Bunun için 
çok çalışmamız 
lazım. Sürekli fikir 
üretmekten kork
mayalım ve tabii ki 
düşündüklerimizi 
dile getirmekten. 
Yaş hiç fark 
etmez, kışkırtır 

sanız binlerce iş 
fikri çıkar" diye 
konuştu.
Açılış konuşmalarını 
Vali Yardımcısı 
Vedat Müftüoğlu, 
TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu 
Koordinatör Başkanı 
ve BTSO Meclis 
Başkanı İlhan 
Parseker ile Bursa 
KGK Başkanı Emine 
Örnek'in yaptığı 
panelin moderatör- 
lüğünü Uludağ 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr.
Serpil Aytaç 
üstlendi. 'Başımıza 
icat çıkar' temasıyla 
organize edilen pan
ele konuşmacı 
olarak ünlü modacı 
Arzu Kaprol, 
UNİ Mendilleri'nin 
sahibi Ataman 
Özbay, B-Fit 
Salonları Kurucusu 
Bedriye Hülya ve 
Şanlıurfalı başarılı 
işkadını Cevahir 
Asuman Yazmacı 
katılarak, başarı 
hikayelerini paylaştı

Trafikteki Araç 
Sayısı 16 Milyon 

825 Bin 748'e Ulaştı
Trafiğe kaydı 
yapılan motorlu 
taşıt sayısı Eylül 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 7 
azaldı. Eylül ayında 
84 bin 846 taşıtın 
kaydı yapılırken, 
trafikteki araç 
sayısı 16 milyon 
825 bin 748'e ulaştı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2012 yılı Eylül ayına 
ilişkin Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistik- 
leri'ni açıkladı.
Buna göre, Eylül'de 
trafiğe kaydı 
yapılan toplam 84 
bin 846 taşıt içinde 
otomobil yüzde 
47,7 pay ve 40 bin 
499 adetle ilk sıra
da yer aldı.
Otomobili yüzde 22 
pay ve 18 bin 659 
adetle motosiklet, 
yüzde 17,7 pay ve 
15 bin adetle kam 

Gemlik Körfez mnmmtfiniiffinifie

yönet, yüzde 4,4 
pay ve 3 bin 718 
adetle traktör takip 
etti.
Eylül ayında trafiğe 
kaydolan taşıtların 
yüzde 8,2'sini (6 bili 
970) minibüs, oto
büs, kamyon ve 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
Trafiğe kaydı 
yapılan motorlu 
taşıt sayısı Eylül'de 
bir önceki aya göre 
yüzde 7 azaldı. Bu 
azalış otomobilde 
yüzde 10,3, kamyo
nette yüzde 1,6, 
kamyonda yüzde 
7,9, motosiklette 
yüzde 14 olarak 
gerçekleşti.
Minibüste yüzde 
22,2, otobüste 
yüzde 53,9, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 13,3, trak
törde ise yüzde 
15,1 artış oldu

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR
4 *
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Kumla da 2B arazilerinde yeniden 
değerlendirme çalışmaları sürüyor
Anayasa’da yapılan- 
değişiklik ile 
Hazine’ye ait olan 
orman vasfını yitir
miş arazilerin kul
lananlara satışı ile 
ilgili başlatılan çalış
malar sonucu, Küçük 
Kumla’da imar 
alanında kalan 2B 
arazilerinin birim 
değerlerinin yeniden 
değerlendirilmesi 
için başlayan çalışma 
devam ediyor. 
Dün, Bursa 
Defterdarlığından 3 
denetim elemanı ile 
Gemlik Mal 
Müdürlüğü Milli 
Emlak Şefi Şadi 
Gül’den oluşan 
heyet, Gemlik Küçük 
Kumla arasındaki 
Hasanağa Kampı 
üzerindeki 2B arazi
leri ile Kumla 
Yolu’nun üzerinde

kalan 2B arazilerinde 
inceleme yaptı.
Yerinde yapılan 
incelemede, arazinin 
eğim durumu denize 
ve yola uzaklıkları 
dikkate alınarak, 
rapor tutuldu. 
Küçük Kumla Köyü 
Muhtarı Kemal 
Karadeniz’in de hazır 
bulunduğu denetim
lerin bugün de 
sürdürülerek tamam
lanması bekleniyor.

RAİC 
DEĞER 
YÜKSEKTİ 
Küçük Kumla 
Mahallesi’nde 2B 
olarak bilinen 100’e 
yakın alanın 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin hazır
ladığı 1/5000 ölçekli 
imar planlarında 
konuta açık olarak

gözüken yerlerin 
daha önceden 
Belediye tarafından 
metrekaresi 350 lira 
olarak belirlenmesi 
nedeniyle, buna itiraz 
eden arazi sahip

lerinin itirazı 
sonucu Bursa 
Defterdarlığı ile 
Gemlik Mal 
Müdürlüğü’nden 
oluşan Ortak 
Komisyon, ilçemizde

100’e yakın 2B 
arazisinin yerinde 
inceleme yaparak, 
yeniden değer
lendirmelerde 
bulunuyor.
Heyetin, hazırlaya

cağı raporun 
Maliye Bakanhğı’na 
gönderileceği ve 
kesin sonuçların 
Bakanlık tarafından 
belirleneceği 
öğrenildi.

liwilariWcaliaiaiaaHrwIeiisarli
Hamidiye 
Mahallesi’nde 
Sosyal Yaşam 
Merkezi ve Belediye 
Hizmet binasının bir 
sokak ötesinde 
haşarelerle 
mücedele için 
sokaklardaki kana 
lizasyon logarları 
ilaçlanınca, logarlar- 
da yuvalanan kara 
fatmalar çevreye 
yayıldı.

EVLER İLAÇLANDI 
Dün, mahallenin 
belediyeye başvu
rarak, evlerini kara 
fatmalar sardığı 
bildirince, Gemlik 
Belediyesi Sağlık 
Müdürlüğü ilaçlama 
ekipleri, sokaktaki 
evleri tek tek 
ilaçladı.

Meteorolojiden 
sağanak yağış uyarısı

KflŞ€D€ B€KLEM€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) 513j5j5]

Marmara'nın batısı, 
Rize, Artvin, 
Trabzon'un doğu 
ilçeleri ile öğle saat
lerinden sonra 
Aydın ve Muğla'nın 
kıyı kesimlerinin 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor. 
Sabah ve gece 
saatlerinde Marma 
ra'nın güneydoğu 
su, Batı Karade 
niz'in iç kesimleri, 
iç Ege ile İç Anado 
lu'da yer yer sis 
hadisesi bekleni 
yor.
Devlet Meteoroloji ' 
İşleri Genel 
Müdürlüğü’nden alı
nan tahminlere 
göre, hava sıcaklığı 
ülke genelinde 1 ila 
3 derece artarak 
mevsim normalleri 
civarında 
seyredecek.
Rüzgar, genellikle 
kuzeyli yönlerden 
hafif, arası ra 
orta kuvvette, 
Marmara ve Kuzey 
Ege'de kuvvetlice

(30-50 km/s) esecek 
Bazı illerde bekle
nen hava durumuy
la günün en yüksek 
sıcaklıkları ise 
şöyle: 
Ankara: Parçalı 
bulutlu, sabah ve 
gece saatlerinde 
yer yer sisli 14 
İstanbul: Parçalı ve 
çok bulutlu, batı 
çevre ilçeleri 
(Silivri, Çatalca) 
hafif sağanak 
yağışlı 18 
İzmir: Parçalı 
zamanla çok 
bulutu 20 
Adana: Az bulutlu 
ve açık 24 
Antalya: Az bulutlu 
ve açık 22 
Samsun: Parçalı ve 
çok bulutlu 17 
Trabzon: Parçalı 
ve çok bulutlu, 
doğusu sağanak 
yağışlı 16 
Erzurum: Parçalı 
bulutlu 11 
Van: Parçalı 
bulutlu 11 
Diyarbakır: Parçalı 
ve az bulutlu 19



16 Kasım 2012 Cuma Gemlik Karfez Savla 8

İli Milli Tank sahaya iniyor
Türkiye'nin ilk 
özgün ana 
muharebe tankı 
Altay'ın prototipi, 
bugün Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan'ın katılacağı 
törenle Koç Grubu 
şirketlerinden Oto 
kar'ın Sakarya tesis
lerinde tanıtılacak. 
Altay'ın tasarımında, 
TSK'nın gerçek
leştirebileceği her 
türlü harekat şartları 
ve katılım sağlaya
cağı BM/NATO 
harekatlarının 
ihtiyaçları göz 
önünde bulun 
durulduğu, bu 
amaçla da tankın 
en yeni teknoloji 
lerle donatıldığı 
bildiriliyor.
Altay, sahip olacağı 
üstün ateş gücü ve 
isabet oranı, yüksek 
hareket kabiliyeti ile 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin en 
temel ve caydırıcı 
güçlerinden biri 
olacak.

500 MİLYON 
DOLARLIK 
BÜTÇE 
İlk Türk milli 
tankının tasarımı, 
prototiplenmesi, 
testleri ve kalifikas 
yonu için yaklaşık 
500 milyon dolarlık 
bir bütçe 
öngörülmüştü. 
Altay tankının 
fizibilite çalışmaları 
2005'te tamamlan

mış, Milli Tank Üre
tim Projesi (MİTÜP) 
çerçevesinde 30 
Mart 2007'de yapılan 
Savunma Sanayi 
İcra Komitesi 
toplantısı sonucun
da Savunma Sanayii 
Müsteşarhğı'nca 
proje ana yükleni
cisi olarak Otokar 
belirlenmişti 
Otokar, alt yüklenici 
olarak yurt 
içinde 50'yi aşkın

firmayla çalışıyor. 
Altay takımı olarak 
adlandırılan 
şirketlerden 
ÂSELSAN, tankın 
atış kontrol 
sistemi ile komuta 
kontrol muhabere 
bilgi sistemini 
geliştiriyor.
Belirlenen bazı alan
larda Koreli Hyundai 
Rotem şirketinden 
teknik destek 
alınıyor.
120 mm'lik 55 kalb 
bre ana silah sis
temini Makine 
Kimya Endüstrisi, , 
modüler zırh 
paketini de 
Roketsan geliştiri 
yor. Altay'ın 4 yıl 
sonra üretime 
geçmesi planlanıyor. 
Koç Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 
Koç'un ev 
sahipliğindeki 
törene Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da katıl
ması bekleniyor

ELEMAN 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

AKARYAKIT 
SATIŞ GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

AKCAN PETROL
Dörtyol Mevkii GEMLİK

Tel : 513 10 79

ÖĞRETİCİLER ARANIYOR
KURUMUMUZCA AKTİF
OLARAK ÇALIŞACAK 

USTA DİREKSİYON ÖĞRETİCİSİ, 
İLK YARDIM BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

(ATT BELGELİ) VE 
MOTOR BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ

ARANIYOR
GEMLİK SÜRÜCÜ KURSU 
TEL : 0 224 513 26 50 
GSM: 0 545 845 42 42

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gemlik 
Körfez 

Gazetesi 
HeiMıııı^

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)

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

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

MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Ağustos ta işsizlik verileri
kötü sürpriz yaptı

Türkiye İstatistik 
Kurumu Ağustos 
ayı işsizlik rakam
larını açıkladı. 
Ağustos ayı 
verilerine göre 
işsizlik yüzde 0,4 
arttı. Beklentiler 
iŞSiv^Jin bir miktar 

düşeceği 
yönündeydi... 
Türkiye İstatistik 
Kurumu Ağustos 
ayı işsizlik 
rakamlarını açıkladı. 
Ağustos ayı verile 
rine göre işsizlik 
yüzde 0,4 arttı.

Tapuda şerli uygulaması başladı
Çevre ve Şehircilik 
Bakanhğı’nın 
kentsel dönüşüm 
kapsamında riskli 
binaların, alım, sa 
tim ve devir işlem
leri sırasında tapuda 
görülebilmesi için 
getirdiği "şerh" 
uygulaması, İstan- 
büFdan başladı 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı yetk
ililerinden aldığı bil
giye göre, Türki 
ye’nin geleceğini 
şekillendirecek 
kentsel dönüşümün 
5 Ekim’de başla
masından bu yana 
genellikle kamu 
binaları olmak üzere 
çeşitli illerdeki riskli 
binaların yıkımına 
başlandı. Yıkımların 
yanı sıra çeşitli 
illerde Bakanlığın 
belirlediği lisanslı 
kuruluşlarca yapılan

Beklentiler işsizliğin 
bir miktar daha 
düşeceği yönün 
deydi...
İşsizlik Ağustos 
ayında ayında yüzde 

riskli bina tespitleri 
hızla devam eder 
ken, şimdiye kadar 
tapu ve kadastro il 
müdürlüklerine İs 
tanbul’dan 48, An 
kara’da bir binanın 
"riskli olduğu" 
yönünde bildirim 
yapıldı. Can güven
liği performans 
düzeyi koşullarını 
sağlayamama, kolon 
kiriş boyutlarının 
küçük olması, 
yığma duvarlarda 
çatlak ve hasar, 
beton kalitesinin 
düşük olması, taşı

8,8 oldu. 
Temmuz'da 
kayıtlı işsiz sayısı 
112 bin kişi arttı 2 
milyon 445 bin kişi 
oldu 

yıcı sistem yetersi
zliği gibi nedenlerle 
riskli bulunan bina 
ların tapusuna şerh 
konularak, ’’bina 
risklidir’’ tespiti 
yapıldı. Ankara’nın 
Bahçeli eyler 
semtiyle İstanbul’un 
Kadıköy, Bakırköy, 
Üsküdar, Maltepe ve 
Küçük çekmece’nin 
de aralarında bulun
duğu ilçelerinde yer 
alan bu yapıların 
tapudaki alım, satım 
ve devir işlem
lerinde riskli olduğu 
görülebilecek.

Astronomik tek
liflere ulaşan elek
trik dağıtım özelleş 
tirmelerinde, tarife 
ye giren kayıp- 
kaçak bilgileri ile 
gerçekleşen rakam
lar arasında ciddi 
fark oluşunca, 
EPDK bir düzen
leme yaptı.
Bu düzenleme 
tüketici açısından 
faturuların yük
selmesine yol aça
bilir.
ELEKTRİK 
dağıtımında 
özelleştirmeler 
kaldığı yerden 
devam ediyor. 
Ancak 2010 yılında 
iptalle sonuçlanan 
ihalelerden yola 
çıkarak, alınan der
sler de var. Bir 
önceki özelleştirme 
sürecinin ardından, 
şirketlerin en çok 
şikâyet ettiği konu 
kayıp-kaçak oran
larının ihaleye temel 
teşkil eden tarifeler 
de belirtilen oranlar
dan yüksek çık
masıydı. Hatta bu 
nedenle Dicle ve 
Van Gölü gibi belli 
bölgelerde devirler 
gerçekleşmezken, 
yeni ihalelere katıl
ma konusunda 
kararsız kalan yatı 
rımcılar olmuştu. 
KRİTİK 
DÜZENLEME 
Ancak konuya el 
atan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK), Elektrik 
Piyasası Tarifeler 
Yönetmeliği’nde 
değişikliğe gitti. 
Değişikliğe göre, 
Özelleştirme İdaresi

Başkanlığı (ÖİB) tarifeye yansıtılması
tarafından ihale 
lerde nihai teklifler 
alınmadan önce 
uygulama dönemi 
için belirlenmiş olan 
parametrelerde 
değişiklik yapılması 
talep edilirse, bu 
talep, kurul tarafın
dan değerlendirile
cek.
DOĞUDA 
CİDDİ FARK 
Düzenlemeyi değer
lendiren yetkililer, 
2.9 milyar dolar gibi 
astronomik tek
liflerin geldiği ancak 
iptal edilen ihaleleri 
hatırlatarak, 
“Hükümet, yeni 
özelleştirme 
surecinde şirket
lerin beklentilerini 
ciddiye alma ihti 
yacı hissetti. Dicle, 
Araş, Vangölü gibi 
Doğu ve 
Güneydoğu illerini 
kapsayan bölgel
erde, tarifeye temel 
teşkil eden kayıp- 
kaçak oranları 
yüzde 60 görünüyor 
ama fiiliyatta bu 
oran yüzde 80’e 
kadar çıkabiliyor. 
Bu bölgelerin 
özelleştirilmesi için 
gerçekçi oranların 

lazım’’ diye konuş
tu.
İLGİYİ 
AZALTIYOR 
Fiili kayıp kaçakla 
mevcut rakamlar 
arasındaki farkın, 
sadece doğu ve 
güneydoğu böl
geleriyle sınırlı 
olmadığına dikkat 
çeken yetkililer, 
birçok bölgede aynı 
sorunun yaşandığı
na işaret etti. 
Görüştüğümüz bir 
EPDK yetkilisi, şun
ları söyledi: “Sırada 
Boğaziçi, Gediz, 
İstanbul Anadolu 
Yakası gibi 
özelleştirmeler var. 
OIB, EPDK’ya yazdı 
ve ‘Bu fiili sorunu 
çözelim yoksa 
yatırımcı ilgilenmiy
or’ dedi. İhaleyle 
ilgilenen şirketler, 
belirlenen tarifel
erdeki kayıp kaçak 
oranlarının gerçekçi 
olmamasından 
şikâyet ediyor.” 
Davalar açılmıştı 
TOPLAM 17 milyar 
dolarlık gelir bek
lentisiyle yapılan 20 
elektrik dağıtım 
ihalesinden, sekizi 
iptal edilmişti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
Polis imdat *155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. fom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 813 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

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

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Siel. 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) 8İ1 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni I4İ ki t gaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 Ol 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 qo 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik KErfez
•■■LİK’İN İLK «ONLOK SİYASİ SAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4422 

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)

tfflUliHlShlKİ
VENÜS SİNEMASI 
ÇANAKKALE 

1915:11:30-14:00- 
17:00-20:15 

VAMPİR AVCISI 
12:00-14:15- 
16:30-20:00

REZERVASYON
51333 21
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Millimi iHMMIaılıııiM rtsisıı
2012-2013 Eğitim 
Öç-etim Yılı’nviv. 
ilkoKula dönüşüp 
tam gün «ğretime 
geçen Şehit Cemal 
İlkokulu nda ug rnci 
ve velilere yönelik 
sosyal kültürel 
faaliyetler hız 
kesmiyor. Ders dışı 
saatlerde öğren
cilere yönelik olarak 
açılan satranç ve 
gitar kursunun 
yanında Halk Eğitim 
Merkezi işbirliği ile 
açılan keman kursu 
ve drama çalışmaları 
başladı. ‘‘Okullar 
Hayat Olsun” Projesi 
kapsamında şimdi 
de velilere yönelik 
ola rak sosyal ve 
kültü rel faaliyetlerin 
baş (atılacağı öğre
nildi.
Okul Müdürü Turgay 
Selçuk, ‘‘Ders dışı 
sosyal ve kültürel 
faaliyetlerle öğrenci
lerimizin gelişmesi 
ne okul olarak bü 
yük önem vermek

'■k

teyiz. Bu yıl satranç 
ve gitar kurslarının 
yanında Halk 
Eğitim Merkezi 
işbirliği ile keman 
ve drama çalış
malarına başladık. 
Ayrıca velilerimizi de 
ders dışı saatlerde 
sosyal ve kültürel 
etkinlikler yapmak 
için okulumuza bek

liyoruz. Bunun için 
okul salonumuzu 
açık bir kitaplık 
haline dö nüştürdük. 
Geçtiği miz yıllarda 
velilerimizin evlerine 
konuk oluyor ve 
beraberce kitap 
okuma etkinlikleri 
yapıyorduk. Bu yıl 
okulumuzun salo
nunda kitap

okuyabilir veya 
kitapları ödünç 
alabilirler. Yine 
salonumuzun bir 
bölümüne de yine 
velilerimizin de 
yararlanabileceği 
satranç masaları 
koyacağız. Öğrenci 
ler kadar velilerimi 
ze de her anlamda 
hizmet etmek için bir 

anket uygulaması 
başlattık. Bu ankette 
velilerimiz yapmak 
istedikleri sosyal ve 
kültürel etkinlikleri 
belirtecek ve biz 
bunlardan uygun 
olanları açacağız. Bu 
proje ye destek 
verip değerli görüş
lerini bildiren velile 
rimize buradan te

şekkür etmek istiyo
rum. Özellikle vurgu
lamak isterim ki, 
yapmayı plan
ladığımız bu 
faaliyetler sadece 
velilerimize yönelik 
değildir. Başta 
semtimizde 
oturanlar 
olmak üzere 
tüm ilçe halkını 
okulumuza bekli 
yoruz. Bu hizmetler
den yararlanan 
vatandaşlarımızın 
sayısı ne kadar 
fazla olursa bizim 
duyacağımız mutlu
luk da o derece 
büyüyecektir.” 
dedi.
Selçuk, çalışmaların
da her zaman destek 
olan Okul Aile Birliği 
Başkanı Nezahat 
Aslantay ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine, 
Müdür Yardımcısı 
M. Necati Demir ve 
tüm okul persone
line teşekkür ettiğini 
belirtti.

ÖZEL a

RETİNA
GÖZ HASTANESİ

M
S/z görmeye değer olanları, biz gözlerinizi koruyalım.

FWI BW-ani Mucfa
Nfo: m Nilüfer / BJRSA SGK

Anlaşmamız vardır

ursa’nın İlk ve Tek
Göz Hastanesi

© 240 24 00
www.bursaretina.com

■ Dr. SanjmtMAZ

http://www.bursaretina.com


HEMde MTSK 
Direksiyon Eğitimi 
Öğreticiliği kursu 

başladı
Halk Eğitim Merkezi’nde MTSK 
Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği 
kursu 12 Kasım’da başladı.
Kurs, 7 Ocak’ta sona erecek. 5’de17 Kasım 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

llülarılıı dullanılan Çarşı Deresi nin açılısını tapular
Bursa Büyükşehir 
Belediye tarafından 
Gemlik’te gerçek
leştirilen ıslah çalış
malarıyla yenilenen 
Çarşı Deresi’nin aylar 
sonra açılışı yapıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, açılışta 
yaptığı konuşmada 
derenin 4 milyon 
liraya mal olduğunu 

söyledi. Çarşı Dere 
si’nin açılışından son 
ra eski Halk Eğitim 
Merkezi Binası olarak 
kullanılan ve onarımı 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yaptırılan binanın bir 
ay önce başlayan 
çalışmaları, yeni 
başlıyormuş gibi 
başlatıldı.
Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Paşa Konağı!...
'Bursa Büyükşehir Belediyesi tara 

fından restorasyonu yaptırılan eski 
Halk Eğitim binası veya benim 
okuduğum Ortaokul binasına Paşa 
Konağı adı verilmiş.

Neden bu binaya Paşa Konağı den 
diğini anlayamadım.

Recep Altepe, binanın tarihçesini 
anlatırken, Paşa Konağı sözüne hiç 
değinmedi.

Bu bina Gemlik’te rumların yaşadığı 
dönemde Altepe’ye göre Papazın 
Evi’dir.

Şimdi neden Paşa Konağı dendi. 
Bu binada hangi Paşa oturdu?
40 yıldır Gemlik’te gazetecilikle uğ 

raşıyorum, bu binanın Paşa Konağı 
olduğunu ilk kez duyuyorum. 4’de

lamfliM
Wanni Dinil entleıli
Zeytin üreticisi 
ortaklarının 6 mil 
yon lira tutarın 
daki ayni kredi 
borçlarını bir yıl 
süreyle erteleyen 
Marmarabirlik, 
kooperatiflere 
sahip çıkılması 
konusundaki 
çağrısını da yine 
ledi. Marmarabir 
İlk’ten yapılan 
açıklamaya göre, 
geçen yıl 30 bine 
yakın ortaktan 
koşulları uygun olan 
25 bin 317'sine, gübre 
ve zirai ilaç kredisi

kullanmak için 17,4 
milyon lira tahsisat 
çıkarıldı, 6 milyon 
liralık kredi kullanıldı. 
Haberi sayfa 2’de

üzeri açılan Here 
kokudan geçilmiyor

Gemlik Belediyesi 
tarafından betonları 
kırılarak üzeri 
açılan Çarşı 
Deresi’nin İstiklal 
Caddesi ile Hükümet 
Konağı arasındaki 
bölümden çıkan 
kokular ve pis

görüntü çevre esna 
finin yakınmalarına 
neden oluyor.
Esnaf, “İşyerlerini- 
izde maske takarak 
oturmak zorunda 
kalacağız. İnşaata 
bir an önce başlan
sın” diyorlar.

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

Marmarahirllk, kredi 
borçlarını bir mİ erteledi

Güneş ara sıra göz kırpsa da duman 
rengi bulutların arasından, kış soğuk 
yüzünü gösteriyor.

Ne ki; Olan bitenler kara kıştan da 
beter.
ölüme yatanlar...
Silivri zindanlarında soluksuz kalan

lar...
Güneydoğu’da...
Suriye sınırında...
Afyonkarahisar’da vatanı için can

larını feda edenler...
Yaşamlar yitiyor.
Umutlar sönüyor.
Hayaller kararıyor.
Birileri de olanla bitenle dalga geçi 

yorlar.
Art niyetli yorumlar yapıyorlar.
Siyasal erki elde tutmak için 

başkalarının emellerine alet oluyorlar.
Keyif çatıyorlar.
Aksıra tıksıra fakirin fukaranın rızkını 

sömürüyorlar.
Sonra...
Bir daha kapanmamak üzere açılan 

uçurumlar...
Tarımsal potansiyeliyle...
Yeraltı zenginlikleriyle...
Denizleriyle...
Dağlarıyla...
Irmaklarıyla...
Ovalarıyla...
Kendi insanını mutluluk içinde 

yaşatabilecek güzel ve zengin ülkemin 
naif insanlarına ne oluyor...
Yüzyıllardır kol kola, omuz omuza, 

yan yana sevgiyle saygıyla yaşarken 
şimdi hızla ayrışıyoruz.

Birbirimizde kopartılmak isteniyoruz.
Bir bilinmezliğin dar, karanlık ve serin 

koridorlarına itiliyoruz...
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir 

kitle ülküsü oradan oraya savruluyor.
Söylemden eyleme geçemiyor...

Geçirilemiyor.
Nerede iyi niyet...
Nerede hoşgörü...
Toplumu geliştirmek için yola çıkan...
Siyaset kurumlan.,.
Sivil toplum örgütleri...
Medya...
Kendi geleceğimiz için...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin son

suza dek yaşaması için...
Barış ve kardeşlik için,
Güzel günler görmek umuduyla 

çabalayan çocuklarımız için...
Bir araya gelerek olumsuzluklara dur 

demeyecek mi?

Zeytin üreticisi ortaklarının 6 milyon lira tutarındaki ayni kredi 
borçlarını bir yıl süreyle erteleyen Marmarabirlik, kooperatiflere 
sahip çıkılması konusundaki çağrısını da yineledi.
Marmarabirlik, 
rekolte düşüklüğün
den ötürü zor bir 
dönem geçiren 
ortak zeytin üretici
lerine 2011-12 iş 
yılında kullandırdığı 
ayni kredilerin geri 
ödemesini bir yıl 
erteledi.
Marmarabiriik’ten 
yapılan açıklamaya 
göre, geçen yıl 30 
bine yakın ortaktan 
koşulları uygun olan 
25 bin 317’sine, 
gübre ve zirai ilaç 
kredisi kullanmak 
için 17,4 milyon lira 
tahsisat çıkarıldı, 6 
milyon liralık kredi 
kullanıldı. Üreticinin 
yaşadığı olumsuz 
koşulları dikkate 
alan Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu, 
ayni kredi 
borçlarının 1 Ocak 
2013 tarihi itibariyle

SP İlce Diwan toplamışı yamlıiı
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Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkila 
tı’nın bu ayki İlçe 
Divan toplantısına İl 
Teşkilat Başkanı 
İsmail Özdemir, İl 
Müfettişi Recep 
Aygün, İl Seçim 
İşleri Başkanı Ömer 
Tuncal Kınık ve İlçe 
Müfettişi Cengiz 
Tatar 'ın kaltıhmı ile 
gerçekleştirildi. 
İlçe Divan toplantısı 
Birim Başkanla ve 
Mahalle -Köy 
Başkanlarının çalış
ma raporlarını ver
meleri ile başladı. 
İlçe Başkanı 
Özmen'in çalışmalar 
hakkındaki değer
lendirme konuş
masının ardından İl 
Müfettişi Aygün, 
Ankara'da II 
Başkanlar) ve İl 
müfettişleri toplan
tısı hakkında İlçe 
teşkilat üyelerini bil
gilendirdi. Son

bir yıl süreyle erte
lenmesini karar
laştırdı.
Ertelemeden yarar
lanmak isteyen 
üretici ortakların 
bağlı bulundukları 
kooperatiflere 
aii'eA'çeyi'e öaşvur- 
maları gerekiyor.

KAMPANYA DEVAM 

olarak söz alan İl 
Başkan Vekili İsmail 
Özdemir,mevcut ikti
dar eli ileTürkiye'nin 
geldiği maddi ve 
manevi çöküntüyü 
örnekleri anlattı. 
Başbakan her 
konuşmasında 
IMF'ye olan borcum
uz 23 milyar dolar
dan 1,5 milyar 
dolara indirildi di 
yerek bir doğruyu 
ifade ederken sanki 
ülkenin tüm borcu 
IMF'ye olan borç

EDİYOR 
Bu arada 
Marmarabirlik, 
sofralık zeytin alım- 
larını da sürdürüyor. 
1 Kasım tarihinde 
başlayan kampanya
da şimdiye kadar 27 
milyon lira öedefte T 
bin tonun üzerinde 
zeytin alımı gerçek
leştirildi.

muş algısı oluştur
duğunu gerçeklerin 
bundan farklı 
olduğunu 2012 
bütçesine koyulan 
faiz giderlerinden 
anlıyoruz dedi.2012 
bütçesinde faize 35 
milyar dolar para 
ayrıldığını bununda 
550 milyar dolar 
borç demek 
olduğunu ifade etti. 
Son yapılan zam
ların yama tutmayan 
bütçeyi düzeltmeye 
yetmediğini

Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Birlik olarak 
her zaman üretici 
ortaklarımızın yanın
dayız. Üreticilerim
izin mağduriyetini 
gidermek için 
koşullarımızı zorla
yarak yapılabilecek 
her şeyi yapıyoruz” 
dedi.
Asa, üretici ortak
lara seslenerek 
“Marmarabirlik’in bu 
çabaları karşısında 
üreticilerimiz de 
kooperatiflerine 
sahip çıkmalıdır. 
Ürünlerini koopera 
tiflerine teslim etsin
ler ki biz de onlara 
sahip çıkabilelim. 
Aksi halde bugün 10 
kuruşluk farkı tercih 
eden üreticilerimiz 
yarın zararlı çıka
caktır” diye 
konuştu.

söyleyen Özdemir, 
bu iktidar dönemin 
de sadece 
Devletin değil 
vatandaşında 
bankalara borç
landırdığını ifade 
etti. Başbakan'ın 
sürekli bahsettiği 
Milli gelirin 10 bin 
dolar olması hakkın- 
dadâ bir doğrunun 
arkasında onlarca 
gerçek saklanıyor , 
dedi. Önemli 
olanın milli geliri
10 bin dolara çıkar

mak değil, milli 
gelirin paylaşımının 
adil olması gerek
tiğini söyleyen 
Özdemir, soruyorum 
size paylaşım adil 
mi? dedi. Faizci 
kapitalist sistemde 
zengin daha zengin 
olurken sabit gelirli 
ve işsizlerin her 
geçen gün daha 
kötüye gitiğini 
ifade etti.
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BURSA - Büyükşe 
hir Belediyesi 
tarafından Gemlik’te 
rekreasyonu tamam
lanan Çarşı Deresi 
törenle hizmete 
açıdı.
Hizmetlerini merkez 
ilçelere de taşıyan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, yıllardır yapıla
mayanların artık 
hayal olmadığını ve 
eksiklerin giderile
cek ilçenin değer 
kazandığını söyledi. 
Bursa ve Gemlik’te 
yıllardır konuşulan 
hizmetlerin çözüme 
kavuştuğunu belir 
ten Başkan Altepe, 
“Yıllardır konuşulan 
Çarşı Deresi sorun 
olmaktan çıktı. 
Gemlik’in merkezin 
de ilçe ye değer 
katan önemli projeyi 
gerçekleştirmenin 
heyecanını yaşıyo 
ruz. Buradaki sıkın
tılar yerini bugünkü 
güzel görüntüsüne 
bıraktı ve Çarşı De 
resi denizle ve sahil 
le buluştu” dedi. 
Başkan Altepe, Çarşı 
Deresi çevre düzen
lemesi çalışmala 
rının 2011 yılı Nisan 
ayında başladığını 
hatırlatarak, yaklaşık 
1 km uzunluğundaki 
derenin, mevcut 
kütle beton, yan 
duvarları kırılarak 
yerine 3 metre yük
sekliğinde kabartma 
derzli taş duvar 
yapıldığını söyledi. 
Dere tabanının temiz 
lenerek dere akışının 
iyileştirildiğini 
belirten Başkan 
Altepe, “Islah çalış
maları sonrası, Çarşı 
Deresi üzerine de 8 
adet çelik köprü, 
köprülerin üzerine 
de ahşap oturma 
bankları yapıldı. 
Köprülerden dördü 
nün üstü açık, 
dördünün de üstü 
ahşap pergola ile 
kapalıdır. Dere etrafı
na yürüyüş yolları 
yapıldı. Dere aksın
da, çevre aydınlatma 
işleri ve yeşil alan 
sulama sistemleri de 
tamamlandı. Yakla 
şık 1 km uzunluğun
daki Gemlik Orhan 
gazi Caddesi’nin 
gidiş ve geliş çift

yönlü yaya yürüyüş 
yollarıyla bordür ve 
tretuvar çalışmaları 
da yapıldı” dedi. 
Başkan Altepe, Gem 
likli vatandaşların 
rahat ve huzurlu bir 
ortamda yürüyüş ve 
spor yapabilecekleri 
cazibe merkezinin 
toplam 4 milyon 
TL’ye mal olduğunu 
da söyledi.

YAPILACAK ÇOK 
İŞİMİZ VAR 
Büyükşehir Belediye 
si olarak hizmet 
bekleyen her yere 
ulaştıklarını anlatan 
Başkan Altepe, 
“Gece gündüz 
Bursa’ya ve halkımı 
za hizmet edip eser
leri kazandırmak 
istiyoruz. Bursa ve 
Gemlik için yapacak 
çok işimiz var. Sınır 
tanımayan yatırım
larımızla 4 dönemde 
yapılanlardan çok 
daha fazla sini 3,5 
yıla sığdırdık. Her 
şey Bursa ve Gemlik 
için. Gemlik nefes 
aldığımız, Bursa’ 
mızın vitrini ve viz 
yonu olan bir ilçe. 
Gemlik’in çağdaş, 
vizyon bir turizm 
kenti olması yolunda 
yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz” şek
linde konuştu.
Başkan Altepe, 
altyapı ve su kanal
izasyon hizmetlerin 
den derin deniz 
deşarjlarına ve 
sahillere kadar 
Gemlik’in altyapısı 
nın komple yenilen 
diğini kaydederek, 
“Bu dönemde 
sadece 30 milyon TL 
civarında yatırımı 
altyapıya yaptık.
Bölgede 8 milyon TL 

değerinde asfalt ve 
20 km civarında yol 
yapımı gerçekleştiril
di. Bu yatırımlarla 
birlikte Gemlik’in 
çehresi ve vizyonu 
değişiyor” diye 
konuştu.

Pasa Konağı 
yenileniyor 
Başkan Altepe, ilçe 
de yapılacak çalış
malardan da örnek
ler verdiği konuş
masında, tarihi kültü 
rel mirasın da gün 
yüzüne çıkarıldığına 
dikkati çekti. 
Gemlik’teki yatırım
larının arta rak 
devam edeceğini 
söyleyen Başkan 
Altepe, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
ecdat yadigarı eser
lere de sahip çıkıyo 
ruz. Bursa, bu konu
da dünyaya örnek 
bir kent. Tarihi 
Kentler Birliği büyük 
ödülünü aldık.
Bursa, her ödül 
töreninde sü reklilik 
ödülü alıyor. Bu 
konuda Bursa’nın 
yanı sıra tüm ilçeleri 
mizdeki tarihi ve 
kültürel mira sa 
sahip çıkıyoruz. 
Gemlik’te de Paşa 
Konağı’nın restoras 
yonunu gerçek
leştiriyoruz” dedi. 
Paşa Konağı’nın 
1800’lü yılların 
sonunda Papaz Evi 
olarak yapıldığını 
anlatan Başkan 
Altepe, “1919 yılında 
ipekböcekçiliği 
yapılan mekan 
‘böcekhane’ olarak 
kullanılmış tır. Daha 
sonra Bursa İl Özel 
Idaresi’nce yatılı 
mektep olarak satın 
alınmıştır. 1936 tari

hinden sonra Özel 
İdare tarafından 
ortaokul için istimlak 
edilmiştir. 1944 tari
hinde yandaki diğer 
adalar da istimlak 
edilerek 2.309.49 m2 
alan elde edildi. Bina 
ortaokul olarak kul
lanılmasının ardın
dan Kadastro Mü 
dürlüğü’nce, 1966 
yılında Kız Meslek 
Lisesi olarak kul
lanılma ya başlandı. 
1980 yılında Halk 
Eğitim Müdürlüğü 
binada bir onarım 
yaptı ve 1982 yılında 
burada hizmete baş 
ladı. Aynı yıl Ticaret 
Lisesi de bu binada 
dönüşümlü olarak 
eğitime başladı.
1988 yılında Halk 
Eğitim Merkezi bu 
binayı tamamen Tica 
ret Lisesi’ne bıraktı. 
1992 - 94 yılları ara 
sında Anadolu Lise 
si olarak hizmet ver
miş olan yapı; 1994 
yılında tekrar Halk 
Eğitim Müdürlüğü’ne 
devredildi ve günü 
müzde de bu işlevle 
kullanılmaktadır” 
dedi.

Kültür 
merkezi olarak 
işlevlendirilecek 
1998 yılında yapının 
tadilat geçirdiğini 
belirten Başkan 
Altepe, 300 m2’iik 
taban alanı, toplam
da 1000 m2 kullanım 
alanıyla zemin, 1, 2 
ve cihannüma olmak 
üzere 4 kattan olu 
şan binanın karma 
yapım tekniğine 
sahip olduğunu, tüm 
katlarda yatay taşıyı 
cılar ahşap kirişler
den oluştuğunu, 
yapımından bugüne

statiğini bozacak 
afet ve müdahalelere 
maruz kalmadığın
dan tamamen ayakta 
kalabildiğini vurgu
ladı. Binada yapıla
cak çalışmalardan 
da bahseden Başkan 
Altepe, katlarda 
oluşan yükseklik 
farkı giderileceğini, 
zemin kattan 2. kata 
asansör ilave edile
ceğini, zemin katta 
satış birimi ayrıla
cağını, 2 metre yük
sekliğinde bir alçı- 
pan duvar yapıla
cağını, engelliler için 
bir engelli rampası 
yapılacağını kayded
erek, 4 ay gibi bir 
sürede tamamlanma 
sini hedefledikleri 
binanın ilçe de 
kültürel faaliyetler 
için kulla nılaCağını 
anlattı. Başkan 
Altepe, Paşa Konağı 
restorasyonunun 
toplam 1.052.000 
TL’ye mal olacağını 
ifade etti.
“Gemlik, 
Marmara’nın 
incisi olacak1’ 
Gemlik Belediyesi 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise derenin 
yakın zamana kadar 
esnafın kabüsu 
olduğunu söyleye 
rek, “Deredeki pis 
koku, artık güzellik
leriyle anılan bir yer 
olacak. Her yağmur 
Gemlik’e kabus olur
du. Özellikle 
Osmaniye ve Eşref

Dinçer mahalleleri 
için yağmur kabus
tu, artık bereket ola
cak. Bu dere artık 
koku değil güzellik 
saçıyor. Çarşı Deresi 
Gemlik’e değer katı 
yor” diye konuştu. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin yatırımlarıy
la ilçenin değiştiğini 
anlatan Yılmaz, 
“Büyükşehir’in eli 
Gemlik’e değdikçe 
her geçen gün 
ilçemiz Marmara’nın 
incisi olacaktır” 
dedi.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık da 
Gemlik’te yapılan 
çalışmaların ilçenin 
parlak geleceğinin 
müjdecisi olduğunu 
ifade etti.
Konuşmaların ardın
dan Başkan Altepe, 
AK Parti Milletvekili 
Hüseyin Şahin ve 
AK Parti II Başkanı 
Sedat Yalçın ile 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Orhan 
gazi Kaymakamı 
Mustafa Selman 
Yurdaer, Büyükşehir 
Belediyesi ve BUSKİ 
bürokratları, muhtar
lar ve vatandaşlar 
Çarşı Deresi’nin açı 
lışını gerçekleştirdi. 
Daha sonra, Paşa 
Konağı’na geçen 
Başkan Altepe ve 
protokol üyeleri bura 
da da ilk harcı döke 
rek tarihi binanın 
restorasyon çalış
malarını başlattı.
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Gün Bakış Yılmaz imar eleştirilerine cevap verdi
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Paşa Konağı:..
196O’h yıllarda Gemlik’in tek ortaokulu- 

olan bu yapıda eğitim öğretim gördük. 
Mezuniyetimiz de ise yeni Gemlik Lisesi 
binasında oldu.

Ahşap binanın girişindeki geniş bölüm 
de Çarşamba günleri öğleden sonra top 
lantılar yapılır, gösteriler düzenlenir ve de 
belgesel Amerikan filmleri seyrederdik.

Ben, orta iki de ve son sınıfta, Okul Koo 
peratifi’nde çalıştım.

Girişteki salonun dibinde küçük bir koo 
peratif büfemiz vardı.

Cemal Kurt ile birlikte, o kooperatifi çalış 
tırırdık.

Öğrencilerin kırtasiye ihtiyacı yanında, 
bisküvit, gazoz ve simit satardık.

Kel Halil (Uğur), Paşa Kazım (Özpınar), 
Bedia Hanım, Şişko Asım (Müdür), Resim 
Hocası Tayfur Bey, eşi Kamuran Hanım, 
Fizikçi Remzi Bey, Matematikçimiz Hü 
sam (Hüsamettin Durgut), tarihçimiz Rafet 
Ökter, Şaşı Rıza, Fransızcacımız Kamuran 
Malgıl...

Bunlar bizim eski binadaki öğretmenleri 
niiz... I

Arkadaşlarımızı saymıyorum.
Kimi ara mızdan ayrıldı.
Onlarla ilgili son sınıf fotoğramızı face

book sayfamda dostlarımla paylaşmıştım.
Büyükşehir Belediyesi’nin bu tarihi bina 

nin özgün yapısı bozulmadan aslına uy 
gun olarak yaptırılması nedeniyle Büyük 
şehir Belediye Başkanını kutluyorum. Bu 
konuda biraz geç kalınsa da Balıkpazarı 
ve Küçük Kumla Hamamı, Bekçelerin evi 
gibi yapıları kamulaştırdılar. Bunlar tama
men yok olmadan korunacaklar ve gele
cek nesillerce de kullanacak.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçede yayım 
lanan bazı gazeteler 
de çıkan imarla ilgili 
eleştirili haber ve 
yorumlara yönelik 
çarpıcı açıklamalar
da bulundu.
Gemlik’e yönelik 20 
aylık yatırım ve hiz 
metleri çekemeyen
lerin başlattığı kar
alama kampanyala 
rının kendilerini 
yıldıramayacağını 
vurgulayan Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
20 aylık hizmet 
sürecinde hiçbir 
kimseye rant sağla
madıklarını, bundan 
sonra da rant ile 
ilgili bir çalışmanın 
asla olmayacağını 
söyledi.
Cumhuriyet Mahalle 
si Manastır Bölgesin 
de, Belediye Meclisi 
nin sınırlarını çizdiği 
alanın, imarı durdu
rulmuş alan olduğu 
nu anlatan Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
söz konusu eleştiri 
ve yorumlarda da 
zaten yazanın ken
disinin de “imara 
açık olan” alan 
tabiri kullandığına 
dikkat çekti. Söz 
konusu bölgede

imarı durdurulan 
alanın CHP’li Bele 
diye Meclis üyeleri 
nin desteğiyle 
geçtiğini de hatırla
tan Yılmaz, “Böyle 
iken, nasıl bir rant 
söz konusudur? 
Bunu anlamıyorum" 
dedi.
9 Eylül 2009 tarihin 
de yapılan İmar 
Değişikliğinin bile 
kendilerine mal 
edildiğini ifade eden 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Çevre Yolu 
arkasında Zeytin 
Hali Bölgesinde o 
tarihten bu yana 
başka bir plan 
değişikliği olmadı 
ğını belirtti. Rant 
söz konusu olması 
için konut alan
larının daha kârlı 
olan konuttan depo
lama alanına veya 
konuttan ticari alan
lara çevrilmesi 
gerektiğini vurgu

layan Refik Yılmaz, 
“Kimseye rant 
sağlamış değiliz. 
Konut mu, ticari 
alan mı, depolama 
alanı mı daha kârlı? 
Takdiri kamuoyuna 
bırakıyorum. 2009 
yılında alınmış bu 
kararla ilgili herhan
gi bir iyileştirme, 
düzenleme veya 
yeniden planlama 
yapılmamıştır. 
Ayrıca zaten bu 
alanlardaki değişik
lik bizim yaptığımız 
bir değişiklik 
değildir" dedi.
Hürriyet Caddesi 

Otopark alanı 
konusundaki asılsız 
iddiaları da vanıt- 
layan Refik Yılmaz, 
“16 Haziran 2011 
tarihinde Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
Bölgenin otopark 
ihtiyacına yönelik 
bir önerge verilmiş. 
Bu önergede CHP’li 

belediye meclis 
üyelerinin de 
imzaları bulunmak
tadır. Bu önergeye 
yönelik olarak da 
söz konusu otopark 
alanı 1/5000 lik imar 
planlarına işlen
miştir. Halen 
otopark alanıdır. 
Bunların hiç biri 
rant elde etmek ile 
ilgili değildir.
Kimseye veremeye
ceğimiz hesabımız 
yoktur. Gemlik 
Belediyesi olarak en 
şeffaf belediyecilik 
çalışmalarımızı, 
kamuoyunun 
önünde yapmak
tayız" diye konuştu. 
Karalamalara, ifti
ralara prim tanıma 
yacaklarını anlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Bizi; mak
satlı, çıkara dayalı 
eleştiri ve yorumlar 
yıldıramaz. Gemlik 
halkı 20 aydır yapı 
lan hizmetlerimizi, \ 
yatırımlarımızı, çalış 
malarımızı görüyor 
ve takdir ediyor. Biz 
Gemlik’e ve halka 
yönelik hizmetlerin 
peşinde yiz. Rant’a 
yönelik hizmetlerin 
değil. Rant iddi
alarını herkes kendi 
zihniyetinde arasın" 
dedi.

Yeniden onarılan eski ortaokulumuzun 
Kültür Evi olarak kullanılacağının açıklan
ması da önemli.

Mehmet Turgut’un bu binadan 100 metre 
aşağısında onarttığı eski Papazın Evi 
olarak bilinen şimdi Kız İmam Hatip 
Ortaokulu olan bina Kent Müzesi yapıla
caktı.

Bu bölgede arada kalan yapılar kamu
laştırt I arak bölge tarihi bir kimliğe bürün 
dürülebilir.

Kız İmam Hatip Okulu ikinci dönemde 
başka bir yere taşınıp, bu bina Kent Müze 
si yapılmalı.

Bahçesi Ankoloji Müzesi’ne dönüştürül 
meli.

Gemlik’ten çıkarılan bir çok eski eser 
Bursa Müzesinde korunuyor.

Bu eserler tekrar Gemlik’e getirilmelidir. 
(Başta eski ve yeni çıkarılan lahitler)

Yeni onarılan eski ortaokul binamız, 
Atatürk İlkokulu, (Bahçesindeki beton 
yapı yıkılmalı) ve Kent Müzesi olacak olan 
Papazın Evi, bir sokak ötesinde} 
Bekçelerin Evi ile bölge turizm açısından 
tarihi bir doku oluşturur.

Dün, Sayın Altepe restorasyon çalışma 
larını başlatmadı. Çalışmalar zaten başla 
mıştı. Sabah saatlerinde alel acele inşaat
la ilgi tabelalar dikildi, bez pankartlar 
asıldı.

Restorasyon bittiğinde Gemlik güzel bir 
binaya kavuşacak.

Manastır’da bulunan 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan B Bloğu yıkılan 
Evko Sitesi’nden 
kalan molozlar ve 
bloğun kenarlarında 
bırakılan inşaat 
artıkları tehlike 
yaratıyor.
Zeminin bozuk 
olması nedeniyle, A 
bloktan ayrılarak 
açılan ve yıkılma

tehlikesi göstermesi 
üzerine, Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kat malikleri 
boşaltılan Evko 
Sitesi B Bloğu daha 
sonra yıktırılmıştı. 
Yıkım enkazından 
kalan artıkların 
aylardır kaldırıl
madığını söyleyen A 
Blok sakinleri, şun
ları söyledi. 
“Büyükşehir

yanımızdaki bloğu 
yıktı ama yıkımdan 
sonra, bir daha gelip 
kontrol etmediler. 
Yıkılan binadan 
kalan inşaat 
parçaları sarkarak 
tehlike yaratıyor.

Rüzgarın etkisiyle 
her an düşüp, can 
ve mal kaybına 
neden olabilir.
İlgililerin yıkılan 
bloğu inceleyerek 
gerekeni yapmasını 
bekliyoruz"

mailto:kadri_guler@hotmail.com


17 Kasım 2012 Cumartesi Gemlik KHrfez

HEM'de MBH Direksiyon Eğitimi 
Öğreticiliği kursu başladı

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi’nde MTSK 
Direksiyon Eğitimi 
Öğreticiliği kursu 
başladı.
12 Kasım 201^ tari
hinde başlayan kurs 
7 Ocak 2012 tari
hinde sona erecek
tir. Eğitim hafta içi 
akşamları saat 18:00 
ile 22:00 arasında 
Halk Eğitim 
Merkezi’nde devam 
edecek. Eğitim, haf
tada 25 saat 
üzerinden toplamda 
200 saat olarak 
gerçekleşecek.
Kurs boyuncaTrafik 
Eğitimi ve Psikolo 
jisi, Güvenli Araç 
Kullanımı, Trafik 
Kuralları, İlk Yardım,

Ölçme ve Değerlen 
dirme, Sosyal 
Haytta İletişim, İş 
Hayatında İletişim, 
Meslek Etiği, Öğre

tim Metodları gibi 12 
farklı modülde ders 
yapılacak.
Eğitim süresi boyun
ca Emniyet, Devlet

Hastanesi, 
Okullarda alanların 
da deneyimli 
eğitimciler 
görevlendirildi.

Gemlik Müteahhitler 
Derneği ile Telekom 
yetkilileri istişare 
toplantısında bir 
araya geldiler. 
GMD’nin Asilhan İş 
merkezindeki dernek 
lokalinde toplanan 
heyetler Yapı kullan
ma sürecindeki Tele 
kom kısmında yaşa 
nan sıkıntılar masa 
ya yatırılarak çözüm 
yolları arandı.
Türk Telekom Genç 
osman Operasyon 
Müdürü Erhan Dinç 
ve Türk Telekom 
Gemlik İşletme Şefi 
İsmail Alkan’dan 
oluşan heyeti GMD 
Başkanı Hamza Ay 
gün, Şerif Oğur, 
Ferhat Kurt ve Mus 
tafa Yiğit karşıladı. 
Toplantıda konuşan 
GMD Başkanı 
Hamza Aygün Yapı 
kullanma sürecinde 
Telekom tarafından

haftada bir gün ayrı 
larak bir personel 
istihdam edilmesi 
nin gecikmelere yol 
açtığını dolayısıyla 
müşterilerinin mağ
dur olduğunu bildir
di. Ferdi İskânın 
(yapı kullanma izni) 
müteahhidin sorum
luluğunda olmaması 
na rağmen Telekom 
ayağındaki gecikme 
lerin müteahhitlerle 
müşterileri karşı 
karşıya getirdiğini 
bununla beraber 
ticari imajlarının et 
kilenebileceğini 
ifade etti.

Türk Telekom heyeti 
konuya hassasiyet 
göstererek personel 
sayısında veya gün 
tahsisinin artırılması 
ile problemin çözüle 
ceğinin sözünü 
verdiler.
Müteahhitlerin Tele 
kom uygunluk yazı 
larını talep etmeden 
bir hafta önce baş 
vurmalarının da 
işleri hızlandıra
cağını belirttiler.
Türk Telekom 
Gençosman 
Operasyon Müdürü 
Erhan Dinç istişare 
toplantısında yaptığı

konuşmada şunları 
ifade etti: “GMD’nin 
kurulması çok 
önemli bir gelişme 
dir. Hem sektör 
açısından hem de 
bizim açımızdan 
müteahhitlerle tek 
merkezden irtibat 
kurmak faydalı 
olmaktadır. Kurum 
olarak sektördeki 
yeni gelişmelere 
uyum sağlamak için 
altyapı çalışmalarına 
başladık. Yüksek 
frekans teknolojisi 
ile farklı hizmetleri 
bir arada sunabile
ceğiz/’

Mustafa Emre ÖZGEN
me.ozgn@windowslive.com

Düşüngü

Hatırlatalım...

■ 
HIM

Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km. 

TEL :514 03 06 ■ 514 20 21 GEMLİK

Geçtiğimiz günlerde Gemlik’te yerel 
siyaset hakkında bir anket yayınlandı 
hatırlarsanız.

Çok da eskimeden hatırlatayım dedim.
Çok konuşuldu üstelik. Öyle kolay 

kolay çöpe atılacak bir araştırma değil
di Gemlik’te süregelen iktidar savaşları 
açısından.

Refik Yılmaz belediye başkanvekilliği 
koltuğuna oturalı neredeyse iki yıl ola
cak. Bu iki yılda Gemlik’te çok şeyler 
oldu.

Fatih Mehmet Güler’e verilmeyen 
Büyükşehir desteği, Refik Yılmaz’a 
ardına kadar sunuldu.

Öyle ki, bir dönem toz toprak ve 
çamurdan geçilemedi Gemlik sokakları.

Binalar yıkıldı, yollar yapıldı, üzeri 
kapatılan dere yeniden açıldı.

Buna rağmen halktan tek oy almadan 
koltuğa oturan Yılmaz’ı başarılı bulan
ların oranı yapılan ankete göre yarılar
da kaldı.

Özetle, Refik Yılmaz o denli gazete 
haberleri, fotoğraflar, yaptığı yoğun 
reklama rağmen sevdiremedi kendini.
AKP Gemlik’te büyük oynadı. Risk 

aldı. 2009’da yaptığı hatayı tekrarladı. 
Seçmenin arzusunu değil, yönetimin 
arzusunu gerçekleştirdi.

Mehmet Turgut yeniden aday olsaydı, 
geçtiğimiz yerel seçimler belki çok 
daha zorlu geçebilirdi.
Turgut da bunun farkında ki, o da 

gecikmeden aday adayı olacağını 
söyledi.

En büyük bomba, Mehmet Turgut’tan 
geldi üstelik “Yılmaz Gemlik’i hakkıyla 
yönetemedi” dedi!

Bu, parti içinde önemli bir kutuplaş
manın eseridir. Turgut’u ne olursa 
olsun hafife almamak gerekir.

Refik Yılmaz da ılımlı yaklaşarak bek
lenmedik bir şekilde alttan aldı ve teşki
latının vereceği her görevde yer ala
cağını söyledi.

AKP Gemlik’te Muharrem Sarı ve 
Refik Yılmaz’a muhalif isimler 
olduğunu biliniyor.

Hak hukuktan bahseden AKP’lilerin 
dediğimiz gibi vatandaştan tek oy 
almadan belediye başkanlığı koltuğuna 
oturmuş olmasını onlar da içlerine 
sindiremiyorlar öyle ki.
AKP’nin adayı eğer Bülent Arınç’ın 

ilçemizde söylediği gibi Refik Yılmaz 
olursa, 2009’da yaşananlar tekrarlana 
bilir.
Ama şu da bir gerçek ki, Fatih 

Mehmet Güler de ismen bitmiştir.
Artı şu var, hemşericilik yapmayı 

sevmem ama Gemlikliler, Gemlikliden 
başkasına oy vermiyorlar.
AKP’nin İnegöllü adayı Cemal Aydın 

Aybey nasıl kaybetti seçimi?
Aklımdaki belediye başkanı profili 

genç, dürüst, yıpranmamış ve samimi.
Bakıyorum da, armutun pişip hemen 

ağzına düşeceğini inananlar kendi
lerinden pek emin.
Ama seçmen bilinçlidir, unutulmasın.

mailto:me.ozgn@windowslive.com
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ATATÜRK’ÜN EVRENSELLİĞİ (4)

Dünden devam 
Atatürk, daha 

ölmeden ölümsüz 
lük niteliği kazan
mış sayılı insanlar
dandır. Dünyanın 
saydığı, değer 
verdiği önemli kişi
liklerden biridir, 
Hakkında değişik 
dillerde 1049 kitap 
yazılmış, sayısız 
makaleler, gazete 
lerde hakkında 
yazılar yazılmıştır. 
Bir kaç örnek vere
lim.

- Haiti gibi bize 
çok uzak olan 
ülkenin Cumhur 
başkanı Dr. 
Duvalier öldüğün 
de mezartaşının 
üzerine şunların 
yazılmasını vasiyet 
etmiştir; “Elveda 

eşsiz lider! 
Vespasien ve M. 
Kemal Atatürk’ten 
ilham alan 
Françios Duvalier... 
Bu kadar candan 
sevdiğin toprak
ların bol olsun”

- ABD Cumhur 
başkanı Kennedy: 
“Atatürk veya 
bizim O’nu o 
zamanlar tanıdığı 
mız adıyla Kemal 
Paşa... Gençlik 
günlerimde benim 
kahramanımdı”

- Alman basını : 
“Atatürk, bağımsız 
hk duygusunu 
taşıyan bütün ulus
lar için ölmez bir 
semboldür”

- Bulgar basını : 
“Bu müstesna ve 
büyük adamın 

ölümünden sonra 
dünya artık eskisi 
kadar enteresan 
değildir”

- Rus basını : 
“O’nun ölümü 
bütün dünya içinde 
derinliği ölçülmez 
bir kayıptır”

O’nu Lord 
Kinross’un yazdığı 
iki ciltlik “Atatürk- 
Bir Milletin 
Yenidön Doğuşu” 
adlı kitabından bir 
alıntıyla anlatalım. 
“Türklere Batı 
demokrasinin 
değerlerine inan
mayı öğretti; bu 
demokrasiye var
mak için tutulan 
yol değişik bile 
olsa ona karşı 
içten saygı duy
malarını öğrettim.

Atatürk’ün bütüm 
verdikleri bugünün 
Türk’ünde canlı bir 
kuvvet olarak hala 
yaşamaktadır. 
Bunun mantıksal 
sonucu, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
Batı’nın güvenilir 
bir müttefiki olarak 
ortaya çıkması 
oldu. Asker 
Atatürk, zamanında 
başka hiç kimsenin 
başaramayacağı 
şekilde, Avrup 
evletlerinin kendi
sine karşı plan
larını alt üst edip, 
tarihin yüzünü 
değiştirerek, mem
leketini kurtarmıştı. 
Devlet adamı 
Atatürk, memleke
tinin bu devletlere 
eşit şartlarla kabul 
edilmesini ve 
Yakındoğu gibi sık 
sık değişikliğe 
uğraşan bir 
bölgede istikrar 
unsuru olarak 
kalmasını sağladı. 
İşte “Türklerin 
Atası” M. Kemal’in 
gerçekleştirdiği 
büyük eser.”

Bursa-Istanbul 
İrasında Alternatif 

Deniz Ulaşımı 
Çalışmaları sürüyor

Bursa Ulaşım Toplu 
Taşım İşletmeciliği 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş (BURULAŞ) 
Genel Müdürü 
Levent Fidansoy, 
"Hüdavendigar" 
isimli deniz oto
büsü ile Mudanya- 
Kabataş seferlerini, 
iki hafta içinde 
başlatmayı hede
flediklerini bildirdi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Norveç'ten 
alınan 319 yolcu 
kapasiteli 
Hüdavendigar 
Deniz Otobüsü, 
Tuzla Tersanesi'nde 
bir aylık bakımın 
ardından 
Mudanya'ya geldi.

T MA “SUYUNU BOŞA 
o HARCAMA”

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

Deniz otobüsünün 
yanaştığı iskelenin 
önünde konuşan 
Fidansoy, 
"Hedefimiz iki hafta 
içerisinde Mudan 
ya-Kabataş arasın
daki seferleri başlat 
maktır. Bu yönde 
çalışmalarımız hızla 
sürerken iki deniz 
otobüsü almak için 
de girişimlerimiz 
devam ediyor" 
dedi.
Bu arada, iskele 
kenarına inşa 
edilen binaya oto 
matik giriş turni 
keleri, X-Ray 
cihazları ve 
bilet gişeleri yer
leşti rilmeye baş
landı.

ÖĞRETİCİLER ARANIYOR
KURUMUMUZCA AKTİF
OLARAK ÇALIŞACAK 

USTA DİREKSİYON ÖĞRETİCİSİ, 
İLK YARDIM BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ 

(ATT BELGELİ) VE 
MOTOR BİLGİSİ ÖĞRETİCİSİ

ARANIYOR

GEMLİK SÜRÜCÜ KURSU 
TEL : 0224513 26 5Ü 
GSM: 05458454242

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gemlik 
Körfez 

Gazetesi 
www.gcalittorf8Ziaietesi.coa

ELEMAN 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

AKARYAKIT 
SATIŞ GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

AKCAN PETROL 
Dörtyol Mevkii GEMLİK 

Tel : 513 10 79

KİRALIK KÖRFEZ SİTESİNDE
DAİRE KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78 İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
GÜLER AJANS

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

http://www.gcalittorf8Ziaietesi.coa


17 Kasım 2012 Cumartesi Gemlik KRrfez Sayfa 7

Doğurana ifcramhıe «ilil
Geçtiğimiz ay bütçe 
açığını kapatmak 
için vergi silahını 
çeken Maliye 
Bakanlığı'nın 
adımının etkisi Ekim 
ayı bütçesinde 
görüldü. 
Ayrıca Ekim ayı 
bütçesinde yurtdışı 
borç verme kale
minde yer alan 900 
milyon lira şaşkınlık 
yarattı.
2011 yılı Ekim ayın
da 1 milyar 941 
milyon TL açık 
veren Merkezi yöne
tim bütçesi 2012 
yılı Ekim ayında 4 
milyar 404 milyon 
TL açık verdi. Ocak- 
Ekim döneminde ise 
bütçe açığı 18,8 mil
yar lira oldu.
Geçtiğimiz ay bütçe 
açığını kapatmak 
için vergi silahını 
çeken Maliye 
Bakanlığı'nın 
adımının etkisi Ekim 
ayı bütçesinde 
görüldü. KDV ve 
OTV tarafındaki 
artış eğilimi iç 
talepteki güçlenm
eye dâir ilk işâretîer 
olarak yorumlandı. 
Ekim ayında, vergi 
gelirleri tarafında 
Eylül sonunda 
yapılan zamların 
etkisiyle 10 aylık 
süreçte en iyi per
formansı görüldü. 
Alternatif Bank 
Ekonomisti Serdar 
Şenol, değer
lendirmesinde, 
bütçeden iç talepte 
artış işaretleri 
gelirken, yılın 
kalanında harca
maların kısıtlan
masının şart olduğu 
belirtildi.
Ekim ayında bütçe 
gelirleri yüzde 20.8 

artarken, vergi gelir
lerindeki artışın 
yüzde 22.7 
düzeyinde olduğunu 
kaydeden Şenol, 
vergi gelirleri 
içerisinde özellikle 
KDV'de yüzde 43.3 
ve ÖTV'de yüzde 
32'lik artışlar etkili 
olurken, ithalde alı
nan KDV'de yüzde 
13'lük artış gerçek
leştiğini ifade etti. 
İthalde alınan KDV 
üzerinden yapılan 
hesaplamalarda, 
Ekim ayında ithalat 
tarafında belirgin 
güçlenme olduğu
nun net şekilde 
görüldüğünü kayde
den Şenol, Ekim ayı 
ithlatının 21.5-22 
milyar dolar 
düzeyinde gerçek
leşmesi ve ihracatın 
da yine 1 milyar do 
larhk net altın ihra
catıyla, 12.8 milyar 
dolar olması halin 
de, dış açığın 9 mil
yar dolar kadar ola
bileceğini vurguladı. 
Şenol, bu durumda, 
geçen yılın Ekim 
ayında 8 milyar 
dolar açık verildiği 
için, dış ticaret açığı 
tarafındaki gerileme 
eğiliminin bu ayda 
duraksamasının 
gündeme geleceğini 
belirtti. Şenol, vergi 
gelirlerinin ilk on 
ayın ortalamasında 
yüzde 8.7 kadar 

artarken, Ekim ayın
da sert bir güçlen
me eğilimi göster
diğini söyledi.
Harcamalar tarafın
daysa, güçlü artış 
eğiliminin devam 
ettiğini dile getiren 
Şenol, faiz hariç 
giderlerin bu ayda 
yüzde 28 oranında 
arttığını belirtti. 
Açıktaki artışta cari 
transferler içindeki 
SGK açık finans
manının belirleyici 
olduğunu kaydeden 
Şenol, giderler 
tarafında ayrıca, 
gayrimenkul ser
maye giderlerinde 
geçen ay başlayan 
güçlü artışın bu 
ayda da devam 
ettiğini bildirdi. 
Şenol, "Harcamalar 
tarafındaki güçlü 
artış eğilimi devam 
ederken, bu ayda 
gelirlerde yeniden 
güçlenme gözleniy
or. Özellikle ithalde 
alınan KDV ve ÖTV 
tarafındaki artış 
eğilimi iç talepteki 
güçlenmeye dair ilk 
işaretler olarak alın
abilir. Buna karşın, 
Ekim ayında kredil
erde benzer şekilde 
gördüğümüz 
güçlenmenin Kasım 
ayında aynı gücünü 
koruyamadığını da 
ayrıntı olarak belirte 
lim" değerlendirme 
sinde bulundu.

Anayasa 
Mahkemesi, 
memurluktan 
ayrılıp da başka bir 
sosyal güvenlik 
kurumundan emekli 
olanların geçmişteki 
hizmet sürelerine 
ilişkin ikramiyeler
ine ilişkin tartış
malara noktayı 
koydu.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) da, 
memurluktan istifa 
edip SSK ya da 
Bağ-Kur'dan emekli 
olup ikramiye 
kazananların 
listesini netleştirdi. 
Buna göre baş 
vuruda bulunan 
294 bin kişiden 40

cuzta$eroniscicalısiırmaılönemilıiiiııorl
Hastane, belediye 
ve üniversite gibi 
kurumlarda çalışan 
1 milyon taşeron 
işinin haklarını 
genişleten düzen
leme için düğmeye 
basıldı. Hazırlanan 
taslağa göre; taşe 
ron işçi çalıştırıldığı 
kurumdaki diğer 
işçilerle aynı hak
lara sahip olacak... 
Artık devlet ucuza 
hemşire, hastaba 
kıçı, röntgenci 
çalıştıramayacak... 
Daha az maliyetliydi 
Hastaneler başta

KAYIP 15/11/2012 tarih ve 50266 nolu Serbest 
Bölge İşlem Formu zayi olmuştur. 

Hükümsüzdür " HSS OTOMOTİV VE 
LASTİK SAN. A.Ş.

binine ikramiye 
ödenecek.
Memurluktan evlilik 
ve askerlik 
nedeniyle istifa

edenlere
ikramiye verilirken 
doğum nedeniyle 
ayrılanlar bu haktan 
yararlanamayacak

ıı

olmak üzere bele 
diyeler, üniversitel
er, karayolları gibi 
kamu kurumlarında 
çalışan taşeron işçi
lerin sayısı 1 mil 
yonu aştı.
Maliyeti düşürmek 
amacıyla tercih 
edilen taşeron işçi 
ler, çalıştıkları 
devlet hastanele 
rinde, belediyelerde, 
karayollarında, 
üniversitelerde iş 
güvencesinden yok
sun hizmet veriyor. 
Uzun mesai saatleri 
olan bu gruptaki 

işçiler düşük ücretle 
çahştırüdıkları gibi 
maaşları da artmıy
or. Bu yüzden yıllar
ca çalışıp kapmm 
önüne konulan 
taşeron işçiler son 
günlerde kamu aley
hine binlerce dava 
açmıştı. Dava sonu
cu ya işe iade kararı 
çıkıyor ya da o iş 
yerinin kadrolu 
işçisi işten atılmış 
gibi kıdem tazminatı 
ve izin hakları hesa
planarak ödenmesi 
yönünde karar 
çıkıyordu

f» GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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İtfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
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

R
VAPUR - FERİROT

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

OTORÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)n 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

n 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
Akcan Petrol «13 -9
MAR-PET 30 33
Tuncay Otogaz 513 1© 45
Beyza Petrol 513 01 03

H HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur 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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
GEKLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4423 

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

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

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

GÜLER AJANS 
Matbaacıhk-Yayıncıhk-Reklamcıhkleşisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tuHNtııiii
VENÜS SİNEMASI 
ÇANAKKALE 

1915:11:30-14:00- 
17:00-20:15

VAMPİR AVCISI 
12:00-14:15- 
16:30-20:00

REZERVASYON 
5133321
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Özel Aykent 
İlkokulunda 3. sınıf 
öğrencileri 
“Spelling Bee” 
heyecanı yaşadı. 
İngilizce öğretmeni 
Gizem Tümer 
önderliğinde 
yapılan “Spelling 
Bee” yarışması 
öğrencileri terletti. 
3-A ve 3-B sınıf 
öğrencilerinden

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

seçilen, beşer 
kişilik takımlardan 
oluşan yarışma 
izleyicilerden çok 
ilgi gördü. İngilizce 
kelimelerin hece
lenerek yapıldığı 
yarışmada öğrenci
lerin aktif İngilizce 
konuşmaları destek
lendi. İngilizce 
öğretmeni Gizem 
Tümer, kelimelerin 

doğru telaffuzu 
adına bu tarz 
yarışmaların 
devam edeceğini 
belirtti. Yarışma 
sonucunda katılım 
gösteren 
öğrencilerimize 
sertifikaları dağıtıldı 
ve kazanan 3-B 
sınıfı ekibine 
“TWISTER” oyunu 
hediye edildi.

Bursa'da eleman 
arayan firmalar ile 
iş arayanlar "İnsan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşmasında 
bir araya gelecek. 
Bursa Valiliği, 
Büyükşehir 
Belediyesi, Kent 
Konseyi, Türkiye İş 
Kurumu ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) iş bir
liği ile düzenlenecek 
olan 'Bursa İnşan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması 
(BİİB) öncesi basın 
toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, İş- 
Kur Bursa II Müdürü 
Kasım Tilki 
katıldı.Toplantıda 
konuşan Başkan 
Altepe, "Şu anda 
Türkiye'nin günde
minde, dünyanın 
gündeminde işsizlik 
ve yeni iş sahaları 
oluşturulması var. 
Biz istiyoruz ki

Bursa her alanda en 
iyisi, en güzeli ve 
aüçlü bir il olsun. 
İşçi arayan firmalar 
ile iş arayan genç
lerimiz, mesleğinde 
kariyer yapmak 
isteyen gençlerimiz 
arasında köprü 
olmak istiyoruz" 
dedi.
İş-Kur Müdürü 
Kasım Tilki ise, 
"Kamu kurum ve 
kuruluşlarını bir çatı 
altında toplayarak 
işsizliğin önlenme
sine yönelik 
herkesin kendine 
düşen görevi en iyi 
şeklide yapması için 
bu organizasyonu 
gerçekleştireceğiz" 
dedi.
"Bursa İnsan

Kaynakları ve İstih
dam Buluşması" 22- 
23-24 Kasım 2012 
tarihlerinde işveren
ler ile iş arayanları 
bir araya getirecek. 
Merinos Kongre 
Kültür Merkezi'nde 
yapılacak zirvede 
AKKM Fuar 
Alam'nda 150 şirket 
ve kurum tarafından 
stant açılacak. 
Salonlarda ünlü 
isimlerin konuşmacı 
olarak katılacağı 
paneller ve çok 
sayıda seminer 
düzenlenecek. 
Buluşmada 'girişim
cilik', 'iş arama 
teknikleri', 'iş 
güvenliği' gibi farklı 
konular da gün
deme taşınacak
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Para Yatırmak İçin 
Yardım İsteyince

Dolandırıldı
Karacabey’de ATM’den para 
yatırmak isteyen bir kişi, yardım 
istediği genç tarafından dolan 
dirildiğini söyleyerek polise 
müracaat etti. Haberi syf 3’de

Gemlik Üniversitesi Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği genel kurulu yapıldı

Mıh ti; M Silt BMMlI
Gemlik Üniversitesi 
Yaptırma, Yaşatma ve 
Koruma Derneği’nin 
genel kurulunda 
konuşan Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kamil Dilek, 
Gemlik Yerleşkesi’nin 
Bebek ve Boğaziçi 
Üniversiteleri binala 
rından Yerleşkedeki 
binaların daha güzel 
olduğunu belirterek,

Gemlik Yerleşkesi’nin 
1-2 yıl içinde bütün 
eksikliklerinin gideri 
leceğini söyledi.
Prof. Dilek, merkez 
yerleşkede bulunan 
Güzel Sanatlar 
Fakültesinin öğrenci
lerin istedikleri 
takdirde Gemlik’e 
getireceklerini belirt
ti. "Gemlik Üniversite 
ye layıktır" dedi. 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Üniversitesi...
Cumartesi günü Ticaret ve Sanayi 

Odası’nda Gemlik Üniversite Yaptır 
ma Yaşatma ve Koruma Derneği’nin 
genel kurulu yapıldı.

Yüksek katılımlı ve düzeyi de yük
sek bir toplantı gerçekleşti.
AKP Milletvekili İsmail Aydın, Ulu 

dağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ka 
mi! Dilek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Müfit Parlak, Kaymakam Cahit Işık...

Bütçesi küçük, adı büyük olan bu 
derneğin, yılda bir yapılan toplantı 
smda Gemlik Yüksek okulları ve Hu 
kuk Fakültesi ile kurulmasını istedi 
ğimiz Gemlik Üniversitesi masaya 
yatırılıyor.

Bu toplantıda bol bol konuşuldu. 
Çalışmalar hakkında bilgiler aldık.

Devamı sayfa 4’de

Ticarel ve Sanayi Ması 
yeni binasının 

temeli bugün alılıyor
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’hin 
yeni binasının 
yapılacağı Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin 
bitişiğindeki arsada 
bugün saat lO.oo’da 
temel atma töreni 
yapılacak.
1964 yılından beri 
mevcut binasında 
hizmet veren Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın Meydan ve 
Sahil düzenlemesi 
nedeniyle yeşil

sahaya ayrılması ve 
binanın da deprem
sellik açısından 
olumsuz çıkması 
üzerine Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin Çarşı 
Deresi’ne bakan 
yönünde 600 metre 
karelik arsa üzerinde 
3 katlı modern bina 
nın yapımına karar 
verilmişti. Modern 
binanın temeli 
bugün atılacak.

Belediye binası 
yıkımında 2 isçi 

yaralanın

Eski Belediye Düğün Salonu yıkımında, damperli 
kamyona yüklenen demir hurdalar, bir işçinin kamyo 
nun arka kapağını açması nedeniyle. iki i işçi 
hurdaların üzerlerine düşmesiyle hurdaların altında 
kalarak çeşitli yerlerinden yaralandılar. Haberi 2'de

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

Dostlukla yaşamak...
Dünya allak bullak... Her yanı ateşler 

içinde. Silahların namluları bir ve bir 
arada yaşama döndürülmüş. Neden? 
Niçin? Oysa;

Dünyadaki tüm canlılar birbiriyle dost 
olabilir.

Yeter ki niyetleri iyi olsun.
Sevgi, saygı, hoşgörü; dostluk har

cının çakılı, kumu, suyu...
Bir araya gelmeleri olanaksız gibi 

gözüken;
Kediyle-fare, 
Kurtla-kuzu, 
Tilkiyle-tavuk bile dostluklar kurup 

bir arada yaşayabiliyorlar...
Düzce Doğan Haber Ajansı’ndan 

meslektaşımız Ayşenur Yaman’ın 
haberine göre
“Düzce'de, kedi ile ördeğin dostluğu 

görenleri şaşırtıyor. Kedinin ördeğin 
üzerine yatması sempati ile izleniyor. 
Akçakoca Osmaniye Mahallesi'nde 
emlakçilik yapan Davut Topal’ın 
bahçesinde bulunan Elmas isimli 
ördek ile sokakta yaşayan kedinin 
dostluğu herkesin ilgisini çekiyor. 
Ördek ile kedi bahçede oyun 
oynarken, ördek kedinin yanına kim
seyi yaklaştırmıyor. Kedi ördeğin 
etrafında dönerek sevgisini gös
terirken, beraber uyumaları ise sem
pati ile izleniyor. Aynı bahçede bulu
nan Çönçi isimli av köpeği ile ördek de 
zaman zaman beraber uyuyor. “

Sürekli birbirini yiyen, 
Başkalarının omuzlarına binerek yük

selen
İtişip kakışarak güçlerini ellerinden 

kaçırmak istemeyen,
Paraya turaya tutsak olan insanlara 

inat kurulan ördek-kedi-köpek 
dostluğu...

Barış ne kadar da güzel bir sözcük... 
Anlamı sözcükten daha güzel: 
Düşmanlığın olmaması...Kötülükten, 

kavgalardan, savaşlardan kurtuluş, 
uyum, birlik, bütünlük, sükunet, sessiz 
İlk, huzur içinde yaşamak...

Barış içinde yaşamak dururken bu 
kavga, itiş kakış niye...
Ördekle kedinin dostluğunun 

insanoğluna örnek olması dileğiyle 
Can Yücelin dostluğa dair bir şiiriyle 
bitirelim yazıyı;
Yalnızlığa dayanırım da, bir başı- 

nahğa asla,
Yaşlanmak hoş değil, duvarlara baka 

’oa'Ka.
Bir dost göz arayışıyla, 
Saat tıkırtısıyla...
Korkmam geçinip gideriz biz mutlu

lukla,
Ama;
"Günün aydın, akşamın iyi olsun" 

diyen biri olmalı.
Bir telefon çalmalı ara sıra da olsa 

kulağımda.
Yoksa zor değil, hiç zor değil, 
Demli çayı bardakta karıştırıp, 
Bir başına yudumlamak doyasıya. 
Ama "Çaya kaç şeker alırsın?" 
Diye soran bir ses olmalı ya ara sıra...

Iılıfc isi ııM I İlil ıııııHı
Eski Belediye Düğün Salonu yıkımında, damperli kamyona yüklenen demir 
hurdalar, bir işçinin kamyonun arka kapağını açması nedeniyle iki işçi hurdaların 
üzerlerine düşmesiyle hurdaların altında kalarak çeşitli yerlerinden yaralandılar.
Boşaltılan Belediye 
eski binasının yıkım 
çalışmaları sırasında 
meydana gelen 
kazada, 2 yıkım 
işçisi yaralanarak 
hastanelik oldu.
Gemlik Belediyesi’ 
nin özel bir firmaya 
yaptırdığı deprem
sellik incelemesinde 
“Çürük” çıktığı iddia 
sıyla boşaltılan bina, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesine Kentsel 
Dönüşüm 
Yasası’ndan yarar- 
’lanı'ıaraK oır 
firmaya yıktırılmaya 
başladı.
Binanın önce iç kapı 
ve pencereleri ile 
çatı katından başla 
yan yıkım çalışma 
larına Cumartesi 
günü Düğün Salonu 
bölümünde devam 
edildi.
Düğün Salonu ve 
Başkanlık katının 
kapı ve pencereleri 
ile Salonun hava
landırma sistem
lerinin sökülmesi 
ardından hurdalar 
kepçe ile kamyona 
yüklendi.
Bu sırada, damperli 
kamyonun arka 
kapısını açan işçi
lerin üzerine kam 
yondaki demir hur 
dalar düşünce, Zeke 
riya Yaştan ve Erdo 
ğan Okyay adlı iki 
işçi, demir yığın
larının altında kaldı. 
Arkadaşları tarafın
dan üzerlerindeki 
demirler alınarak

■lliil

ipjiMi

çağrılan 112 Acil 
Ambulansı ile yaralı 
lar Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldılar.
Olayla ilgili olarak 
polis, çalışanların 
ifadelerini aldı. 
Kazada enkaz altın
da kalan işçilerin kol 
ve göğüslerinde 
kırıklar olduğu öğre
nildi.

■ Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km. 

TEL :51403 06 -51420 21 GEMLİK
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Hakkari'nin Şemdinli 
ilçesinin Ortaklar ile 
Aktütün köyü 
arasında bulunan 
Silo yaylası (Gepişti) 
kırsalında askerler 
ile Pkk'lılar arasında 
çatışma çıktı. 
Pusuya düşürülen 5 
asker şehit olurken, 
10 terörist etkisiz 
hale getirildi 
ŞEHİTLERİN 
İSİMLERİ BELLİ 
OLDU 
Şemdinli'deki çatış
mada şehit olan 5 
askerin kimliği belli 
oldu. Şehit olan 
askerlerin kimlikleri 
şöyle;
Üsteğmen Gökhan 
Korkut, 
Astsubay Çavuş 
Nihat Gün, 
Uzman çavuş 
Mehmet Bostancı, 
Uzman çavuş Bekir 
Çavuş, 
Uzman çavuş Bilal 
Akgün.

TİM'İ PUSUYA 
DÜŞÜRDÜLER 
Şemdinli'de sınıra 
yakın noktada bulu
nan Süngütepe üs

Para Yatırmak İçin Yardım isteyince Dolandırıld
Bursa'nın
Karacabey ilçesinde 
ATM'den para yatır
mak isteyen bir kişi, 
yardım istediği genç 
tarafından 
dolandırıldığını 
söyleyerek polise

Köprü Inşaaiından Düşen İşçi Hayatını Kayhetti
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde, köprü 
inşaatında meydana 
gelen iş kazasında 
bir işçi hayatını kay
betti.
Yolçatı köyü Yolçatı

bölgesine PKK terör 
örgütü mensupları 
tarafından birkaç 
noktadan baskın 
gerçekleştirildiği 
öğrenildi. Roketler 
ve uzun namlulu 
silahlarla yapılan 
saldırıya, Süngü 
tepe'de bulunan 
askerler karşılık 
verirken, yardım 
istendi.
Baskına uğrayan üs 
bölgesine yardıma 
giden Yüksekova 
Komando 
Birliği'nden bir TİM, 

müracaat etti. 
Tavşanlı Mahalle 
si'nde meydana 
gelen olayda hesap 
numarasına 
ATM'den pare yatır
mak isteyen Fahri 
E., işlemi bilmediği

Mahallesi Ayvalı 
Dere üzerindeki 
köprünün inşaatında 
çalışan kalıp ustası 
Erdal Çakmak (41), 
yaklaşık 4 metre 
yükseklikten beton 

helikopterle güvenli 
bir noktaya indikten 
sonra teröristlerin 
arkasını sarmak 
üzere harekete 
geçti. Bir süre 
arazide ilerleyip 
teröristlere yaklaşan 
TİM, örgüt mensu
pların kurdukları 
pusuya düştü.

VALİLİK AÇIKLAMA 
YAPTI
Hakkari Valiliği, 5 
askerin şehit olduğu 
çatışmada, 4 
teröristin etkisiz 

için İsmet T. isimli 
kişiden yardım iste
di. Bir miktar parayı 
İsmet T.'ye yatırması 
için veren Fahri E., 
bir süre sonra 
hesabı kontrol 
ettiğinde paranın 

zemine düştü. Ağır 
yaralanan Çakmak, 
kaldırıldığı Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'nde yapılan müda- 
helelere rağmen 

hale getirildiğini, 4 
teröristin de sağ 
yakalandığını 
bildirdi.
Operasyon 
esnasında bir grup 
terör örgütü mensu
bu ile sıcak temas 
sağlandığı 
kaydedilen açıkla
mada, çıkan çatış
mada 4 teröristin 
etkisiz hale getir
ildiği, 1'i yaralı 
olmak üzere 4 
teröristin de sağ 
olarak yakalandığı 
ifade edildi. 
Açıklamada, 
bölgede hava 
destekli devam 
eden operasyonlar
da 2 teröristin ise 
kendi liğinden 
güvenlik güçlerine 
teslim olduğu vur
gulanarak, "Operas 
yonlarda, 5 güvenlik 
görevlimiz şehit 
olmuş, 1 güvenlik 
görevlimiz yaralan
mıştır. Şehitlerimize 
Allah'tan rahmet, 
ailelerine ve mil- 
ıetimize sanır, yara 
lımıza acil şifalar 
dileriz" denildi 

yatırılmadığını 
görünce polise 
başvurdu.
Karacabey İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri de zanlının 
yakalanması için 
araştırma başlattı.

hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatan 
savcılık, Alparslan T. 
isimli kişinin şüpheli 
olarak ifadesine 
başvurdu.

Servis Minübüsü 
Devrilin, 5 Kişi 

Yaralandı
Bursa'nın Büyükor 
han ilçesinde, 
servis minübü 
sünün devrilmesi 
sonucu meydana 
gelen trafik kaza
sında 5 kişi yara
landı. Yaralılar, kaza 
yerine Bursa'dan 
gönderilen ambu
lanslarla çeşitli 
hastanelere 
kaldırıldı.
Büyükorhan ilçesi 
yakınlarında mey
dana gelen kazada, 
yol yapımında 
çalışan 5 işçi, 
Akçasaz köyünde 
oturan mesai 
arkadaşları İsmail 
İ.'nin asker eğlen 
cesine gitmek için 
yola çıktı. Üzeyir Y.

Zincirleme 
Trafik Kazasında 
7 Kişi Yaralandı

Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, 3 aracın 
karıştığı zincirleme 
trafik kazasında 7 
kişi yaralanarak 
hastaneye 
kaldırıldı. Araç 
içerisinde sıkışan 
yaralıyı kurtarmak 
için itfaiye ekipleri 
seferber oldu. 
Veysel Karani 
Mahallesi İnönü 
Caddesi üzerinde 
meydana gelen zin
cirleme kazada,16 
EF 025, 16 AZ 050 
ve 16 BD 581 
plakalı araç 
çarpıştı. Araç 
içerisinde sıkışan
ların olduğıu ihbarı 
Bursa Emniyet

(37) idaresindeki 19 
SN 624 plakalı 
minibüs, Dereköy 
mevkiinde virajı 
alamayarak kont 
rolden çıktı. 
Minibüs, takla 
atarak durabildi. 
Kazada, sürücü 
Üzeyir Y, 
Emrah B., Ramazan 
K., Samet Ş. ve 
Ayhan G. 
yaralandı. Yaralılar, 
Bursa'dan gelen 
ambulanslarla 
çeşitli hastanelere 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı. 
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.

Müdürlüğü ekipleri
ni alarma geçirdi. 
Haber Merkezi, 
itfaiye ekiplerini 
olay yerine yön
lendirirken polis 
ekipleri kaza 
yerinde geniş 
güvenlik önlemleri 
aldı. Olay yerine 
gelen itfaiye ekip
leri araç içerisinde 
sıkışan yaralıyı kur
tardı. Kazada, 
Fahrettin B., 
Gülhanım B., Ali Ş., 
Nigar Ş., Şükriye 
K., Nazlı A. ve 
Kemal A. yaralandı. 
Yaralılar, olay yer
ine gelen ambu
lanslarla çeşitli 
hastanelere 
kaldırıldı.

HJJJöîS ABONE OLDUNUZ MU?
. . . . . . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde motosiklet 
ile bisikletin karıştığı 
kazada iki kişi yara
landı. Alınan bilgiye 
göre, Zafer Bayram

(27) yönetimindeki 
16 KEM 85 plakalı 
motosiklet ile Ali 
Özkan'ın (59) kul
landığı bisiklet, 
Süleymaniye

Mahallesi İstiklal 
Caddesi üzerinde 
çarpıştı.
Kazada yaralanan 
sürücüler Ökan ve 
Bayram 112 acil

servis ekipleri 
tarafından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralıların 
sağlık durumunun 
iyi olduğu bildirildi.

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

»SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Üniversitesi..
Gemlik için ilk adım 57. hükümet 

zamanın da atıldı.
57. Hükümet yıkılırken, özelleştirme kap 

samında olan Gemlik Sunğipek Fabrikası’ 
nın Uludağ Üniversitesi’ne tahsisi sağlan 
dı.

Bu tahsiste o günkü Başbakan Yardım 
cısı Mesut Yılmaz’ı unutmamamız gerekir.

Tahsisten sonra hükümet değişince ipe 
un serildi.

Belediye bu kıymetli arazinin tamamını 
Üniversiteye vermek istemedi.

Hatta bir dönem, plan değişikliği yapıla 
rak, eğitim alanı olmaktan çıkarılarak, Bele 
diye Sosyal Donanım alanı yapıldı.

Yeniden eğitim alanı yapılasıya dek bir yıl 
heba edildi.

Tahsis protokolünde yerleşke içinde 1 
adet de lise bulunacaktı.

Ama, masa başında 3 tane lise alanı Üni 
versiteden alındı.

12 Meslek Yüksek okulu ve 1 Hukuk Fa 
kültesi kurulması için Bakanlar Kurulun 
den karar çıktı.

Ardından, Denizcilik Yüksek Okulu kurul
ması için de izin çıktı.

Bu arada Üniversite Yaptırma, Yaşatma 
ve Koruma Derneği kuruldu. Dernek bu 
süreçte, üniversitenin önündeki engellerin 
kalkması için büyük çaba harcadı.

Ama kurulacak yüksek okul ve hukuk fa 
kültesi için dernek maddi destek sağlaya 
madı.

Gemliklilerin de bu oluşumda maddi des 
teği olmadı.

Yalnız Belediyenin desteği geldi.
Borusan Holding kurucu ve Onursal Baş 

kanı Asım Kocabıyık Olmasaydı, Gemlik’te 
ne Hukuk Fakültemi kurulurdu, ne de yük
sek okullar açılırdı.

Belki birkaç meslek yüksek okul olurdu..
Asım Bey’den sonra Belediye Denizcilik 

Okulu, erkek öğrenci yurdu yapımını ger 
çekleştirdi.
Bir de poliklinik için destek sağladı.
Bu dönemde ise çevre düzenlemesi, yol

ların yapımı gibi hizmetler yoğun olarak 
sunuldu Yerleşkeye...

Hukuk Fakültesi bitince Bursa’ya yapıla
cak 2. Üniversite için alt yapısı ve tesisleri 
hazır olan Gemlik Yerleşkesi için dernek 
kampanya başlattı. İnegöl, Gemlik’e rakip 
olunca, siyasi irade 2. üniversiteyi Bursa 
Merkezde açma kararı aldı.

Gemlik Üniversitesi başka bahara kaldı.
Yapılan genel kurulda bu umudun yitiril 

mediği, mutlaka Gemlik’te bağımsız bir üni 
versite kurulacağı dile getirildi.

Hukuk Fakültesi’nin Bursa’ya kaldırılma 
sının söz konusu olmadığı belirtilirken, 
Hukuk Fakültesi öğrenci temsilcisinin ko 
nuşmasında Gemlikli gençlerin kız öğren
cileri taciz ettiği konusu kongrede soğuk 
duş etkisi yaptı.

Rektör Kamil Dilek’in güzel konuşması 
ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Gemlik’e 
getirme isteği ise, Gemlik Üniversitesi için 
yeni bir umut kapısı oldu.

Gemlik Yerleşkesi’nde eksiklerin tamam
lanması ve öğrencilerin mutlu olması için 
Asım Kocabıyık, üniversite ve Gemlik 
Belediyesi elinden gelen herşeyi yapıyor.

Gelecekte Gemlik Yerleşkesi’nin aranan 
bir eğitim kurumu olacağı bugünden belli.

Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından 
düzenlenen “İşçi 
Hakları ve İş 
Hukuku” paneli ilgi 
gördü.
Cumartesi günü 11 
Eylül İlkokulu yanın
daki Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılan panele 
Avukat İsmail İşel 
konuşmacı olarak 
katıldı.
İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan’ın 
açılış konuşmasın
dan sonra söz alan 
Av.İsmail İşel işçi ile 
işveren arasındaki 
ilişkiyi düzenlemek 
ve temel olarak 
güçlü kabul edilen 
işveren karşısında 
güçsüz işçiyi koru
mak için İş 
Kanunu’nun mevcut 
olduğunu söyledi. 
İşçilerin haklarını

Bursa Zihinsel 
Engelliler Derneği 
Başkanı Tamer Sivri, 
Ankara’da yapılan 
Türkiye Zihinsel 
Engelliler 
Federasyonu Genel 
Kurulu’nda 
denetleme kurulu 
üyeliğine seçildi. 
Geçtiğimiz hafta 
Ankara’daki Altı 
Nokta Körler 
Derneği Genel 
Merkezi Salonu’nda 
yapılan Türkiye 
Zihinsel Engelliler 
Federasyonu Genel 
Kurulu’na illerden 
gelen 195 delege 
katıldı.
Genel Kurulda yeni

koruyan yasanın 
4857 sayılı yasa 
olduğunu söyleyen 
İşel, bir işçinin işe 
başlayıp iş 
sözleşmesi imzala
masından sonra işe 
gidip gelmeye 
başladığı tarihten 
itibaren işçi-işveren 
ilişkisinin başladı 

yönetim kurulu ve 
denetleme kurulları 
için seçimler yapıldı. 
Daha önce Yönetim 
Kurulu üyeliğinde 
bulunan Tamer Sivri, 
bu kez Denetleme 
Kurulu üyeliğine 
seçildi.
Tamer Sivri bir 
süredir kalça rahat
sızlığı nedeniyle 
tekerlekli sandalye 
ile yaşamını sürdü 
rürken, geçtiğimiz 
günlerde Bursa 
Anadolu Hastanesi’ 
nde başarılı bir 
ameliyatla kalçasına 
protez takıldı. 
Sivri’nin taburcu ol 
duğu öğrenildi.

ğını belirterek, 
“Bugün dünyanın 
en önemli sorun
larından biri taşe 
ronlaşma ve taşeron 
işçilerin sorunudur. 
Bu sorun hızla art
maktadır. Taşeron 
laşma kalitesiz iş 
ilişkisi, kalitesiz 
yaşam, kalitesiz 

hukuk doğurmak
tadır. Ülkemizde 
uygulanan taşeron- 
laşma hukuka aykı 
dır. En önemlisi ise 
bunun büyük çoğun 
luğu devlet kurulu
larında görülmesi 
dir. 2 milyon 
taşeron işçinin 1 
milyonu devlette 
çalışıyor. ” dedi.
İş sözleşmelerinden 
de örnekler veren 
Av. İşel, turşu ve 
zeytin sektörün de 
yılın 10 ayı çalışan 
mevsimlik adlı işçi
lerin bulunduğuna 
dikkat çekerek, “Bu 
durum hukuksuz ve 
geçersizdir." şek
linde konuştu.
İşel, işçilerin işten 
ayrılırken alacakları 
tazminatlar ile 
bonservis verilmesi 
konularına da 
değindi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Üniversitesi Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği genel kurulu yapıldı

Gemlik Üniversitesi 
Yaptırma, Yaşatma 
ve Koruma 
Derneği’nin genel 
kurul toplantısında 
konuşan Bursa 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, öğretim 
kadrosu bulunama 
dığı için açılamayan 
Denizcilik Yüksek 
Okulu binasına, 
Bursa’da öğrenim 
gören Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
öğrencilerinin 
istemesi halinde, bu 
fakültenin Gemlik’e 
getirilebileceğini 
söyledi. 
Cumartesi günü 
saat 10.oo Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan genel kurula 
Kaymakam Cahit 
Işık, AKP Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kamil 
Dilek, U.Ü. Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Müfit Parlak, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yüksek Okullar 
Müdürü Prof. Dr. 
ilhan Turgut, AKP 
ilçe Başkanı Necdet 
Yılmaz, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, sivil toplum, 
kuruluş başkanlar), 
ve dernek üyeleri 
katıldılar.
Yoğun ilginin görül 
düğü toplantıda, 
çalışma ve denetim 
kurulu raporlarının 
okunmasından ve 
aklanmasından 
sonra söz alan 
Dernek Başkanı 
Hasan Başaran, 
2009 yılında imza
lanan protokol ile 
kurulmasına karar 
verilen 12 yüksek 
okuldan 7 tanesinin 
programının uygula
maya konduğunu, 
diğerlerinin ne 
zaman açılacağını 
ayrıca Denizcilik 
Yüksek Okulu’na 
dekan atanmasına 
karşın Gemlik Bele 
diyesi’nin yaptırdığı 
okulun he zaman 
açılacağını Rektör 
Dilek’e sordu. 
Hukuk Fakültesi

Öğrenci Topluluğu 
Başkanı Selim 
Bıçakçı ise kendi 
adına konuştuğunu, 
Hukuk Fakültesinin 
açıldığında 20 öğren 
ci ile eğitim ve öğre
timin başladığını, 
sonradan YÖK’ün 
kararı ile 200 öğren
ci alınarak fiziksel 
derslik sıkıntısı çek
tiklerini söyledi. 
Gemlik’e geldikle 
rinde kendilerine ev 
vermek istenmedi 
ğini, barınma sıkın
tısı çektiklerini, 
öğrenci sayısının 
çoğalmasıyla şimdi 
öğrenciye ev ver
mek isteyenlerin 
çoğaldığını, öğren
ciler ile Gemlik’in 
ekonomisine katkı 
mn arttığını söyledi. 
Gemlik’e karşı yük
sek gönül bağı oldu 
ğunu belirten 
Bıçakçı, ilçelerde 
açılan fakültelerin 
başarısızlıkla sonuç 
landığını ve illere 
alındığım, Gemlik’te 
de sosyal tesislerin 
olmaması nedeniyle 
sıkıntılar yaşandı 
ğım söyledi. "Biz 
bastırdık, yollar 
yapıldı. YOK kanu 
nuna uygun hoca 
istedik bulundu.” 
dedi.
Gemliklilerle ortak 
etkinlik yapamadık
larını, birçok sıkın
tılar yaşadıklarına 
dikkat çekti.
Rektör Kamil Dilek’e 
Gemlik Belediyesi, 
Dernek Başkanı 
Hasan Başaran’a, 
ilçe yöneticilerine 
siyasi parti başkan- 
larına teşekkür eden 
Bıçakçı, konuş
masını şöyle 
tamamlandı.
"Gemlik’in üniver
site olmadı için 2 
şansı var. Biri iş 
adamı Asipı 
Kocabıyık, İkincisi 

Müfit Hocamın 
Gemlik’e gönül bağı 
nı şans olarak 
görüyorum. Bizi 
kapısından hiçbiri 
zaman geri 
çevirmediler. Bir 
sıkıntımız da bazı 
gençlerin bayan 
arkadaşlarımıza 
sözle taciz olayları 
yaşanmasıdır. Bu 
konuda Emniyet 
Müdürüne gittim 
ancak bu iş emniyet 
işinden çok man- 
talite meselesidir. 
Bazı kız arkadaşları 
mızın psikolojisi 
bozuldu. Ciddi mağ
duriyetler var. 
Bunlar önlen
melidir.’’ 
Gazetemiz yazarı 
inan Tamer ise 
konuşmasında, 
emniyet güçlerinin 
bu bölgede motori 
ze ekip görevlendir 
meşini isterken, 
"Gemlik’in adını kir
letmeyelim. Bu ço 
cuklar, bizim çocuk
larımız. Gemlik’i 
hiçbir zaman yürek
lerinden çıkarmaya
caklardır.’’ dedi. 
Borusan Vakfı 
Eğitim Koordina 
törü, Gemlik 
Sunğipek Yerleşkesi 
Eski Kurucusu 
Emekli Prof. Dr. Ab 
durrahim Korukçu 
ise, bir eğitim kuru- 
munun kurulması 
nın süreç gerektirdi 
ğini, ‘biz bastırdık 
oldu’ sözlerine katıl
madığını, tesis için 
de kültür merkezi 
nin açılışının yakın
da yapılacağını, 
öğrencilerin bu 
işlerin neresinde 
olduğunu sordu. 
Korukçu, sorunların 
çözümünün Gemlik 
Universitesi’nin 
kurulmasıyla orta 
dan kalkacağını da 
söyledi.

GUZEL SANATLARI 
GEMLİK’E 
GETİRECEĞİZ 
Rektör Kamil Dilek 
ise konuşmasında 
birçok Avrupa 
kentindeki üniver
siteleri gezdiğini 
Gemlik Yerleşkesi 
kadar modernini ve 
dersliklerinin güzeli
ni görmediğini 
belirterek, "Hiçbir 
aklı selim Gemlik 
Hukuk Fakültesini 
alıp Bursa’ya 
götürelim diyemez." 
dedi. Bursa Uludağ 
Üniversitesi’nde 
yapılan yüzde 70inin 
depremsellik açısın
dan kötü olduğunu 
bunların iyileştiril 
mesi için 23 milyon 
liraya ihtiyaç bulun
duğuna dikkat çeke 
rek, "Gemlik’in 
üniversite kazan
masını isterim.
Türkiye’de 180 tane 
üniversite açıldı. 
Bunların öğretim 
üyeleri yok. 
Gemlik’te öğretim 
üyesi sorununu 
aştık. Üniversite 
hayatı kültür ve 
sanat gerektirir. 
Öğrenci sanat ister, 
tiyatro ister, bu 
konuda Gemlik’i 
Bursa’ya taşıyarak 
sorunu aştık. Şimdi 
Gemlik’i kültür 
merkezi yapacağız. 
Biz, yapacağız siz 
d es tekleyeceksiniz. 
Güzellikler hemen 
elde edilmiyor.
Gemlik’te öğrenciler 
ilk 3 yılda zorlandı. 
YÖK ten 40 öğrenci 
istedik 120 öğrenci 
verdiler. Anfi yok, 
derslik yetersiz.
Denizcilik Yüksek 
Okulu binasında 
duvarları yıktık anfi 
yaptık. Yemekhane 
yaptık. Hukuk Fa 
kültesi öğrencilerine 
vicdan borcum var. 
Yokluk içinde çözü 

me gidiyoruz. 
Peyzaj ile ilgili çalış
malarımız var. 1-2 yıl 
içinde Gemlik kam- 
püsü harika bir 
kampüs olacak. 
Boğaziçi Üniversite- 
si’nden güzel, ara 
nan bir yer olacak. 
Buradaki çocukları 
mutlu etmek benim, 
sizlerin, hepimizin 
görevidir.
Bütün sanat faaliyet 
lerinin yapılması 
için zamana ihtiya 
cimiz var. Bu yüz
den Gemlik’teki 
öğrencilerimizden 
özür diliyorum.’’ 
dedi.
Yerleşke içine 
Belediye’nin yaptır 
dığı polikliniğin 
Sağlık Bakanlığı’nın 
Üniversitelerdeki 
Hastanelere el 
koyma girişimini 
önlediklerini 
söyleyen Dilek, "1.5 
yılda Uludağ Üniver
sitesi hastanesini 
kar eder hale getir 
dik. 9.9 milyon lira 
kar elde ettik.’’ dedi. 
Mudanya’ya açılan, 
ancak tesis yoklu 
ğundan merkez 
kampüste kötü bina 
larda eğitimlerine 
devam eden Güzel 
Sanatlar Fakültesi’ni 
Gemlik’e getirmeyi 
düşündüklerini söy 
leyen Rektör Kamil 
Dilek, konuşmasını 
şöyle sürdürdü. 
"Bursa’da derme 
çatma binalarda 
ders yapan bu 
öğrenciler tekli
fimize evet derlerse 
Güzel Sanatlar 
Fakültesini Gemlik’e 
getireceğiz. Bu 
insanlar her türlü 
güzelliğe layıktır.
1 yıl içinde Uludağ 
Üniversitesi’ni 
mamur hale getire
ceğiz. Gemlik 
Kampüsümüzde 
peyzaj çalışmaları 

bittiğinde 
Gemlik’ten çıkacak
sınız kıyılarımızda 
konaklayacaksınız. ” 
dedi.
Kaymakam Cahit 
Işık ise konuş
masında, genel 
kurulda Gemlik’in 
geleceğinin konuşul 
duğunu belirterek, 
"Bin 200 öğrenciye 
sahip bir kentin 
öğrencisine 
medeni davranıl- 
malıdır. Dernek 
bütçesinin 20 bin 
lira olması yerine 
100 bin lira 
olmalıydı. Gemlik 
bunu yapabilir.
Hayırsever insan 
Asım Kocabıyık 
buraya milyonlar 
harcamış, öncelikle 
öğrencileri 
rahatlatmalıyız.
Hocalarımız 
bizden şöyle bir 
bina istiyoruz 
derse Gemlik 
binayı yapacaktır.’’ 
dedi.
AKP Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın da konuş
masında Gemlik’in 
mutlaka üniversite 
ye kavuşacağını, AB 
ülkeleri içinde 
üniversite mezunu 
en az olan ülkeler 
arasında olduğumuz 
için hükümetin her 
ilde üniversite 
açtığını, bunun bir 
süreç olduğunu 
sıkıntıların aşıla
cağını söyledi. 
Yapılan seçimlerde 
Hasan Başaran, 
Kemal Akıt, Dursun 
Özbey, Mahir 
Gencer, Hüseyin 
Yener, Hasan Kılıç 
ve Murat Yavuz 
yönetim kurulu 
üyeliğine, İnan 
Tamer, Abdurrahim 
Korukçu ve İbrahim 
Koç denetleme 
kuruluna seçildiler.
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flykentli öğrenciler 
e-triend projesi baslatn
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu İngilizce 
öğretmeni Burcu 
Topuz liderliğinde 
e-twinning projeleri 
kapsamında 
Polonya’daki 
Publiczna Szkola 
Podstawowa nr 1 im 
Tadeusza 
Kolciuszko Okulu 
ile öğrencileri ile 
e-friend projesi 
başlatıldı.
Projenin amacının 
öğrencilerin internet 
vasıtası ile yabancı 
dillerini geliştirip, 
yazma, konuşma, 
dinleme ve okuma 
yeteneklerini etkin 
şekilde kullan
malarını sağlamak 
olduğunu söyleyen 
Burcu Topuz, 
“Öğrencilerimiz yeni 
arkadaşlar edinerek

Gemlik Körfez www.gemlikkorteigazetesi.com

farklı bir kültürü 
tanıyıp, kendi 
kültürümüzü 
tanıtıyorlar” dedi. 
Burcu Topuz, 
“Polonya ile ortak 
laşa yürütülen bu

projede okulumuz 7 
A öğrencilerinden 
Deren Yılmam 
Polonya’daki 
okulda en popüler 
öğrenci seçildi” 
dedi.

lılMii'ıhııılılıliBl■ Vı

Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu Okul Aile 
Birliği, Gemlik 
Kaymakamlığı ve 
Gemlik Belediyesi’ni 
ziyaret etti. 
Okul Aile 
Birliği’nden 
Necmiye Ilgın, 
Sevda Aksu, Elife 
Kahveci ve Şuayb 
Serdaroğlu’nun 
katlıdığı ziyaretlerde 
okul müdürü 
Mehmet Duran’da 
bulundu.
Kaymakam Cahit 
Işık’a yapılan 
ziyarette Işık’a hoş 
geldiniz denildi. 
Okul Müdürü 
Mehmet Duran ve 
Okul Aile Birliği 
üyeleri okullarının 
bir çok açıdan iyi bir 
durumda olduğunu 
ifade ederek ‘Biz 
bakanlığımızın 
‘okullar hayat olsun’ 
projesini en iyi şek
ilde uygulama gay 
reti içerisindeyiz. 
Gerek öğrenci ve 
velilerimize yönelik

gerekse halk eğitim 
merkeziyle işbirliği 
veya ev sahipliği 
yaparak çeşitli 
kurslar okulumuz 
bünyesinde başla 
mış ve devam 
etmektedir. En son 
Halk Eğitim Merkezi 
nin karete kursu ‘da 
okulumuzda yapıl
ması planlandı. 
Okulumuz hafta içi 
hafta sonları geç 
saatlere kadar açık 
tutulmaktadır. Bizim 
veli mevcudumuz az 
olduğu için okula 
bağışlarda sun
duğumuz ve sunaca 
ğımız hizmetlere 
yeterli gelmemekte
dir. Özellikle temiz
lik hizmetlerinde 

elaman istihdamı 
konusunda resmi 
veya özel makam
ların desteğini bek
liyoruz’ şeklinde 
konuştular. 
Kaymakam Cahit 
Işık’ta yapılan ziya 
retten dolayı mem
nuniyetini dile getir
di.Okul Müdürü 
Mehmet Duran 
Gemlik Belediye 
sinde Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak ve 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yıl 
maz’la da görüşerek 
okul bahçesine 
oyun alanları yapıl
ması gibi çeşitli 
isteklerde 
bulundular.

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR
* * *

http://www.gemlikkorteigazetesi.com
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24 Kasım Öğretmen
ler Günü nedeniyle, 
ilçemizde Öğretmen
ler arasında 
Badminton, Masa 
Tenisi, Voleybol , 
Satranç , Basketbol 
ve Ayak Tenisi 
müsabakaları düzen
lendi.
Gemlik Belediye 
Başkanlığı'nın 
desteklediği turnu
valar Voleybol branşı 
ile start aldı.

15 Kasım 2012 günü 
başlayan turnuvalar 
tüm hızıyla devam 
ediyor.
Yaklaşık 220 öğret
menin katıldığı tur
nuvalarda, 
Badminton ve Masa 
Tenisi branşlarında 
dereceye giren 
öğretmenler belli 
oldu. 23 Kasım 
Cuma günü Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Spor salonunda 

oyna nacak Final 
müsa bakasının 
ardından ödül töreni 
yapılacak. Öğret
menlere ödüllerinin 
verilmesiyle yemek 
yenilecek. Gemlik 
Okul Sporları Tertip 
Komitesi tarafından 
organize edilen müs
abakalarda Beden 
Eğitim Öğretmenleri 
gönüllü olarak 
hakemlik görevini 
yürütüyor.

Badminton Bran 
şında Erkeklerde; 1. 
Recep BOZKURT 
(Hisar Anadolu 
Lisesi), 2. Bülent 
KARTAL (Cumhuri 
yet İlköğretim Oku 
lu), 3. Deniz KORK
MAZ ( Şükrü Şenol 
Ortaokulu). Bayan 
larda; 1. Nida BOZ 
KURT (Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu), 2. Bilgen 
GÜLERYÜZ (11 Eylül 

İlköğretim Okulu) 
3.Sibel AKBAŞ 
(Cumhuriyet İlköğre 
tim Okulu). 
Masa Tenisi 
Branşında 
Erkeklerde; 1. Arda 
Nihat YILDIRIM (Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulu) 2. Hakan 
OSMANOĞLU (ATL 
ve EML) 3. Recep 
BOZKURT ( Hisar 
Anadolu Lisesi). 
Bayanlarda; 1.

Neslihan ALTURAN 
(Çınar İlköğretim 
Okulu) 2.Sibel 
AKBAŞ (Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu) 3. 
Nida BOZKURT ( 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu ). 
Program 19.11.2012 
Ayak Tenisi ve 
20.11.2012 
Basketbol, 21-22-23 
Voleybol müsaba 
kalan şeklinde 
devam edecek.

ELEMAN ARANIYOR
AVM’DE TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞACAK SİGORTALI ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

. CIUS AVM İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONEOLJN 

OKUYUNOKUTUN

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Fizik Bölümünden 1996 yılında aldığım çıkış 

belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
YEŞİM ESEN

Gemlik
Körfez 

Gazetesi 
mıınMıııMmı

ELEMAN 
ARANIYOR

EVDE YAŞLI 
KADINA 

BAKACAK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Tel: 513 36 73 
GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN I

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM ® ♦'

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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



19 Kasım 2012 Pazartesi Gemlik K^rfaz Sayfa 8

Seyfettin ŞEKERSOZ

Geçtiğimiz hafta 
deplasmanda 
Orhanelispor’a 3-0 
yenilerek hayal kırık
lığı yaşayan 
Gemlikspor, evinde 
oynadığı maçta 
Akçalarspor’u 4-1 
yenerken adeta gol 
kaçırma rekoru kırdı. 
Süper Amatör Lig B 
gurubunda 
Gemlikspor’un kendi 
sahasında farklı 
kazandığı maça her 
iki takımın da 
gördüğü ikişer kır
mızı kart damgasını 
vurdu.
Maçın ilk on dakika 
sında Gemlikspor 
kalesine gol için 
gelen Akçalarspor, 
henüz 1. ve 2. 
dakikalarda pozisyon 
buldu ancak gole 
çeviremedi. Rakibin 
hızını kesen 
Gemlikspor 10’da 
Şiyar’la kaleyi yok
ladı ancak top 
kornere gitti. Köşe 
atışından gelen topa 
kafasını sokan 
Berkan ağları sarsa 
rak Gemlikspor’u 1-0 
öne geçirdi.
Dakikalar 20’yi gös
terdiğinde yine bir 
köşe vuruşubdan 
gelen topu Şiyar kafa 
ikinci kez ağlara gön
dererek skoru 2-0 
yaptı. 22. dakikada 
ise kale önünde 
defansın yaptığı 
hatada topa sahip 
olan Selahattin’in 
şutunda kaleci gole 
izin vermedi. 41. 
dakikada ise gelişen 
atakta Şiyar’ın yakın 
mesafeden şutu 
direk dibinden dışarı 
gidince ilk yarı 
Gemlikspor’un 2-0 
üstünlüğüyle 
kapandı.
İkinci yarıda farkı 
açmak için rakip kale

ye yüklenen Gemlik 
spor 65. dakikada 
Samet’in ters vuru 
şuyla kalesinde golü 
gördü 2-1. Farkın 
bire inmesiyle umut
lanan Akçalarspor’da 
70. dakikada Tolga 2. 
sarıdan kırmızı kartla 
oyun dışında kalarak 
takımını 10 kişi bırak
tı. Gemlikspor’da 
oyuna yeni giren 
Arif, 82. dakikada 
Muhammet’in sağdan 
getirip kale önüne 
kestiği topu kafayla 
ağlara göndererek 
Gemlikspor 3-1 geçti 
ve rahatladı. 83. 
dakikada ise oyuna 
girdiği 10 dakika 
içinde ikinci sarı 
kartını gören Zeynel 
çift sarı karttan kır
mızı ile Gemlikspor’u 
sahada 10 kişi bırak

tı. 84. dakikada ise 
Gemlikspor’dan Arif 
ile Akçalarspor’dan 
İbrahim direk kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalınca takımlar 
sahada 9’ar kişi 
kaldı. Gemlikspor’un 
adeta gol kaçırma 
yarışına girdiği 
maçın 88. dakikasın
da oyuna yeni giren 
Dinçer skoru 4-1 
yaptı ve Gemlikspor 
sahadan 3 puanla 
ayrılmasını bildi. 
SAHA : Gemlik Çim 
HAKEMLER: 
Erhan Sönmez 5, 
Rüştü Baykal 5, 
Samet Mutlu 5, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 5, Samet 6, 
Murat 6, Berkan 7, 
Osman 7, Yusuf 7, 
Abuzer 6, Şiyar 6, 
(Arif 4) Semih 5,
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(Zeynel 2) Selahattin 
6, Muhammet 6, 
AKÇALARSPOR : 
Muhammet 4, Tolga 
3, Mehmet 4, Yusuf 4, 
Hakan 4, Volkan 5, 
Ferhat 4, (Mehmet 
Erdoğan 3) İbrahim

4, Selim 4, Feyyaz 4, 
(Kerem 2) Özcan 3,

GOLLER : 
Dk. 11. Berkan, Dk.
20. Şiyar, Dk. 82. Arif, 
Dk. 88. Dinçer, 
(Gemlikspor) Dk. 65.

Samet K.K. 
(Gemlikpor)
KIRMIZI KARTLAR : 

DK. 70. Tolga, Dk. 84. 
İbrahim, 
(Akçalarspor) Dk. Dk. 
83. Zeynel. Dk. 84. 
Arif, (Gemlikspor)
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Kenut kredisi alacaklara nıiiitie
Kredi maliyetlerin 
deki düşüş tren
dinin devam etmesi 
ve konut kredisi 
maliyet oranının tek 
haneyi görmesi bek
leniyor.
Merkez Bankası'nın 
bankaların ortalama 
fonlama faizini tek 
haneli rakamlara 
indirmesinin ardın
dan kredi maliyet
lerinde başlayan 
düşüş trendinin 
devam edeceği 
öngörülüyor.
Fitch’in Türkiye'nin 
kredi notunu yatırım 
yapılabilir seviyeye 
çıkarmasının ardın
dan Merkez Banka 
sı'nın TL üzerindeki 
değerlenmeyi 
engellemek amacıy
la faiz koridorunun 
ait bandı veya politi
ka faizinin indirilme
si yönünde atacağı 
adımlarla yıllık kredi 
maliyetlerinin tek 
haneye inmesi bek
leniyor.
Haziran ayı başında 
yüzde 10,20 
seviyesinde olan 
fonlama maliyetinin 
yüzde 5,70 
seviyelerine geldiği 
bugünlerde kredi
lerin maliyet oran
ları yılın en düşük 
seviyelerinde 
seyrediyor.
Yılbaşında yüzde 
54,84 seviyesinde 
olan konut kredileri 
maliyet oranının, 9 
Kasım itibariyle 
10,95 seviyesine 
düştüğü görülüyor. 
İhtiyaç kredilerinde 
ise yılba^’nda yüzde 
74,82 r asinde 
olan c zde
16'ya 7!İş
d uru ir -* /m 
dönef ışıt kredi-

leri maliyet oranı 
yüzde 12,47'ye geri 
lerken, ticari 
krediler maliyet 
oranının yüzde 
12,81 seviyesine 
düştüğü göze 
çarpıyor.
Düşük faiz ortamına 
girilmesiyle birlikte 
aylık aylık 0,79-0,82 
arasında seyreden 
konut kredisi faiz 
oranlarının yıl sonu 
itibariyle yüzde 
0,75'e ve yıl sonu 
konut kredisi 
maliyet oranının 
yüzde 9 seviyelerine 
gerilemesi bekle 
niyor.
Denizbank Genel 
Müdürü Hakan 
Ateş, THELİRA'ya 
yaptığı değer
lendirmede, kredi 
notundaki artış, 
makro ekonomik 
göstergelerdeki 
iyileşme ve Merkez 
Bankası'nın 
davranış kalıbına 
bağlı olarak fonlama 
maliyetlerinin düşe
ceğini ve 
Türkiye'nin risk pri
minin azalmasıyla 
kredi maliyetlerine 
yansıyacağını belirt
ti. Öncelikle konut 
kredilerine yansıya
cağını kaydeden 
Ateş, aylıkta yüzde 
0,75'e gelinmesi 
durumunda yıllık 
oranın 9 küsurlar 
seviyesinde gerçek

leşeceğini belirtti. 
Yıllık tek haneli 
oranın yalnızca 
konut kredisinde 
görülebileceğini 
kaydeden Ateş, 
taşıt ve tüketici 
kredi oranlarında da 
düşüş olacağını 
fakat tek hanelere 
inmesini bek
lemediğini söyledi. 
Bu seviyelerden 
daha aşağı gelin
mesinin beklen
memesi gerektiğini 
bildiren Ateş, 
enflasyonun yüzde 
6-8 bandında 
seyrettiği bir ülkede 
mutlaka enflasyon 
kadar faiz olması 
gerektiğini 
dile getirdi. 
Türkiye'nin negatif 
reel faize hazır 
olmadığını ifade 
eden Ateş, negatif 
reel faizin Türkiye 
için yanlış ola
cağının altını çizdi. 
Merkez Bankası'nı 
izleyeceği 
politikaya ilişkin bir 
takım sinyaller 
verdiğini kaydeden 
Ateş, özellikle Türk 
lirası üzerindeki 
baskıyı kaldırmak, 
sepet kurun 2,02- 
2,08 bandında 
olmasını isteyen 
bankanın faiz 
indirme yönün 
de müdahalede 
bulunabileceğini 
söyledi.

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
mal ve hizmet alım 
giderlerindeki 
artışın bütçe açığın
daki sapmada etkili 
olduğunu belirtti 
Ve mal ve hizmet 
ahmlarındaki bu 
artışta; okul sütü 
projesinin uygula
masından doğan 
ihtiyaçlar, zorunlu 
eğitimi 12 yıla 
çıkaran kanuni 
düzenlemenin etkisi 
olduğunu söyledi. 
CHP Mersin 
Milletvekili Ali Rıza 
Öztürk bütçe 
açığının neden mey
dana geldiğini ve 
yapılan zamların 
gerekçesini sordu. 
Soru önergesini 
yanıtlayan Maliye 
Bakanı, 2012-2014 
Dönemi Orta Vadeli 
Programında 2012 
yılı bütçe açığının 
21 milyar 104 mily
on TL, bütçe 
açığının GSYH'ye 
oranı ise yüzde 1,5 
olarak 
öngörüldüğünü 
ifade etti. 2013-2015 
Dönemi Orta Vadeli 
Programda bütçe 
açığının bazı gider 
kalemlerindeki bek
lenilmeyen artışlar 
ile büyümeye bağlı 
olarak gelir perfor
mansında ortaya 
çıkan bozulma 
nedeniyle 33 milyar 
472 milyon TL, 
GSYH oran olarak 
ise yüzde 2,3 
olarak güncel- 
lendiğini kaydetti.

BÜTÇE AÇIĞININ

NEDENLERİ 
2012 yılı bütçe 
açığının 
öngörülenin 0,8 
puan üstünde 
gerçekleşecek 
olmasına neden 
olan harcama 
kalemlerinin başın
da Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 
hızlanan yatırım 
çalışmaları 
nedeniyle ortaya 
çıkan ödenek ihtiy
acındaki artışa bağlı 
sermaye gider
lerinin geldiğini 
belirten Maliye 
Bakanı, ikinci olarak 
mal ve hizmet ahm 
giderlerinde artışın 
bütçe açığındaki 
sapmada etkili 
olduğunu vurguladı. 
Maliye Bakanı, mal 
ve hizmet atımların
daki bu artışta 
kurumlardaki hizmet 
genişlemesine bağlı 
olarak ortaya çıkan 
ihtiyaçlar, özürlü 
eğitiminden fay
dalanacak kişi 
sayısındaki artış, 
okul sütü projesinin 

uygulamasından 
doğan ihtiyaçlar, 
zorunlu eğitimi 12 
yıla çıkaran kanuni 
düzenlemenin etk
isi, Karayolları 
Genel 
Müdürlüğünün yol 
yapım, bakım ve 
onarım çalışmaların
da kullanılan bitüm 
atımlarındaki artışın 
önemli rol 
oynadığını açıkladı. 
Maliye Bakanı bütçe 
açığında meydana 
gelen bu sapmada 
rol oynayan önemli 
faktörlerden birinin 
de personel gider
leri olduğunu ifade 
etti.
Maliye Bakanı, Van 
ilinde meydana 
gelen deprem 
nedeniyle evlerini 
kaybeden vatan
daşlar için yapılan 
deprem konutlarının 
yarattığı ek maliye 
tin de sermaye 
transferleri kale
minde artış yaratar 
ak bütçe açığındaki 
artışta etkili 
olduğunu vurguladı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye HO
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
;r ■ orn. 513 12 06

KAYMAKAMLIK 
arnlık 513 10 51
lığı 513 10 53
Yrd. 513 29 54
Müd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

ULAŞIM_________ Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 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 
R 
U

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 5,4 80 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
' nar Taksi 513 24 67

/en Taksi 513 32 40
nlik Taksi 513 23 24
^st«r*raksi 517 33 94

RELEDİYE

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4424 

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)

HMlItMI
VENÜS SİNEMASI 
ÇANAKKALE 

1915:11:30-14:00- 
17:00-20:15

VAMPİR AVCISI 
12:00-14:15- 
16:30-20:00

REZERVASYON 
5133321
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ten aıtı Karataş Mıı iasMeıi is başınna
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu küçük ve 
büyük olmak üzere 
iki gurup halinde 
yürüttüğü basketbol 
çalışmalarıyla göz 
dolduruyor. 
Haftanın iki günü 
okul saatinden 
sonra başlayan 
çalışmaları basket
bol hocası Vedat 
Kozdereliler gönüllü 
olarak yürütüyor. 
Öğrenci ve 
velilerinin son 
derece memnun 
olduğu çalışmalara 
ilkokul birinci sınıf
tan 4.sınıfa kadar 
toplam 50 öğrenci 
katılıyor. Öğrenci
lerin basketbolün 
kuralları yanı sıra 
arkadaşlarıyla birlik
te olmanın gerektiği 
sorumlulukları da 
öğrendiği çalışmalar 
oldukça neşeli 
geçiyor. Öğrenciler 
ders sonrası okul 
salonunda 

arkadaşlarıyla birlik
te spor yapmanın 
tadını doyasıya 
çıkartırken basket
bolün kural ve ince
liklerini de öğren
meden geri kaimi 
yorlar.
Basketbol hocası 
Vedat kozdereliler 
çocuklarla birlikte 
olmaktan ve onlara 
bir şeyler öğretmek
ten sonderece mem
nun olduğunu 
belirterek, çalış
malara büyük ilgi 
gösteren öğrenci 
velilerine de 
teşekkür etti. II. 
dönem yapılacak 
okullar arası mü 
sabakalara 
gümbür gümbür 
çalıştıklarını belirten 
Kozdereliler 
asıl amaçlarının 
“Çocuklara sporu 
sevdirmek ve yaptır
mak olduğunu” 
sözlerine ekledi. 
Okulun kapalı

■tamir
sıııır»

spor salonunda 
gerçekleşen 
çalışmalar büyük 
erkeklerde 17, 
büyük kızlarda 
12 ve küçüklerde 
21 olmak üzere 
toplam 50 öğrenci 
katılıyor.

RETİNA
GÖZ HASTANESİ

Siz görmeye değer o/an/anf biz ğöz/er/n/z/ ItomvuSm.

ÖZEL

IDr.Ssı

Anlaşmamız vardır
171 Nilüfer /'BUP

ursa’nın İlk ve Tek
□z Hastanesi

© 240 24 00
www.bursaretina.com

http://www.bursaretina.com
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Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri İstiklal Cad. No : 44 GEMLİK
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4 Milyon Dolarlık Soygun 
Yaptı Mücevher

Hırsızlığından Yakalandı
Bursa'da, 2010 yılında bir tekstil 
fabrikasından 4 milyon dolarlık 
soygunla ilgili olarak tutuksuz 
yargılanan 19 yaşındaki Esat D. 
yakalandı. Haberi sayfa 3’de

ISO hizmet binasının temeli atıldı
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın Sosyal 
Yaşam Merkezi yanında yapılacak olan 3 katlı 
yeni hizmet binasının temeli dün törenle 
atıldı. Kısa zamanda yapımı tamamlanacak 
olan binanın bölgeye değer katacağı belirtildi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
yeni yapılacak olan 
hizmet binasının 
temeli törenle atıldı. 
Törende konuşan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı

Kemal Akıt, “50 yıl 
önce yapılan şehir 
içinde kalan yaşlı 
Odamızı bırakarak 
gelecekte Gemlik’in 
en güzel yeri olan 
bir bölgede en 
güzel binayı yapıyo 
ruz.” dedi. 2’de

Hayırlı olsun..
Dün, Gemlik Ticaret ve Sanayi Oda 

sı’nın yeni hizmet binasının teme! 
atma töreni vardı.

1 milyon 450 bin liraya tamamlana 
cak olan GTSO binası, modern mima 
rinin ilçemizdeki yepyeni bir örneği 
olacak.
Aslında bir örneği de yok.
Gemlikli Mimar Hasan Sözüneri tara 

fından çizilen ve ücret almadığı bu 
proje, kısa zamanda tamamlanacak.

Bölgemizin en eski Ticaret ve Sana 
yi Odasına sahip olan Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası kuruluşunun 187. 
yılını yaşıyor.

Mevcut binası 1964 yılında yapıldı. 
Demek, 48 yıldır ilçemiz sanayicisine 
ve tüccarına hizmet etmiş, yaşlı bir 
yapı.. Devamı sayfa 4’de

Görme engelliler büro 
yöneticisi olacak

Uygar Görme Enge 
lliler Derneği, Çalış
ma ve Işkur İl 
Müdürlüğü ile Büro 
Yönetimi ve Sekre 
terlik Meslek Eği 
tim Kursu açtı.

5 Kasım 2012’de 
10 asil 2 yedek 
öğrenciyle başla 
yan kurs günde 5 
saat haftada 5 gün 
olarak eğitimini 
sürdürüyor. 4’de

Saadet Partisi İlçe Başkanı Sedat
Özmen, Belediye çalışmalarını eleştirdi

Özmen, Yılmaz a sordu
"3 bin 984 lira nerede?"

Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Sedat 
Özmen, düzenlediği basın toplantısı ile 
Belediye Başkan vekili Refik Yılmaz’ın bir 
buçuk yılını değerlendir diği yazı hakkın
da açıklamalarda bulundu. Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ISO hizmet binasının temeli atılılı
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın Sosyal Yaşam Merkezi yanıda yapılacak olan 3 katlı yeni hizmet binasının 
temeli dün törenle atıldı. Kısa zamanda yapımı tamamlanacak olan binanın bölgeye değer katacağı belirtildi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
yeni yapılacak olan 
hizmet binasının 
temeli törenle atıldı. 
Törende konuşan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, “50 yıl 
önce yapılan şehir 
içinde kalan yaşlı 
Odamızı bırakarak 
gelecekte Gemlik’in 
en güzel yeri olan 
bir bölgede en güzel 
binayı yapıyoruz.” 
dedi.
Dün saat 10.oo da 
Hamidiye Mahallesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi yanında, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından takas 
suretiyle Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na devredilen 
700 metrekarelik 
arsada yapılacak 
olan 3 katlı modern 
yeni GTSO hizmet 
binası için temel 
atma töreni düzen
lendi.
Törende, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, GTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
projeyi çizen Oda 
Meclis Başkanı 
Mimar Hasan 
Sözüneri, TSO yöne
tim kurulu ve meclis 
üyeleri ve müteahhit 
firma temsilcisi hazır 
bulundular.
TEMEL ATILDI 
1 milyon 450 bin 
liraya ihaleyi 
kazanan Umut 
İnşaat tarafından

yapılacak olan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası inşaatı 
hakkında bilgi veren 
projeyi çizen Hasan 
Sözüne ri, inşaat 
alanının 700 
metrekare olduğunu, 
hizmet binasının 300 
metrekarelik bir 
alanda 3.5 kat olarak 

yapılacağını, 
zeminde otopark ve 
arşiv bölümünün 
bulunacağını odanın 
her türlü ihtiyacını 
karşılayacağını böl 
gede örnek bir yapı 
olacağını söyledi. 
Sözüneri, “Yapılacak 
bina kamusal kimliği 
ile bölgeye değer 

katacaktır. Bulundu 
ğu yer itibariyle de 
yapının kent içinden 
kopmayacaktır.” 
dedi.
Daha sonra söz alan 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, projeyi 
ücretsiz çizen Mimar 
Hasan Sözüneri’ye 
teşekkür etti.

Kemal Akıt, şöyle 
konuştu: 
“Türkiyemiz çağı 
diyoruz, çağı atlatan 
mütevazi olmaya 
gerek yok, 
sanayicimiz, tüccar 
ve sivil toplum 
örgütlerinin gayreti 
ile olmuştur. GTSO 
olarak da odamızı 
çağa uygun olarak 
yenileyerek, odamızı 
yapma kararı aldık. 
Şehir içindeki 50 
senelik, yaşlı odamı 
zı bıraktık, niye 
bıraktık Gemlik’e 
hizmet edecek bir 
saha olsun diye 
bıraktık. Belediyemiz 
ile çok mücadele 
ettik. Refik Yılmaz 
zamanda bu pozis 
yona geldik. 
Kendisine teşekkür 
ediyorum. Gemlik’in 
güzel yerlerinden bir 
yerde çağa uygun 
bir yerde arkadaştan 
mızın cesur kararlı 
ile bize verdiği 
destekle bu binayı 
gerçekleştiriyoruz. 
En kısa zamanda 
yapacağız. En uygun 
fiyata en iyi firmaya 
verdik. Umut inşaa 
tın, kısa zamanda 
inşaatı tamamla
yarak bize teslim 
edeceğini inanıyo
rum. Camiamıza 
Gemlik’e hayırlı 
olsun diyorum.” 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ise konuşmasında, 
bugünün Gemlik için 
güzel bir gün 
olduğunu söyledi. 
Son zamanlarda 
yaşam merkezi 
haline gelen bir

bölgede, GTSO 
yapılmasının 
Gemlik’e değer kata
cağını söyledi.
“Kazanan Gemlik 
olmuştur. Çok 
değerli bir alanda 
uzun yıllar hizmet 
veren Oda’mizin 
ekonomik ömrü 
tamamlanmış bir 
binada hizmet ver
mektense Sosyal 
Yaşam Merkezi 
yanında mimariye 
uygun bina yaparak 
çevreye değer kata
caktır.” dedi.
Daha sonra konuşan 
Kaymakam Cahit 
Işık, ise şunları 
söyledi:
“GTSO hem yeni bir 
binaya kavuşuyor, 
hem de terk ettiği 
bina itibariyle insan
ların huzuru bula
cağı, halkımızın 
hava alacağı bir alan 
kazandırmaya İmkan 
sağlıyor. Diğer 
kurumlara da böyle 
ce örnek oluyor. 
Gemlik, tek merkez
likten yoğunlaş
manın artmaması 
için ön ayak oluyor. 
Bu projenin 
Gemlik’in geleceğine 
katkısı olacağına 
inanıyorum.
Emeği geçenlere de 
teşekkür ediyorum.” 
dedi.
Daha sonra okunan 
dualarla kurban 
keşilerek, 
Kaymakam, 
Belediye 
Başkanvekili ve 
GTSO başkanının 
butona birlikte bas
masıyla temele ilk 
harç bırakıldı.
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4 Milyon Dolarlık Sowun Yaptı 
Miiceırtıer HırsızlıiıHan Yakalanıh

Bursa'da, 2010 yılın
da bir tekstil fab
rikasından 4 milyon 
dolarlık soygunla 
ilgili olarak tutuksuz 
yargılanan 19 yaşın
daki Esat D. ile iki 
arkadaşı bu kez, 13 
ayrı ev ve işyeri 
hırsızlığından yaka
landı. Şüphelilerin 
kullanılmayan bir 
barakada toprağa 
gömdükleri 90 bin 
dolar değerindeki 
zümrüt ve yakutlar 
çıkartılıp sahiplerine 
teslim edildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçı 
lık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi, kente esrar 
getirileceği ihbarı 
üzerine İstanbul yo 
lunda plakası daha 
önceden tesbit 
edilen aracı bekleme 
ye başladı. Bu sıra
da güzergahtan 
geçen ve içersinde 3 
kişi olan başka bir

Öcalan'ın avukatları «e yakınları 
için yeni römorkör tahsis edildi
PKK'nın elebaşı 
Abdullah Öcalan'ın 
avukatları ve yakın
larının her türlü 
hava şartlarında 
İmralı Adası’na 
ulaşımını sağlaya
cak yeni römorkör, 
Mudanya ilçesi 
Güzelyah beldesine 
getirildi.
Gemlik ile İmralı 
Adası arasında 
ulaşımı sağlayan 
kosterin olumsuz 
hava koşullarında 
sefere çıkamaması 
ve sık sık arızalan
ması sebebiyle 
Abdullah Öcalan, 
avukatları ve yakın

ister eğlencesine giıleıı minibüs Mi: 5 yaralı
Kaza, saat 21.00 
sıralarında Büyük 
orhan'a 8 kilometre 
Çalaplar Dereköy 
arasında meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Bursa 
Keleş yolunda yol

araç polisleri 
görünce, panikle 
kaçmaya başladı. 
Hırsızlık ve Narkotik 
bürosu ekipleri 
tarafından takip 
edilen araç yarım 
saat sonra durduru
larak, içerisinde 
bulunan 19 yaşında
ki Esat D. ile 25 
yaşındaki İnan ve 29 
yaşındaki Bülent K. 
kardeşler gözaltına 
alındı.
Araçta bulunan 
dizüstü bilgisayar 
ile plazma televiz 

ları ile görüşme 
gerçekleştiremiyor- 
du. İmralı Adası'na 
gidebilmek için 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanhğı'na bağlı 

yapımında çalışan 5 
işçi Büyükorhan’a 
bağlı Akçasaz köyün 
de oturan iş arkadaş 
lan İsmail İlik’in 
asker hayrı ve eğlen 
cesine gitmek istedi. 
Üzeyir Yağlı (37)

yona el konulurken, 
kimlik kontrolleri 
yapılan şüpheliler
den Esat D.'nin, 
2010 yılı Kasım ayın
da Demirtaş 
Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki 4 
milyon dolarlık soy
gunu yaptıktan son 
ra toprağa gömdük
leri 1.5 milyon doları 
almak isteyince 
yakalanıp yargılanan 
sanıklardan biri 
olduğunu belirledi. 
Şüpheliler, değişik 
tarihlerde katıldıkları

Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü, her türlü 
hava koşullarında 
sefere çıkan deniz 
aracını Adalet 
Bakanhğı’na tahsis 
etti.

yönetimindeki 19 SN 
624 plakalı minibüs, 
Dereköy mevkiinde 
virajı alamayarak tak 
la attı. Araçta bulu
nan Sürücü Üzeyir 
Yağlı, Emrah Boyu 
uzun (23), Ramazan 

hırsızlık olaylarında 
çaldıkları malları, 
Kestel İlçesi'ndeki 
yıkık bir barakaya 
sakladıklarını itiraf 
etti. Polis bu baraka
da yaptığı aramada 
plazma televizyon, 
dizüstü bilgisa
yarlar, müzik alet
lerinin yanı sıra 
toprağa gömül 
müş olarak, her biri 
15 bin dolar 
değerinde 4 zümrüt 
ve yakut ile değeri 
30 bin doları bulan 
zümrüt kolye ve 
yüzük buldu. Çalıntı 
ziynet eşyaları ile 
televizyon ve bil
gisayarlar sahiple 
rine teslim edildi. 
İfadeleri alınan 
Esat D. ile K. 
kardeşler, 13 
ayrı ev ve iş yerin 
den hır sizlik suçun
dan adliyeye gön
derildi. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor

31 Ekim'de 
İstanbul'dan 
Mudanya’ya 
getirilen römorkörün 
daha önce İstanbul 
Boğazı ve Marma 
ra’da gemi kurtar
mada kullanıldığı 
öğrenildi.
Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü'ne ait 
römorkör, saatte 30 
mil hızla yapabiliyor. 
Mudanya’daki 
Güzeyalı Limanı'na 
getirilen Kıyı 
Emniyeti'ne ait 
römorkör, "Tuzla” 
kosterinin yanına 
çekildi.

Köylü, Samet Şahin 
ve Ayhan Gücün 
yaralandı. Yaralıların 
bir kısmı araçtan 
kendi imkanlarıyla 
çıkarken, diğer 
yaralılar ise hasta 
neye kaldırıldı.

Orhangazi’de 
film gibi 

kovalamaca

Tehlikeli araç kul
landığı gerekçesi 
ile polis tarafından 
durdurulmak iste
nen sürücü kaç
mayı denedi.
Polisin dur ihtarına 
uymayan otomobil 
için karakol, 
asayiş ve trafik 
ekipleri seferber 
oldu. Sokak 
aralarında hızla 
kaçan otomobili 
yakalamak için 
hastane yolunda 
ekip otoları ile 
barikat kuruldu.
Kaçarken biri polis 
otosu olmak üzere 
3 araca çarpan 
otomobili barikat

Yaslıfldam 
Otobüsün Altımla 

Can Verdi

İnegöl’de, halk oto
büsünün çarptığı 
yaşlı adam hayatını 
kaybetti.
Kaza, Cumhuriyet 
Mahallesi Okul 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Eski cami önünde 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 79 
yaşındaki Baki 
Sevilmez'e Mahmut 
Güzel idaresindeki 

kurulan noktada 
durduran ekipler, 
otomobildeki 
gençleri indirip 
kelepçeledi.
Polis otomobilde 
yaptığı aramada 
1 adet 7,65 çapında 
tabanca, tabancaya 
ait şarjör ile 
mermiler, 1 adet 
kelebek bıçak ve 
çok sayıda bira 
şişesi buldu.
Aşırı alkollü olduk
ları bildirilen 
6 kişi gözaltına 
alınırken, otomobil 
ise otoparka 
çekildi. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

16 Y 0413 plakalı 
özel halk otobüsü 
çarptı. Otobüsün 
ön tekerinin başının 
üzerinden geçtiği 
yaşlı adama ilk 
müdaleyi 112 ekip
leri olay yerinde 
yaptı. İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne kaldı 
rılan yaşlı adam 
kurtarılamadı. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.
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Güne Bakış İl Mitil İMİ M M
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Hayırlı olsun...
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın kul

lanılmakta olduğu bina, Gemlik Belediye 
si ile ortaklaşa yaptırılmış.

Oda ve eski Tibel Otel de iki kurumun 
ortak malı.

Tibel Otel, Gemlik’in 1960’11 yıllardan gü 
nümüze büyük işlevler yükledi.

Bursa’da doğru dürüst tek otel Çelik 
Palas’dan sonra en yeni otellerden biriy
di.

Gemlik’in sosyal hayatına renk katan bir 
mekandı Tibel..

Ticaret Odası bir yandan sanayiciye ve 
tüccara hizmet verirken, öte yandan loka 
linin de sosyal ağırlığı vardı.

İşadamları geceleri lokalde buluşup, hoş 
vakitler geçirirlerdi.
Zamanla Tibel’e rakip Terme Otel ve kap 

lıcası oldu.
Rahmetli Selçuk Ertür tarafından işleti 

len Terme Otel Tesisleri de eski kaplıca 
dan sonra Gemlik’in renkli mekanların
dandı.

Her gece müzikli restaurantı olan bu iki 
mekan zamanla değerini yenilerin çıkma 
siy la yitirdi.

Binalar eskidi.
Terme tesisi de Belediye’nin malıydı.
1980’1i yıllarda belediye tarafından kapa 

tıldı.
Otel bölümü, Devlet Hastanesi yapıldı.

Kaplıcası uzun süre işletildi.
Mehmet Turgut döneminde kaplıca da 

kapandı. Madde bağımlıların mekanı oldu, 
2010 yılında ise yıktırıldı.

Tibel Otel, Paşa Otel ve Aşka Otel ve 
Atamer’in açılmasıyla eski işlevini yitirdi.

İşleticisi Recep Yüzücügil kendini 
yenileyemedi.

Merkezde bir zamanların en görkemli 
oteli, işleticisi gibi yaşlandı, kira borçla 
rını ödeyemeyince kapatıldı.

Koca binada, iki yıldır Ticaret ve Sanayi 
Odası hizmet veriyor.

Yapılan depremselllik incelemesinde 
bina sağlam çıkmadı.

Büyükşehir Belediyesi ise bu alanda ye 
bina yapılmasına izin vermiyor.

Planlarda yeşil alan olan bu yerin kaldı 
rılmasını istiyor.

Bu nedenle, GTSO yönetimi, yaklaşık 4 
yıldır yeni yer arayışında.

Gemlik girişinde belediyeye ait bir arsa 
üzerinde duruldu. Olmadı...

Başka alternatifler sunuldu, yine olmadı.
Başkan Kemal Akıt, GTSO’nun Gemlik 

merkezinde kalmasını istiyordu.
Bu konuda öneri Başkanvekili Refik 

Yılmaz dan geldi.
Bugün binanın yapılacağı alanda karar 

kılındı ve ihale süreci aşıldı.
Dün ise, hayır duaları ile 4 ayda bitiril 

mesi düşünülen yeni modern Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın temeli atıldı.

Törende, eski GTSO Başkan Tevfik 
Solaksubaşı’yı göremedim.

O, bugünkü binanın temelinde emeği 
geçen biri olduğu için, başından beri 
farklı bir yere taşınılmasına karşı çıktı. 
Belki bu nedenle törene gelmedi.

GTSO, kentin ortasına yeni bir renk ka 
tacak. Hayırlı olsun.

Uygar Görme 
Engelliler Derneği, 
Çalışma ve İşkur İl 
Müdürlüğü ile Büro 
Yönetimi ve 
Sekreterlik Meslek 
Eğitim Kursu açtı. 
5 Kasım 2012’de 
10 asil 2 yedek 
öğrenciyle başlayan 
kurs günde 5 saat 
haftada 5 gün 
olarak eğitimini 
sürdürüyor.
Toplam 4 ay, 80 
gün, 400 saat süre
cek kurs döneminde 
Görme Engelilere 
Büro Yönetimi ve 
Sekreterlik Meslek 
Eğitimi verilecek. 
Kurs ile ilgili görüş
lerini sorduğumuz 
Kurs Öğretmeni 
Yelda Baykız, 
"Görme engellilerin, 
iş piyasasının yo 
ğun rekabet döne
minde eşit fırsatta 
yetkinliğe sahip ola
bilmesi ve diğer 
çalışanlarla rekabet 
gücünü elde ede
bilmesi sağlanması 
en büyük amacımız 
dır” diye konuştu. 
Kurs ile alakalı bilgi
lerini sorduğumuz 
Dernek Genel Sekre 
teri Hasan Duman, 
şunları söyledi: 
“Dernek olarak 
eğitime özel önem 
veriyoruz. Mesleğe 
önem veriyoruz. 
Vasıflı iş gücü bilgi 
çağı ve sanayi 
toplumunun en 
önemli unsurudur. 
Hele engelli ve gör 
me engelilerin çalı 
şabilmesi, iş sahibi 
olabilmesi için mut
laka eğitimli olması, 
kalifiyeli eleman 
olması gerekiyor. 
Biz de bu hususlar
dan hareketle sene 
lerce Işkurla, Halk 
Eğitimle, Üniver
siteyle ve AB pro
jeleriyle meslek 
eğitim ve kursları 
açtık.

Başarılı kursiyerleri 
kamu ve özel sek
törde iş sahibi 
yaptık. Açtığımız 
kurslar çok sayıda 
olmasına rağmen 
özetle, Bilgisayar 
işletmenlik, El 
Sanatları, Web 
Tasarımı, Web 
Programcılığı, Büfe 
İşletmeciliği ve 
Ticari İşletmeciliği, 
kurslarının yanında, 
meslek eğitimleri 
kursları gibi 2 
dönemdir de Büro 
Yönetim ve Sekre 
terlik. Kursu düzen
liyoruz. Bundan 
sonra da kurslarımız 
devam edecektir. 
Ayrıca engellilerin 
sosyal durumdan 
sosyal duruma 
geçmeleri özgüven 
kazanmaları amacıy
la da Okur Yazarlık, 
Kabartma Yazıları, 
Brlle, Beyaz 
Bastonla Bağımsız

Hareket, Kişisel 
İdare, İletişim Halkla
İlişkiler Güzel 
Konuşma Diksiyon 
kursları açtık 
açmaya da devam 
ediyoruz.
Yine, KPSS’ye ve 
ÖMSS’ ye hazırlık 
kursları da 
düzenliyoruz.
Kursların hepsi 
ücretsiz olduğu gibi. 
Işkurla düzen
lediğimiz kurslara 
gelenlere günlük 20

lira işkur cep 
harçlığı veriyoruz. 
Bizler de malzeme 
lerini eğitim 
salonunu ve 
donanımını 
temin ediyoruz. 
Kursiyerlere sürekli 
içecek zaman 
zaman da yiyecek 
ikramlarında 
bulunuyoruz. 
Genelde de kursu 
bitirinlere iş imkanı 
sağlıyoruz. ” diye 
konuştu.

KnŞ€D€ IMKLCMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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[jaadet Partisi İlçe Başkanı Sedat Özmen, Belediye çalışmalarını eleştirdi

Mustafa Emre ÖZGEN
me.ozgn@windowslive.com

Diişüngii

Saadet Partisi 
Gemlikjlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
düzenlediği basın 
toplantısı ile 
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz’ın bir buçuk 
yılını değerlendir 
diği yazı hakkında 
açıklamalarda 
bulundu.
Saadet İlçe Başkanı 
Özmen açıklamasın
da şunları söyledi: 
“Gemlik Belediyesi 
Gemlik balkınındır 
dolay ısı ile yapılan 
hizmetlerde Gemlik 
halkına yapılan 
hizmetler olduğu 
için yapılan hizmet 
lerden dolayı 
teşekkür ederiz. 
İdarecilik mesuliyet 
isteyen ve ağır 
veballeri olan bir 
sorumluluktur.
Burada yapacağı 
mız değerlendirme 
ler bağcıyı dövmek 
için değil Gemlik’imi 
zin menfaatine 
üzüm yemektir.
ALT YAPI 
Gemlik’te kazıl
madık yer kalmadığı 
nın doğru olduğunu 
fakat bu kazılar 
yapılırken maalesef 
hiçbir plan ve 
program yapıl
madığı ortadadır. 
Başkanvekilliği 
mecliste bazı trans
ferler sayesinde ve 
yapılan haksızlıklar
la elde edilir 
edilmez alel acele 
her yer kazıldı ve 
Gemlik yaşanmaz 
hale getirildi.
Peki, halkımızın 
çektiği bu kadar 
sıkıntıdan sonra 
gerçekten alt yapı 
sorunu çözüldü mü 
diye baktığımızda, 
en son yağmurlarda 
da yaşadığımız gibi 
yollar su ile doldu,

m Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

■ffl VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km. 

TEL :514 03 06 - 514 20 21 GEMLİK

paçalar sıvandı. 
Sokak aralarına bir 
tek gider koyulmadı. 
Depreme dayanıksız 
beton boruların 
yetersizliği de mil
letimiz tarafından 
görülmüştür.
Modern bir şehir 
kurulmak isteniyor
sa olması gereken; 
ana arterlere bir in 
sanın içinde rahatça 
yürüyebileceği elek
trik, telefon, ve 
diğer altyapı hizmet
lerinin içinden 
geçtiği herhangi bir 
arıza durumunda 
yolları kazılmayıp 
içeriden halledilebi 
lecek şekilde olma 
lıydı. Maalesef bu 
fırsat milletin mil 
yon dolarları topra 
ğa gömülmek sure 
tiyle heba edilmiştir.

TOPLU KONUT 
İktidarın milletimizi 
kandırıp aldattığı 
konuların başında 
gelen TOKİ; hizmet 
kapısı olması gere 
kirken rant kapısı 
olmuştur.,Bunu 
görmek için uzağa 
gitmeye gerek yok
tur. Bursa’ya git
tiğimizde Kent 
Meydam’pdan bak
tığımızda, görmüş 
olduğumuz manzara 
tarihi kent Bursa’ya 
yapılan ihanetin bel
gesi niteliğindedir.

Diğer bir konu TOKİ 
Hazine arazileri üze 
rine konut yapması
na ve alt yapı hiz 
metlerini de bele 
diyeler karşılaması
na rağmen daireleri 
piyasa değerinin 
üzerinde satmakta 
ve geri ödemelerde 
memur maaş artışı 
esas alınarak belir
sizlik oluşturulmak
tadır. Eğer maksat 
Gemlik halkını ucuz 
konut sahibi yap
mak ise Saadet 
Partisi olarak tekli
fimiz Belediye’nin 
Toplu Konut alanı 
oluşturması, her 
türlü alt yapı 
hizmetlerini oraya 
götürdükten sonra 
TOKİ ile birlikte özel 
sektöre de fırsat 
tanınmak suretiyle 
rekabet ortamı oluş
turarak halkımızın 
kaliteli ve hesaplı 
daire sahibi 
olmasının önünü 
açmasıdır. TOKİ’nin 
elinde bulundur
duğu vergi mua 
fiyetleri ve avanta
jlara rağmen pahalı 
konut ürettiği 
halkımız tarafından 
bilinmelidir. TOKİ’ye 
sağlanan muafiyet 
ler özel sektöre ve 
rilmesi halinde 
konutları TOKİ’ye 
göre %20 daha 
ucuza yapılacağı he 

saplarla orta dadır. 
Belediye Başkan 
Vekilimiz Refik 
Yılmaz, belediye 
kasasında 4 milyon 
liramız var isteyen 
internet sitemizden 
bunu görebilir diye 
bir ifade kullan
mıştır. Belediye 
Başkan Vekilimizin 
basın açıklamasını 
yaptığı 11 Kasım 
hafta sonuna geldi 
ğinden son iş günü 
olan 9 Kasım itibarı 
ile belediyenin 
kasasında 16 bin 
lira olduğu gözük
mektedir.
Sayın Yılmaz “Hal 
kın parasını nereye 
harcıyorsun halk 
bilecek’’ demekte
dir. Biz de Saadet 
Partisi olarak 
Başkanvekilimizin 
bildirdiği 4 milyon
dan geriye kalan 3 
984 bin liranın ne 
rede olduğunu sor
mak istiyoruz. 
Bu tabloda 
Belediyenin ne 
kadar borcu 
olduğu ise 
görülmemektedir. 
Saadet Partisi ola 
rak şunu çok iyi 
biliyoruz ki AKP 
iktidarında genel 
idarede olduğu gibi 
belediyelerde borç 
batağına sokulmak 
suretiyle geleceği 
miz karartılmıştır. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi en borç 
lu belediyeler sırala
masında ilk sıralar
da yer almaktadır. 
Saadet Partisi’nin 
yerel iktidarında 
Refah dönemindeki 
gibi Belediyeler 
kendi öz kaynakları 
ile hizmet edecek 
borç batağına sokul 
mak suretiyle soyul
masına müsaade 
edilmeyecektir. ”

Üniversite İçin Atılan Adımlar
Gemlik Üniversitesini Yaptırma ve 

Yaşatma ve Koruma Derneği genel 
kurulu geçtiğimiz günlerde gerçek
leştirildi.

Daha önce de olduğu gibi ilçemizin 
siyasi kadroları, Gemlik’te kurulması 
için uğraş verilen üniversite konusunda 
ortak çalışmalar yürütebiliyorlar.

Bu gerçekten güzel bir şey.
2008 yılında açılan Uludağ Üniversite

si Hukuk Fakültesi’nden sonra, üniver
site çalışmaları ağır ama sağlam adım
larla ilerliyor.

Hatırlarsınız, hukuk fakültesi merkeze 
taşındığında öğrenciler dışında tüm ilçe 
seferber olmuştu, imza kampanyaları 
yapılmış gerekli mercilere fakültenin 
Gemlik’te kalması için istek ve arzular 
iletilmişti.
Ama öğrenciler Gemlik’i sevmediler, 

merkeze taşınmak için her fırsatı değer
lendirdiler.
Gemlik bir Eskişehir değil, ya da bir 

Kocaeli değil.
Henüz üniversite kenti değil kısacası. 

Fakat bu olmayacağı anlamına da 
gelmez. Fakültemiz henüz çocukluk 
çağını yaşıyor.
Gelişimini ve ilerlemesini Gemlik halkı 

ile öğrenciler, öğretim üyeleri birlikte 
sağlamamız gerekiyor.

Bir üniversite öğrencisi olarak 
arkadaşlarımızın derdini de anlıyorum. 
Ama öğrencilerin Gemlik’e önyargılı 
yaklaştıklarını düşünüyorum.

İnsan ister istemez düşünüyor, acaba 
araştırmadan mı tercih yapıyorlar, 
yoksa yanlışlıkla mı Gemlik’e yerleşi 
yorlar...

Öğretim üyelerinin kalitesine mi, 
ilçenin gelişmişliğine göre mi okul 
belirliyorlar?
Öğrenciler Gemlik’ten gitmenin yolu 

nu arar olsun, Gemlikli gençler ve 
siyasi erkler, birleştikleri bu üniversite 
mücadelesinde bir adım daha attılar.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, Güzel Sanatlar Fakültesi’ 
nin de Gemlik’e taşınabileceğini belirtti.
Atılan her adım, nihai amacımız olan 

bağımsız üniversite için çok değerli, 
çünkü Gemlik, son yıllarda kırmaya 
başladığı içe kapanık yapısını, üniver
site ile paramparça edecektir.

Tabi bunu beton bir bina tek başına 
yapamaz. Genci, yaşlısı, yerel yönetimi 
hatta esnafı ile birlikte gerçekleşecek 
ağır bir süreçtir bu.

Belediyede yaşanan süreç ve kirli 
pazarlıkların üniversite çalışmalarını 
baltaladığı bir gerçektir. Makam ve 
koltuk mücadelesi, üniversite mücade
lesini gölgeledi bir süre. Ama genel 
kurulda gördük ki, aynı kararlılığımız 
devam ediyor.

Bağımsız bir üniversite Gemlik’e çok 
yakışacak...

mailto:me.ozgn@windowslive.com
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"Met Riski Türkiye'nin Gercenidir"
Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Bursa 
Belediyeler 
Birliği'nin iş bir
liğinde gerçekleş 
tirilen Mevzuat 
Bilgilendirme 
Toplantısı sona erdi. 
Toplantının 
kapanışında 
konuşan Osmangazi 
Belediye Başkanı ve 
Bursa Belediyeler 
Birliği Başkanı 
Mustafa Dündar, 
eski ve yeni yasanın 
karşılıklı olarak 
tartışıldığı toplan
tıların, son derece 
verimli geçtiğini 
söyledi.

3 GÜNLÜK 
TOPLANTI SONA 
ERDİ 
Sakarya'nın Sapanca 
ilçesinde gerçek
leştirilen ve 3 gün 
süren toplantının 
son gününde, 
Türkiye'de afet riski 
altındaki bölgeler ve 
yeni çıkan 6306 
sayılı "Afet Riski 
Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi 
hakkında kanun” 
tartışıldı. Kentsel 
dönüşüm tartış
malarının yaşandığı 
günümüzde, uygula
malarda yaşanabile
cek aksaklıklar ve 
sonuçları üzerine bir 
sunum gerçek
leştiren, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
hukuk müşaviri 
Suna Kotan, ülke 
mizde 24 bin 500

kilometre uzun
luğunda canlı fay 
bulunduğuna dikkati 
çekti.

BU FIRSATI 
DEĞERLEN 
DİRMELİYİZ 
Türkiye nüfusunun 
yüzde 98'inin 
deprem riski yüksek 
bölgelerde 
yaşadığını belirten 
Suna Kotan, 
"Dolayısıyla olası bir 

deprem anında can 
kayıplarımız, mevcut 
yapı stoku göz 
önüne alındığında 
çok yüksek görün
mektedir. Bu riski 
azaltmamız için, bu 
projeler çok önemli. 
Bunlarda hata 
yapma lüksümüz 
yok" dedi. Ülkem
izde depremlerin, 
Kuzey Anadolu fay 
sistemine bağlı 
depremler, Ege

Garament sistemi 
depremleri, Doğu 
Anadolu sıkışma 
bölgesi depremleri, 
Helenik Kıbrıs yayı
na bağlı depremler 
ve Doğu Anadolu 
fayına bağlı deprem
ler olarak 5'e 
ayrıldığım ifade eden 
Kotan, "Ülkemizde 
24bin 500 kilometre 
uzunluğunda canlı 
fay hattı bulunmak
tadır. Afet riskini 
azaltmamız için bu 
proje çok önemlidir. 
Bu fırsatı çok iyi 
değerlendirmeliyiz, 
Aksi takdirde, olası 
deprem anında 
Türkiye'de çok yük
sek can ve mal kaybı 
yaşanacaktır" diye 
konuştu.

DEPREM 
RİSKİ TÜRKİYE'NİN 
GERÇEĞİ 
Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Bursa 
Belediyeler Birliği'ne 
üye Belediye 
Başkan ve yönetici
lerinin katıldığı

Sapanca toplan
tılarının son 
gününde kapanış 
konuşması yapan 
Osmangazi Belediye 
Başkanı ve Bursa 
Belediyeler Birliği 
Başkanı Mustafa 
Dündar, deprem 
riskinin
Türkiye'nin bir 
gerçeği olduğunu 
söyledi.
Dündar, ”6306 
sayılı "Afet Riski 
Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi 
hakkında kanun" 
ile Türkiye'deki risk 
alanları azalacak ve 
yeni kentleşme 
ortaya çıkacak.
Burada eski yasa ile 
yeni yasayı 
karşılaştırma imkânı 
bulduk. Aynı zaman
da önceki yasal 
dönemde yaşamış 
olduğumuz 
sıkıntıları, yeni 
yasanın getirilerini 
burada paylaştık. 
Umarım, Türkiye 
ve Bursa için iyi 
olur" diye konuştu

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR
' ' JF > <
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

KİOS OLMAZSA 
OLMAZ!..

Pazar günü oynanan 
Gemlikspor- 
Akçalarspor karşılaş
masında KİOS taraftar 
gurubunun tribün
lerde olmayışı dikkati
mi çekti.
Acaba dedim, maça 

henüz 3-5 dakika var, 
gelirler herhalde.
Ama gelmediler.
Evet Gemlikspor’u 

en kötü hava şart
larında bile yalnız 
bırakmayan ve 
destekleyen Bursa 
bölgesinin en renkli 
taraftar gurubu olarak 
bildiğim KİOS gelme
di.
Takımın fotoğrafını 

çekerken futbolculara 
“KİOS galiba sizi 
boykot etti” dedim.
Tribündeki taraftar 

sayısı az da olsa 
takımlarına güven
lerinin sarsıldığı 
gözleniyor.
Yenilgide bile bulun

dukları mekanı teza
hüratlarıyla inleten ve 
kendilerini tüm spor 

camiasına kabul 
ettiren KİOS acaba 
neden darıltıldı?
Ya da onları bu duru

ma iten sorunlar ne 
lerdir?

KİOS gurubu durup 
dururken maçı boykot 
etmez.

Nerde o ilk maçtaki 
atmosfer.

İkinci maçta beraber
lik, üçüncü maçta 
mağlubiyet alın
masının bu boykotla 
alakası olamaz.
Takımlar tabi ki 

yenilecekler.
Puan kaybedecekler. 
Ancak taraftarları 

üzen ve takımlarına 
sırt çevirmeleri 
neden?
Gemlikspor’a birçok 

yönetici geldi, birçok 
teknik adam görev 
yaptı, iyisiyle 
kötüsüyle gittiler.
Ama Gemlikspor 

kurulduğu 1984 yılın
dan bu yana ilçemizi 
ismiyle temsil eden 
tek takım olarak yine 

yöneticilerinin 
fedakarlıklarıyla hala 
ayakta duruyor.

Birileri gelir, birileri 
gider.
Ama taraftar hep 

aynıdır. Genci yaşlısı 
değişmez.

Pazar günü rakibini 
4-1 yenen Gemlikspor 
bir o kadarda gol 
kaçırdı.

Bu görüntü de KİOS 
olmalıydı.

KİOS gurubunun 
neden takımlarına sırt 
çevirdiği araştırılıp 
öğrenilmeli.

Deplasmana 
gidildiğinde rakip 
seyircinin ilk sorduğu 
“KİOS” gelecek mi? 
oluyor.

Ses ve davranış o 
kadar değişti ki en 
uzağa bile ulaşabili 
yor.

Deplasmanda görev 
yapan güyenlik güç
leri bile KİOS’un artık 
değiştiğini rahatça 
söyleyebiliyorlar.

Gemlik’te deplasman 

maçlarına taraftar oto
büsü tahsis edecek 
hiç mi Gemlikspor 
seveni yok.

Bir otobüs onlara 
yeter.

Çünkü 40 kişilik 
KİOS gurubu tüm 
sahayı inletecek 
güçtedir.

Şunu bir kere daha 
söylüyorum.

KİOS olmazsa izle
nen maçın da zevki 
olmuyor.

GEMLİKTİ 
ÇOCUKLAR, 
BURSA’LI 
ÇOCUKLAR!

Bu hafta oynanan U- 
14 maçında Gemlik 
Belediyespor takımı 
Kurşunlu takımını 13- 
0 yenerek gol rekor
larından birine daha 
imza atmış.

Pazar günü ilçe 
sahasına geldiğim de 
sevdiğim bir kardeşim 
ellerini havaya açarak 
BursalIları 13-0 yendik 
dedi.

Gülümsedim. Neden 
diye sorduğumda ise.

“Senin yazdıklarının 
hepsi doğru, Gemlikli 
çocuklar aralarında 
oynadıkları maçlardan 
sonra aynı okullarda 
okuduklarından bir
birlerine sarılıp

sahadan çıkıyorlar.
Bu maçta ‘BursalIları 

yendik’ diyerek sevin
diler” yanıtını verdi.

Evet bir daha yazıyo
rum.

Gemlik’in bir 
mahallesi olan ve he 
ihtiyacını Gemlik 
Belediyesinden 
karşılayan bir takımın 
tüm futbolcularını 
Bursa Nilüfer 
ilçesinde okuyan 
öğrencilerden 
seçmeleri yanlıştır.

Nüfusu 100 bini 
aşmakta olan ilçem
izde bir çok genç 
yetenek futbol oyna 
yacak kulüp peşinde 
koşuyor.

U-14 ve U-17 takım
larında ortalama 40 
sporcu var ve ilçe 
dışından getiriliyor.

Bunun sonucunda 
da sporcular maçtan 
sonra birbirlerine 
kötü örnek olabiliyor
lar.
Takımlarının 

tamamının Gemlik 
dışından oluşturulan 
Çotanakspor, 
Karadenizspor ve 
Körfezspor düşüne
miyorum.
Çünkü imkansız olur. 
Ama Kurşunlu.
Yıllardır nedense bir 

türlü Gemlikli ola
madı.

ELEMAN ARANIYOR
AVM’DE TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞACAK SİGORTALI ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

CIUS AVM İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ

VESTEL VS 6000-T JD JD0000008943 
MARKA VE SERİ NOLU VE VESTEL VS 

6000-T JD JD 000000090 MARKA VE SERİ 
NOLU YAZAR KASALARIN 

RUHSATNAMELERİ KAYBOLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR. 

KENAN GÜR

KİRALIK KÖRFEZ SİTESİNDE
DAİRE KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78

KAJCINKKieimOK 

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

TEMA ▲ “SUYUNU BOŞA ■ W HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Gücümsporlu taekwondocular il t oldu

Mudanya’da 
geleneksel Mütareke 
Spor Oyunları kap
samında düzenlenen 
Taekwondo Turnuva 
sı’nda Gücümspor 
Kulübü Taekwondo 
Takımı 1 Altın, 4 
Gümüş ve 4 Bronz 
madalya alarak 
yıldızlar kate
gorisinde 17 kulüp 
arasında 4. oldu. 
Mudanya’da 6. 
Geleneksel Mudanya 
Mütarekesi Spor 
Oyuniarı kapsamın
da düzenlenen 
Taekwondo 
Turnuvaları 17 
kulüpten 145'i bayan 
toplam 347 sporcu
nun katılımıyla hafta 
sonu gerçekleştiril
di. Mudanya Spor 
Salonu’nda düzenle
nen Taekwondo tur
nuvasına Mudanya 
Kaymakamı Adem 
Öztürk, Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Seçil 
Pınar İncecik, Mudan 
ya Gençlik Hizmetle 
ri ve Spor İlçe

Müdürü Engin Kaya, 
Taekwondo İl 
Temsilcisi Turgay 
Aydın, Karate II 
Temsilcisi Hanifi 
Büyükmert, Kick 
Boks İl temsilcisi 
Ferhat Aysan, Bursa 
Taekwondo camiası 
ile çok sayıda veli 
katıldı. Pırıl pırıl 
gençlerin madalyaya 
uzanma mücadelesi
ni izlemenin ve fizik
sel olarak kazandık
ları yetenekleri gör
menin kendilerini 
mutlu ettiğini dile 
getiren Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk, 
Mudanya'da spora 
verdikleri desteğin 
artarak devam ede
ceğini söyledi. 
Böylesine güzel bir 
turnuvaya ev 
sahipliği yapmaktan 
dolayı memnuniyeti
ni dile getiren 
Kaymakam Adem 
Öztürk ise, ilçe de 
yapılan spor faaliyet
lerine önem verdik
lerini ifade etti.

GÜCÜMSPOR

TAEKWONDO 
TAKIMI İL 4.SÜ 
OLDU 
Oldukça çekişmeli 
geçen müsabakalar
da Bulgaristan’ın 
Sofya şehrinden 
şampiyonaya katılan 
Condor 2000 
Taekwondo takımı 
müsabakalara renk 
katarken, sporcular 
kürsüye çıkmak için 
büyük çaba harcadı. 
Velilerin de heyecan
la izlediği karşılaş
malar sonrasıında 
dereceye giren 
sporcular ödüllerini 
protokol üyelerinin 
ellerinden aldılar. 
Müsabakaların

teşvik müsabakası 
olması sebebi ile 
yeni sporcuların 
heyecanı ve maç 
yapma isteklerinin 
üst seviyede olması 
güzel görüntüleri de 
ortaya çıkardı. 
Sporcularının centil
menlik kuralları 
çerçevesinde yaptık
ları mücade tüm 
hakem ve seyirciler
den de takdirini 
topladı.
Genel Klansmanda 
Mudanya Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Kulübü birinci 
olurken, Sağlık Gücü 
Spor Kulübü ikinci, 
Kurtuluş Gençlik

Spor Kulübü 
üçüncü, GücümSpor 
Kulübü ise 
dördüncü oldu.
GÜCÜMSPOR 

TAEKWONDO 
antrenörü Kürşad 
ÖZCAN Gemlik’te 1 
yıllık çalışma son
rası bu başarının 
geldiğini belirtti. 
Gelecek yıllarda 
taekwondo branşın
da gemlik’te bursa 
içinde değil Türkiye 
de başarılara imza 
atacaklarını söyledi. 
Gemlik’te 
Taekwondo sporu
nun tanınmadığın
dan gemlikte taek
wondo sporunu 

tanıtmak için elinden 
geleni yapacaklarını 
ve taekwondo 
sporunda başarının 
7-8 yaşlarında 
başlanması gerek
tiğini söyledi. 
Hedeflerinin 
Gemlik’ten milli 
Taekwondocular 
çıkartmak olduğunu 
belirtti.
Madalya alan 
sporcularımız: 
Merve Nehir ÇİÇEK 
37 kğ bayanlar il 
1.si
Yavuz KARASÖĞÜT 
33 kğ erkekler il 2.si 
Suat TEKİN 
45 kğ erkekler il 2.si 
Oğuzhan HASPOLAT 
37 kğ erkekler il 2.si 
Samet Emin 
Özdemir 33
kğ erkekler il 2.si 
Oğuzhan Gökbörü 
AYHAN 33 kğ 
erkekler il 3.sü 
Fırat KIZILALTUN 
37 kğ erkekler il 3.sü 
Eda Nur AYDIN 
41 kğ bayanlar il 
3.sü 
Ayşenur AYDIN 
55 kğ bazyanlar il 
3.sü

Bursa'nın Spor Tesisleri Modernleşiyor
Bursa'ya yeni 
modern tesisler 
kazandıran Gençlik 
Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü, 
mevcut spor tesis
lerinin bakım ve 
moderni 
zasyonunu da büyük 
bir hızla sürdürüyor. 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü 
Süleyman Şahin, 
şehir merkezi ve 
ilçelerdeki tesislerin 
daha iyi hizmet 

verebilmesi amacıy
la başlatılan çalış
malar hakkında bilgi 
verdi. Eksiklerin 
tamamlanarak büyük 
oranda hizmet kapa
sitesinin yukarı 
taşındığını vurgu
layan Şahin, bütün 
tesisleri en yüksek 
kapasitede kullan
mayı amaçladıklarını 
kaydetti.
2001 yılından 
bu yana yenileme 
yapılmayan Uludağ

Kayak ve Kamp 
Eğitim Merkezi'nde 
daha iyi şekilde 
hizmet verebilmek 
için çalışma başlat
tıklarını belirten 
Şahin, şu bilgileri 
verdi: "Çatı tadilatı, 
tüm masa ve sanda
lye gruplarının 
yenilenmesi, ısıtma 
ve iklim lendirme 
tesisatlarının bakım 
onan mı, kayak 
odası revizyonu, 
malzeme ve snov- 

trak bölümü nün 
yenilenmesi, boya- 
badana ve duşa 
kabin bölümü nün 
tadilatı, giriş ve çıkış 
kapılarının yenilen
mesi ve giriş 
bölümünün bütünüy 
le revizyonu, kafeter 
ya bölümünün 
yenilenmesi, elektrik 
ve su tesisatlarının 
bakım, onarım ve 
yenilenmesi yapıldı. 
Yeni sezonda kayak 
kulüplerimiz ve

sporcularımız Kayak 
ve Kamp Eğitim 
Merkezi'nden en iyi 
şekilde yararlan
abilecekler." 
Kayak eğitim ve 
kamp merkezine 
güvenlik kamera sis
teminin de kurul
duğunu, sporcuların 
emniyet içerisinde 
olacağını vurgulayan 
Şahin, ayrıca, 29 
yataklı misafirha
nenin iç boya ve 
zemin döşemesinin 

yenilendiğini, odalar 
da gerekli bakımların 
yapıldığını ifade etti. 
Uzun yıllardır su 
kaçağı bulunan 
Atatürk Kapalı 
Yüzme Havuzu'nda, 
geniş çaplı tadilat 
yapıldığını anlatan 
Şahin, sorunun 
giderildiğini, fayans 
ile derzlerin yenile 
nip, soyunma odala 
rı ile duşa kabinlerin 
bakımının yapıldığını 
vurguladı.
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Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
sözleşmeli personel 
30 Haziran'a kadar 
kadroya alacaklarını 
açıkladı.
Şanlıurfa'da yerel 
televizyonların ortak 
yayınına katılan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
sözleşmeli 
personeli 30 
Haziran'a kadar 
kadroya alacaklarını 
bunun için bazı 
yasal değişikliklerin 
yapılması gerektiği
ni söyledi.
Bakan Çelik, 
"Bununla ilgili 
taraflarla görüşü 
yoruz. Hummalı bir 
çalışma yürütüy
oruz. Net bir tarih 
vermem zor. Ama 
bu dönemde bunun 
olacağını ifade 
edebilirim. Tarih 

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

i
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
ÜEDAŞ 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
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

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

HASTANELER

1 J
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 bo 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

olarak da 2013 yılı 
Haziran ayı sonuna 
kadar bu işi biter." 
dedi.
Sözleşmeli perso 
neli kadroya 
almadan önce 
devletin personel 
sistemiyle ilgili 
yasal düzen
lemelerin yapılması 
gerektiğini anlatan 
Bakan Çelik, 1960- 
70'lerin başında 
çıkan 657 Sayılı 
Devlet Memurluğu 
Kanunu'nun 657 
fazla değiştiğini 
belirterek, " Yasa 
değiştirire değiştirile 
parçalı bulutlu hale 
gelmiş. 4A'lar, 
4B'ler, 4C'ler, 
sözleşmeliler, işçil
er, sözleşmeli işçiler 
bir sürü pozisyonda 
çalışan var. Bu 
durumda devlet per
sonel sistemimizi 
mutlak surette 
yenilememiz

gerekiyor. Bunun 
için bunun 
tarafları ile bir bir 
görüşüyoruz." şek
linde konuştu.

YENİ SÖZLEŞMELİ 
DÜŞÜNMÜYORUZ 
Sözleşmelilerin 
kadroya alınmasın
dan sonra boşala
cak sözleşmeli 
kadrosuna yeni 
sözleşmelilerin alın
masına sıcak bak
madığını vurgulayan 
Bakan Çelik şu bil
gileri verdi: 
"Birbirini doğur sis
temi ortadan kaldır
mak zorundayız. 
Bugün sözleşmeliler 
kadroya geçmek 
için kapıları 
aşındırıyor. Yarın 
bunların yerine yeni
lerini alırsak benzeri 
bir durumu tekrar 
yaşayacağız. 
Bu sistemin sona 
erdirilmesi lazım." 

Halkbank'ın ikincil 
halka arzında fiyat 
15.10 TL, halka arz 
büyüklüğü 4.51 mil
yar TL olarak belir
lendi.
Halkbank halka arzı 
bu yıl Avrupa'nın 3. 
büyük hisse satışı 
oldu. İMKB tari- 
hininse en büyük 
halka arzı olarak 
dikkat çekti. 
Halkbank'ın ikincil 
halka arzında (SPO) 
birim fiyat 15.10 lira 
olarak belirlenirken, 
ek satış hakkıyla 
birlikte 299 milyon 
nominal hissenin 
satış sunulduğu 
halka arz 4.51 mil
yar lira (2.5 milyar 
dolar) büyüklük ile 
İMKB tarihindeki ilk 
sıraya yerleşti ve 
Avrupa'da bu yıl 
gerçekleştirilen 
üçüncü büyük hisse 
satışı özelliğini 
kazandı.
Halkbank'ta 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanhğı'na ait 
260 milyon adet ve 
ek satışa konu ola
bilecek 39 milyon 
adet hisse için 14- 
16 Kasım tarih
lerinde 13.80-15.90 
lira aralığından 
talep toplanmıştı. 
Halkbank'ın ikincil 
halka arzının kon
sorsiyum lideri 
Finansinvest’ten 
KAP'a gönderilen 
açıklamada, 299 
milyon lotun 30,272 
adet yatırımcıya 
dağıtıldığı belirtildi.

Yurtiçinde 29,869 
adet bireysel

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4425 

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)

milyon lot, 268 adet varlık fonu
kurumsal yatırım
cıya 29.9 milyon lot 
ve 135 adet yurtdışı 
kurumsal yatırım
cıya ise 239.2 mil 
yon lot dağıtım 
yapıldı.
AVRUPA’NIN
ÜÇÜNCÜ BÜYÜĞÜ 
Halkbank'ın ikincil 
halka arzı 4.51 mil
yar lira büyük
lüğüyle İMKB'nin 
tarihinin en büyük 
hisse satışı özelliği
ni kazanırken, ayrı
ca bu yıl İtalyan 
UniCredit'in bedelli 
sermaye artırımı ve 
Rusya'nın en büyük 
bankası Sberbank'ın 
5 milyar dolarlık 
hisse satışının 
ardından Avrupa'nın 
üçüncü büyük hisse 
satışı oldu.
Satışa sunulan 
hisselerin yüzde 
6'sına karşılık gelen 
18 milyon nominal 
hisseyi, çeşitli varlık 
sınıflarında 100 mil
yar doların üzerinde 
yatırımı bulunan

Government of 
Singapore 
Investment 
Corporation aldı. 
HALKA AÇIKLIK 
YÜZDE 49'A 
ÇIKACAK 
Halkbank'ın 
yüzde 75.03 hissesi 
ÖİB'nin elinde 
bulunuyordu. Ek 
satış hakkının da 
kullanılmasıyla 
halka açıklık oranı 
arz sonrası yüzde 
24.94'ten yüzde 
48.86'ya yükselmiş 
olacak.
Halkbank'ın 10 
Mayıs 2007 tari
hinde gerçekleşen 
halka arzıyla 
banka hisselerinin 
yüzde 24.98'i 
IMKB'ye kote 
edilmişti. 1.8 milyar 
dolar büyüklüğün
deki halka arzda, 
yurtiçinde 1.9 milyar 
lira, yurtdışında ise 
15.4 milyar lira 
olmak üzere toplam 
17.3 milyar lira talep 
toplanmıştı.

llMUlMI
VENÜS SİNEMASI 
ÇANAKKALE 

1915:11:30-14:00- 
17:00-20:15 

VAMPİR AVCISI 
12:00-14:15- 
16:30-20:00

REZERVASYON 
5133321
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Gemlikspor Umurspor'u rahat geçti 2-0

Bursa U 17 Yaş ligi 
birinci grup karşılaş
malarında, Umur 
spor ile karşılaşan 
Gemlikspor rakibini 
2-0 yenerek rahat bir 
galibiyet kazandı. 
Lig bitimine 2 karşı 
laşmanın kalmasına 
karşın Gemlikspor 3 
puanlık farkı yine 
korudu.
Gemlik sahasında 
oynanan karşılaşma
da iki Gemlik 
takımının mücadele
si ile geçti. Karşılaş 
ma süresince top bir 

Umurspor kalesinde, 
bir de Gemlikspor 
kalesinde görüldü. 
Pozisyonları iyi 
değerlendiren Gem 
likspor 90 dakikayı 
iyi kullanarak maçın 
galibi oldu.
Birinci gurubun 
yenilgisiz lideri olan 
Gemlikspor U 17 
takımı hedefine emin 
adımlarla ilerlediğini 
hafta sonunda bir 
kez daha gösterdi. 
Karşılaşmanın 27. 
dakikasında Mete 
han, 51. dakikada 

Furkan 53. dakikada 
ise Volkan’ın 65. 
dakikada da Ogün 
ün sert şutları direk
ten geri döndü. 
İlk yarı Gemlikspor 
lu Mert’in frikikten 
attığı golle karşılaş
ma 1-0 bitti.
İkinci yarının son
larında Ogün, 
şahane bir plase ile 
takımının 2. golünü 
karşı ağlara gönder
di. Maç Gemlik 
spor’un 2-0’lık gali
biyeti ile son buldu. 
Gemlikspor’un alt 

takımını oluşturan U 
17 takımı, 2 yıl 
içinde A takımına 
genç sporcular 
yetiştirecek.
Her yıl üst takıma 5 
sporcu veren 
Gemlikspor U 17 
başarılı çalışmaları 
ile göz doldurmaya 
devam, ediyor.
BELEDİYESPOR 14 
KURŞUNLUSPOR 0 
Öte yandan, U 14 
karşılaşmalarında 
Gemlik Belediyespor 
ile karşılaşan 
Kurşunluspor 14-0 

yenilmekten kurtula
madı. Oynadıkları 13 
karşılaşmanın tama 
mim kazanan Gemlik 
Belediyespor U 14 
takımı Gemlik’teki 
karşılaşmada yine 
fırtına gibi esti. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
da izlediği karşılaş
mada sporcuların 
aileleri ise çocukları
na tezahüratta 
bulundular.
İki Gemlik takımının 
karşı karşıya dostluk 
havası içinde geçen 

karşılaşması tribün
leri de sevindirdi. En 
yakın rakibinden 5 
puan önde olan 
Gemlik Belediyespor 
U 14 takımı şimdi
den şampiyon
luğunu ilan etmiş 
gibi görünüyor. Ligin 
sonuna 3 karşılaşma 
kala Kurşunlu 
spor’un kalesinö 14 
gol atan Belediye 
sporun golleri şu 
isimler attı. Fatih 5, 
Muratcan 4, Emre 
Yiğit 2, Adem, 
Coşkun, Batuhan.
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zoiS'tB asaari ücretten 
Böstermedevrineson

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Başkanı Fatih Acar, kurumun 
giderlerini azaltıp gelirlerini artır
mak amacıyla kayıt dışılıkla isti
hdam ve ekonomiyle mücadele 
ye büyük önem verdiklerini 
söyledi. Haberi sayfa 9’da

CHP’li Meclis üyesi Mahir Gencer, Refik Yılmaz’ın açıklamalarına cevap verdi: 

tafluMmıtataiı'
CHP’li Gemlik ve Büyükşehir Belediye Meclis 
üyesi Mahir Gencer, Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın basında çıkan açıklamalarında 
Hürriyet Caddesi ve Orhangazi Kavşağı’ndaki 
konut ve ticaret alanının Büyükşehir Mecli 
si’nde CHP’lilerinde imzalarıyla değiştirildiği 
iddiası üzerine Yılmaz’a cevap verdi. Gencer, 
yer ile ilgili iktidara yakın bazı inşaat firmaları 
arasında bu arsa nedeniyle hesaplaşmaların 
olduğu duyumları üzerine konunun dışında 
kaldığını ve red oyu kullandıklarını söyledi. 
Gencer, Yılmaz’ın CHP’lilerin arkasına gizlen
mesinin doğru olmadığını söyledi. Haberi 4’de

Çakma polise para gönderen 
iş adamını gerçek polis 

ikna etmekte zorlandı
İstanbul'da yaşayan 
bir iş adamı, cep 
telefonunda kendini 
polis ve savcı ola 
rak tanıtan kimliği 
belirsiz dolandırıcı 
tara inanarak, veri 
len hesaba 51 bin 
970 lira para yatırdı. 
Olaya karışan Varol 
Y. (48) ve Murat 
G. 'üyü (36) gözaltı
na aldı. Yapılan 
incelemede, H.A.'ı 
arayan kimliği belir
siz kişinin önce 
Varol Y. 7 arayarak,

'Bir hesap aç Bur 
sa'da, para yatıra
caklar’ dediği, Varol 
Y. 'nın da Murat G. 'ü 
arayarak, 'Ben de 
çekemiyorum, sen 
hesap aç, parayı 
çek' dediği öğrenil
di. Murat G.'nin de 
Gemlik'te ikamet 
eden İbrahim G. 'i 
arayarak özel bir 
banka şubesinden 
hesap açtırması 
gerektiğini söyle 
diği belirlendi.
Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
kİ Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Gencer’in yanıtı...
Son günlerde, Gemlik’in en çok konuş

tuğu siyasi konuların başında, planlarla 
ilgili değişiklikler geliyor.
Bir yerel gazetede çıkan haberde, 

belediye meclisinin AKP’li bir müteahhit 
üyesinin Manastır’daki arsası imara açıl
ması ve Belediye Başkan Yardımcıların 
dan birinin, Zeytin Toptancılar Sitesi 
arkasındaki mülkünün konut alanında 
bırakıldığı, diğer yerlerin Zeytin Depola 
ma Tesisi yapılarak rant sağlandığı iddia 
edilmişti.
Aslında bu haber, Belediye içindeki 

AKP’lilerle göreve getirilenlerden birinin 
ters düşmesiydi.
El altından "Ben bu işlerde yokum, rantı 

çevirenler AKP’liler” demeye getiriyordu.
Bir çeşit aklanma psikolojisi...

Devamı sayfa 4’de

fiŞSIZ D<£NİZ MANZARASI ~ BALIK KSVFİ - LİS TV
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA
Gri siyah...

Ortalık toz duman... Gerçekleri yük
sek sesle dile getiren kamu üst düzey 
yöneticileri sonbahar yaprakları gibi 
oradan oraya savruluyor. Başbakan 
gaflarla ülke yönetiyor.
Önce gırtlağından direkt çıkanı 

söylüyor, Sonra ben öyle demek 
istemedim diyor. Kendince hatasını 
düzeltiyor.

Sıfır sorun vaadiyle yola çıkan dışiş
leri bakanımız profesör doktor 
sayesinde dış politika kalemize sürekli 
gol yağıyor.
Komşularla ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.
Almanı, İngiliz’i, Fransız’ı, ABD’lisi 

kol kola Türkiye’yi sürekli batağa çek
meye çalışıyor.

Bu durumu sağlayanlar bıyık altından 
gülüp ellerini ovuşturuyorlar.

Öğretmen kan ağlıyor.
Sanayici üzerine yüklenen altından 

kalkmak, ekonomiye katkı koymak için 
çabalayıp duruyor.

İşçi perişan...
Memur darboğazda...
Esnaf bitik...
Emekliyi hiç sorma...
Bankalarda kredi kuyrukları...
Akaryakıt sürekli yükseliyor.
Bindik bir alamete...
Yarınlar... Gri...
Toplumun hali perişan...
Perşembenin gelişi çarşambadan 

belli mi ne?
Tarih tekerrür mü ediyor?
Milyonlarca dönümden 756 milyon 

metrekareye razı olmak zorunda kalan 
koskoca bir devletin sınır çizgileriyle 
yeniden mi oynanıyor?

Ülke üzerinde o kadar çok senaryo 
üretiliyor ve sahneye konuluyor ki 
toplum allak bullak...

Bilgi kirliliği kafaları karıştırıyor. 
Ancak.
Toplum üzerindeki ölü toprağını 

atmak zorunda...
Uyanık olmak durumunda.
İnsanlar ortak toplum çıkarları 

etrafında buluşup dayanışmak zorun
da...

Ulusun gelişmesi için çok çalışmak 
zorunda.

Ulus elden gidiyor.
Onun için;
Sağ-sol yok...
Sen ben yok...
Ortak ses var..
Ulusal bağımsızlığı korumak ve kolla

mak için tek yürek olmak.
Bu ülke irticaya da bölücüye de geçit 

vermedi, vermeyecek de...
Genlerinde bağımsızlık olan bir ulus 

asla manda olmadı olmayacak da...
Heveslenenlerin kursaklarında kala

cak.
Önceden olduğu gibi...

IMnNHMi
Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin yeni kod numaraları, 

TOBB ait nace.tobb.org.tr web adresinde 19 Kasım 2012 gününden 
itibaren yayınlandı. Web sitesinde adı bulunmayanlar

6 Aralık 2012 gününe kadar TOBB’ine itiraz edebilecekler.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada 
bilinen en son 
adresinde buluna
mayan, bu nedenle 
tebligat yapılama 
yan Oda üyelerine 
ait faaliyet kod
larının TOBB inter
net sitesinde yayın
landığı bildirildi. 
Yapılan açıklamada 
nace.tobb.org.tr 
web adresinde 
faaliyet kod numar
aları bulunmayan
ların 6 Aralık 2012 
tarihine kadar

birliğe itiraz 
edebilecekleri 
bildirildi.

Süresinde itiraz 
edilmeyen ve itiraz 
üzerine Birlik

tarafından verilen 
kararların kesin 
olduğu belirtildi. 
Yapılan açıklamada, 
itiraza ilişkin 
hususlar ve iste
nilen belgeler 
nace.tobb.org.tr 
adresinde yer 
almadığı, GTSO 
üyelerinin bu 
durumdan 
dolayımağdur 
olmamaları için ilgili 
web adresi 
üzerinden T.C kimlik 
numarası ile sorgu
lama yapmaları 
istendi

Yerleşke önündeki alana 
çocuk oyun gurubu kondu

Gemlik Belediyesi 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi ve Balıkçı 
Barınağı’nın önünde 
yapılan düzenleme 
çalışmaları sona 
doğru gelirken, alan 
ortasına çocuk oyun 
gurubu kondu. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından ihalesi 
yapılan Balıkçı 
Barınağı ve önü 
düzenleme projesi 
ihale edildikten 
sonra, belediye 
yönetimindeki 
değişiklik ile proje 
durdurulmuştu.
Balıkçı Barınağı alan 
içinde İlçe Tarım 
Müdürlüğüne 
yapılan üç katlı 
hizmet binası ile 
projede bulunan 
Balık Satış noktaları 
ve işletmeciliğini 
Gemlik Balıkçılar 
Kooperatifi’nin 
yapacağı balık 
restaurantların kıyı

kenar çizgisinde 
kaldığı için projeden 
kaldırıldı.
Müteahhidi 
değiştirmeden aynı 
alanda yeni yönetim 
tarafından farklı bir

proje uygulamasına 
geçildi.
Balıkçı Barınağı 
önünde yapılaşmaya 
izin verilmeden yeşil 
alanlar gezi alanları 
yapıldı.

Alanın ortasına ise 
Osmanh çeşmesi 
yapılmasının ardın
dan geçtiğimiz gün
lerde de çocuk oyun 
gurupları monte 
edildi.

ISTOBI ABONE OLDUNUZ I1U?
«Kirli lıı cinli timi «until ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN KAYIP Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’nden aldığım 

diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. MERVE ÖRNEK

nace.tobb.org.tr
nace.tobb.org.tr
nace.tobb.org.tr
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Çakma Po I ise Para Gmıtlereıı Is Uda nun ı 
Gerçek Pclis ikna Etmekte ZorlanJı

İstanbul'da yaşayan 
bir iş adamı, cep 
telefonunda kendini 
polis ve savcı olarak 
tanıtan kimliği belir
siz dolandırıcılara 
inanarak, verilen 
hesaba 51 bin 970 
lira para yatırdı. 
İhbar üzerine dev 
reye giren Bursa 
polisi, parayı çek 
meye gelen 3 zanlıyı 
yakaladı. Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçı 
lık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekiplerinin 
telefonla aradığı iş 
adamı uzun süre 
ikna olmayarak 
dolandırıldığını 
kabul etmedi. İsmi 
açıklanmayan iş 
adamı polisin ısrarı 
üzerine önce karako 
la müracaat etti, 
ardından savcılığa 
suç duyurusunda 
bulundu 
Kendilerini hakim, 
savcı ve polis olarak 
tanıtan kimliği belir
siz kişiler, vatan
daşları mağdur et 
meye devam ediyor. 
Kimliği henüz belir
lenemeyen bir kişi, 
cep telefonundan 
aradığı İstanbul'da 
ikamet eden müzik 
şirketi sahibi H.A'a, 
"Hesabınız incelen
di, terör örgütü 
hesabınızı ele geçir
miş. Paralarının Pkk 
terör örgütüne

aktarılıyor. Yakala 
nan PKK örgütü 
üyesi mensuplarının 
üzerinde kimlik 
fotokopileriniz çık
tığını gördük. Pkk'ya 
aktarılan paranın 
kurtarılabilmesi için 
hesabınızda bulu
nan TL ve döviz 
cinsindeki paraların 
çekilip başka hesa
ba aktarılması 
lazım.” dedi. Paniğe 
kapılan H.A'.'ı uzun 
süre telefonda tutan 
zanlı, telefonu sözde 
cumhuriyet savcısı 
olarak tanıttığı 
kişiye verdi. 
Görüşmeler sonrası 
H.A., Bursa'da açtın 
lan hesap numarası
na 51 bin 970 TL 
yatırdı. Olayla ilgili 
bir ihbar üzerine 
harekete geçen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçı 
hk ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
bankaya parayı çek

meye gelen İbrahim 
G.'ü (27) yakaladı. 
Olayla ilgili soruş
turmayı genişleten 
polis, olaya karışan 
Varol Y. (48) ve 
Murat G.'üyü (36) 
gözaltına aldı.
Yapılan incelemede, 
H.A.'ı arayan kimliği 
belirsiz kişinin önce 
Varol Y.'ı arayarak, 
'Bir hesap aç 
Bursa'da, para 
yatıracaklar, ben 
çekemiyorum, sen 
çek* dediği, Varol 
Y.’nın da Murat G.'ü 
arayarak, 'Ben de 
çekemiyorum, sen 
hesap aç, parayı 
çek' dediği öğrenil
di. Murat G.'nin de 
Gemlik'te ikamet 
eden İbrahim G.'i 
arayarak özel bir 
banka şubesinden 
hesap açtırması 
gerektiğini söylediği 
belirlendi. Parayı 
çekmeye gelen 
İbrahim G., Varol Y. 
ve Murat G., 

emniyette yapılan 
sorgulamalarının 
ardından 'Nitelikli 
dolandırıcılık' 
iddiasıyla adliyeye 
sevk edildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi yetkilileri, 
polisin hiçbir zaman 
telefonla para iste
meyeceğini söyledi. 
Vatandaşları bu tip 
dolandırıcılık olay
larına karşı uyaran 
emniyet yetkilileri, 
"Artık vatandaşla 
rımız uyanık olmalı. 
Bu kişiler, karşı 
tarafı korkutmak ve 
inandırmak için her 
türlü yolu deniyor. 
Son zamanlarda 
kendilerini polis, 
savcı olarak tanıtan 
kişilerin karıştığı 
dolandırıcılık olay- 
larıvla sık sık karşıla 
şıyoruz. Vatandaşla 
rımız şunu bilmelidir 
ki hiçbir polis ve 
asker ne amaçla 
olursa olsun vatan
daştan para talep 
etmez. Yakalayacağı 
kişiyi de mahkeme 
kararıyla rahatlıkla 
yakalar. İnsanlarımız 
telefonda kendilerini 
uzun süre meşgul 
eden kişileri vakit 
geçirmeden polise 
ihbar etsin" diye 
konuştu

Feribottan 
atlayarak 

intihar etti

Pendik-Yalova 
seferini yapan 
Kanuni Sultan 
Süleyman feribo
tundaki bir yolcu, 
Yalova açıklarında 
kendini denize attı. 
Pervaneye kapılan 
şahıs feci şekilde 
hayatını kaybetti 
Pendik'ten hareket 
eden Kanuni Sultan 
Süleyman feribotu 
Yalova'ya yaklaştığı 
esnada Yaşar 
Oltunel (49) isimli 
bir yolcu feribotun 
arka tarafından 
kendisini denize 
attı.
Bir anda feribotun 

Yalnız yaşanan 
kadın evinde ölü 

bulundu

pervanesinin altına 
giren şahıs feci 
şekilde hayatını 
kaybetti. Olay yer
ine giden deniz 
polisi, şahsın 
cenazesini sudan 
çıkardı. Bir botla 
karaya çıkarılan 
şahsın cesedi 
Yalova Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.
Bu arada, Yalova 
polisi feribotun 
bozuk olduğu 
iddia edilen 
filikasında 
incelemede bulun
du. Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Engellinin Atiilü flrahasını Çaldılar
Karacabey’de, 
engelli bir vatan
daşın akülü arabası 
çalındı.
Abdullahpaşa 
Mahallesi 14. 
Sokak'ta oturan 
yürüme engelli 
Melike Özsoy, akülü 
tekerlekli sanda
lyesini her zamanki 
gibi apartmanın 
merdiven boşluğuna 
bırakarak evine 
girdi. Hırsız ya da 
hırsızlar, bilinmeyen 

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezBazetesi.com

bir saatte apartmana 
girerek Özsoy'u 
onu hayata 
bağlayan akülü 
tekerlekli sandalyeyi 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Sabah kalktığında 
akülü tekerlekli san
dalyesinin yerinde 
olmadığını fark 
ederek polise 
müracaat eden 
Özsoy, hırsızlara 
tepki 
gösterdi.

Özsoy, "Vatandaşlar 
kapak toplayarak 
akülü tekerlekli san
dalyeye ihtiyacı 
olanlara yardımcı 
olurken, bu vicdan
sızlar ise olanı çalı 
yor. Böyle vicdansız 
lık olur mu? 
Kendilerini benim 
yerime koysunlar, ya 
da kendi çoluk 
çocuğunun başına 
böyle bir şey 
geldiğini düşünsün
ler. O sandalye 

beni hayata bağlı 
yordu" dedi. 
Polis ten bir an 
önce akülü 
tekerlekli sanda
lyesini bulmasını 
bekleyen Melike 
Özsoy, akülü 
aracının ayaklık
larının bulun
madığını belirterek, 
görenlerin ya 
da duyanların 
insaniyet namına 
polise bilgi ver
melerini istedi.

Orhangazi’de yal
nız yaşayan kadın 
evinde ölmüş halde 
bulundu. Cumhu 
riyet Savcısı, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
Muradiye Mahallesi 
Cami Sokak'ta 
ikamet eden Ayfer 
Ayteş (48), evinde 
ölü olarak bulundu. 
Komşularının ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen Orhangazi

İlçe Emniyet Mü 
dürlüğü ekipleri, Ay 
fer Ayteş'i, mutfak
ta sandalye üzerin 
de hareketsiz ola 
rak buldu.
Cumhuriyet Savcısı 
Ayteş'in ölümünü 
şüpheli bularak 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.
Ayfer Ayteş'in cena 
zesi otopsi yapıl
mak üzere Adli Tıpa 
kaldırıldı

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

CHP’li Meclis üyesi Mahir Gencer, Refik Yılmaz’ın açıklamalarına cevap verdi:

Mil Bilil ıılıım !■'
Gencer'in yanıtı...

Konuyu ben de, Abdullah Baykan varis
lerine ait Dr. Ziya Kaya Mahallesi Polat So 
kak 4 NII856 ada 1 parseldeki Orhangazi 
Caddesi ile Hürriyet Caddesi’nin kesiştiği 
noktada bulunan, bugünkü Detaypark Oto 
Yıkama işyerinin bulunduğu arsa konusu 
gündeme getirdim.

Bu arsa ortaklarından Halil İbrahim Bay 
kan, 22 Ağustos 2012 tarihinde belediye 
ye başvurarak, 12568 kayıt numarası ala 
rak arsalarının imar durumunu sorduğun
da kendisine 27 Eylül 2012 tarihinde Bele 
diye Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik 
imzalı bir yanıt gelir.

Bu yanıtta, 1/1000 ölçekli planlarda bu ar 
sanın üç katlı konut ve ticaret alanı olduğu 
belirtilir.

Buraya kadar herşey normal.
Normal olmayan nedir diye soracak olur

sanız. Bu arsayı Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, babası ve kardeşi adına mal 
sahiplerinin kat karşılığı almak isteme
sidir.

Yılmazlar İnşaat ile anlaşma sağlanama 
yınca, yine AKP’li başka müteahitler de 
arsaya talip olurlar.

Ancak, mal sahipleri, AKP eski İlçe Baş 
kanı Enver Şahin’in de ortak olduğu şirket 
le anlaşır.

Ne olursa bundan sonra olur.
Bu arsa, bir süre sonra Büyükşehir Bele 

diye Meclisinde plan değişikliği ile katlı 
otopark yapılmak istenir.

Bu süreçte meclis toplantısı başlamadan 
önce, Başkanvekili Yılmaz, CHP’li üye 
Mahir Gencer’e önergeyi getirir ve bölgede 
katlı otopark ile kapalı pazaryeri ihtiyacı 
olduğunu belirterek, önergeyi birlikte 
imzalamalarını ister.

Bundan sonrasını Mahir Gencer’in açık
lamasından dinleyelim:

“önergenin verildiği gün Bursa Büyük 
şehir Belediyesi Meclisi’nin toplanmasına 
dakikalar kala Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz yanımıza gelerek Gemlik ile ilgili 
bir önergeyi Gökay Bilir ile birlikte hazır
ladığını, Gemlik’e ilişkin konularda eski
den beri birlikte hareket ettiğimizi hatır
latarak önergeyi kısaca anlatarak, imzala
mamı istedi.

Gerçekten de Fatih Başkan zamanında 
da bu tür önergeleri muhalefet ile birlikte 
veriyorduk. Necdet Ersoy, toplantıya daha 
gelmemişti.

Sonra olayı birlikte değerlendirdik.
O bölgede kapalı pazaryeri ve otopark 

yapılması doğruydu.
Bu nedenle parti ayrımı gözetmeden 

Gemlik yararına bir önergeyi reddetmeyi 
doğru olarak düşünmediğimden önergeyi 
imzaladım.

Tabii, bu süreç yaklaşık 2-3 dakika içinde 
karar vermeyi gerektiriyordu. Bu süreç 
için de, özellikle otopark alanının bulun
duğu parsel ile ilgili olarak vatandaştan 
muhtelif haberler gelmeye başladı.

Özellikle iktidara yakın bazı inşaat fir
maları arasında bu arsa nedeniyle 
hesaplaşmalar olduğu, bu plan değişik
liğinin de bu kapsamda yapıldığı şeklinde 
duyumlar gelmesi üzerine, bu konunun 
dışında kalma kararı aldık. Konunun 
meclisteki görüşmeleri sırasında ‘red’ oyu 
kullandık.”

Açıklama bu.
Bu önerge konusunda CHP suçlanıyor. 
Ben şunu sormak istiyorum?
Yılmazlar İnşaat, mal sahipleriyle anlaş 

saydı, o arsa katlı otoparka çevrilir miydi?
Cevabı vicdanınızın sesine uyarak verin. 
Katlı otopark olur muydu?

Gazetemizde ve bir 
yerel gazetede 
Gemlik’in imar konu
larıyla ilgili yayın
lanan yazılar üzeri 
ne, açıklama yapan 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
Hürriyet 
Caddesi’nde konut 
ve ticaret alanı olan 
bir yerin Katlı 
otopark yapılması 
için Büyükşehir 
Meclisi’nde verilen 
önergede CHP’lilerin 
de imzasının 
olduğunu belirtmesi 
üzerine, CHP Gemlik 
ve Bursa 
Büyükşehir Meclis 
üyesi Mahir Gencer, 
Yılmaz’a cevap 
verdi.
Gencer, “Yılmaz’ın 
CHP’lilerin arkasına 
gizlenmesi doğru 
olmamıştır” dedi. 
Mahir Gencer, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi: 
“Önergenin verildiği 
gün Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Meclisi’nin toplan
masına dakikalar 
kala Belediye

Orta Taneli zeytinıle fiyat sıkıntısı
Zeytin üreticileri 
Marmarabirlik'in 
açıkladığı orta taneli 
fiyat politikasından 
memnun olmadık
larını dile getirdiler. 
Bursa'da üreticiler 
zeytin hasadına 
başladı. 
Marmarabirlik'in fi 
yatları açıkladığın
dan beri memnun 
olmadıklarını belir 
ten üreticiler, bu 
sene fazla olmayan 
iri zeytine pahalı 
fiyat, bol olan orta 
taneli zeytine ise 
düşük fiyat verildiği
ni düşünüyor. Üreti
ciler, işçi götüreme 
diklerini, işçinin 
günlük 50 TL yevmi 
ye istediğini söyledi. 
Geçen seneye naza 
ran zeytinin az 
olduğunu belirten 
İznik'in Boyalıca 
Köyü'nden Mustafa 
Akboğa, "Zeytin bu

Başkanvekili Refik 
Yılmaz yanımıza ge 
lerek Gemlik ile ilgili 
bir önergeyi Gökay 
Bilir ile birlikte hazır
ladığını, Gemlik’e 
ilişkin konularda 
eskiden beri birlikte 
hareket ettiğimizi 
hatırlatarak önergeyi 
kısaca anlatarak 
imzalamamı istedi. 
Gerçekten de Fatih 
Başkan zamanında 
da bu tür önergeleri 
muhalefet ile birlikte 
veriyorduk.
Necdet Ersoy, 

sene beklentileri 
mizin altında kaldı. 
Bu sene zeytin 
eskiye göre az. Tane 
olarak iri. Fiyatlar 
beklentilerimizin 
altında. Marmarabir 
lik 6 TL fiyat verdi, 
ama tane düştükçe 
50 kuruş indirim 
yaptı. Bu bizi tatmin 
etmiyor. Marmara 

toplantıya daha 
gelmemişti.
Olayı birlikte değer
lendirdik.
O bölgede kapalı 
pazaryeri ve otopark 
yapılması doğruydu. 
Bu nedenle, parti 
ayrımı gözetmeden 
Gemlik yararına bir 
önergeyi reddetmeyi 
doğru olarak düşün
mediğimden 
önergeyi imzaladım. 
Tabii, bu süreç yak
laşık 2-3 dakika 
içinde karar vermeyi 
gerektiriyordu.

birlik genelde 19 
tane olan zeytine 6 
TL fiyat verdi. Bizim 
zeytinlerimizde o 
kadar tane yok. 
Bizim zeytinlerimiz 
ortalama 28-32 arası 
değişiyor. O fiyatlar 
da 3 TL civarında 
kalıyor. Orta taneli 
zeytine biraz daha 
iyi fiyat verseydi

Önerge gündeme alı
narak ertesi ay 
meclise sevk edildi. 
Bu süreç içinde, 
özellikle otopark 
alanının bulunduğu 
parsel ile ilgili olarak 
vatandaştan 
muhtelif haberler 
gelmeye başladı. 
Özellikle iktidara 
yakın bazı inşaat fir
maları arasında bu 
arsa nedeniyle 
hesaplaşmalar 
olduğu, bu plan 
değişikliğinin de bu 
kapsamda yapıldığı 
şeklinde duyumlar 
gelmesi üzerine, 
bu konunun 
dışında kalma 
karan aldık.
Konunun meclisteki 
görüşmeleri sırasın
da red oyu kullan 
dik. Sayın Refik 
Yılmaz’ın gazete 
lerde işin bu yönünü 
görmemezlikten ge 
lerek veya gizleye 
rek CHP’liler de 
desteklediler şek
linde açıklama 
yaparak, adeta 
CHP’lilerin arkasına 
gizlenmesi doğru bir 
yol olmamıştır.” 

daha iyi olacaktı. 
Ağaçta 3 kilo 19 
tanelik zeytin çıkar 
ken, 20 kilo civann- 
da orta taneli zeytin 
çıkıyor. Orta taneye 
biraz daha iyi fiyat 
vermesi gerekiyor" 
dedi.
Marmarabirlik'ten 
memnun 
olmadığını ifade 
eden Akboğa, 
"Marmarabirlik'e 500 
kilo yazıldım. 4 ton 
civarı zeytin verme 
hakkım var. Fiyatlar 
dan memnun olmadı 
ğım içim fazla yazıl
madım. Zeytin topla
maya işçi götüremi 
yoruz. İşçi 50 TL yev 
m iye istiyor. Götür 
sek kurtarmayacak. 
O yüzden götümü 
yoruz. Eskiden du 
rumlar iyiydi, o za 
manlar işçi götürü 
yorduk" ifadelerini 
kullandı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Serilesi M
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Yönetim 
Kurulu üyelerini 
makamında kabul 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, yaşam 
kalitesi ve kent 
estetiğine verdiği 
önemi bir kez daha 
dile getirerek, yeni 
Gemlik’i sivil 
toplum örgütleri ile 
birlikte yapma 
çağrısını yineledi. 
Dernek Başkanı 
Hamza Aygün ve 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte, 
istişareli sohbet 
toplantısı düzenle 
yen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, imara açıla

"ti----------------- f------------------------------------------------------------------------------------------

İM: İSİM IMS Mil M İlil iilitf
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, Suriye'de 
yaşanan iç savaş 
hakkında yaptığı 
değerlendirmede 
önemli konulara 
vurgu yaptı. Özmen, 
İslam dünyasındaki 
kan ve gözyaşının 
temelinde müslü- 
manların bir araya 
gelememesi olduğu 
nu söyleyerek söz
lerini şöyle sürdür 
dü. "Milli Görüşün 
ilkelerinden birisi 
de, İsi am birliğini en 
kısa zamanda kur
maktır. Bu birlik ve 
beraberlik sağlan
madım müddetçe 
İslam aleminin 
bugün içerisinde 
bulunduğu sıkın
tılardan, zulümler
den, işgallerden

cak yeni planlar, 
toplu konut, kentsel 
dönüşüm ve Müteah 
hitlik sektörünün 
sorunları konusun
da görüş alışveri 
şinde bulundu. 
Başta Mimar ve 
Mühendisler olmak 
üzere tüm sivil 

kurtulması mümkün 
değildir. Siyonizim 
ve batı işbirliği, 
İslam ülkelerini 
terör yuvası ve 
müslümanları da 
terörist olarak nite
lendirmiş komik 
bahaneler üreterek 
müslüman ülkeleri 
işgal etmiş ve müs

toplum örgütleriyle 
birlikte yeni rezerv 
alanlarında 
çalışarak, kent 
estetiğine ve yaşam 
kalitesine yönelik 
yeni Gemlik’i birlik
te kurabileceklerini 
vurgulayan Gemlik 
Belediye 

lüman kanı dökme 
küstahlığını göster
mişlerdir. " 
Özmen, İsrail'in 
Filistin'i hedef alan 
saldırıları 
hakkında da şunları 
söyledi.
"İsrail, bu dünya 
için bir çıbandır. 
Yıllardır Filistin'e 

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Gelecek 
kuşaklara, sosyal 
donatılı, estetik ve 
sağlam binalar bira 
kalım. Bizler ne ka 
dar çok bir araya 
gelip, işbirliği ya 
parsak o kadar fay
dalı olacaktır” dedi. 
Yaklaşık bir saat 
süren toplantı 
sonunda, sıkıntılar 
aşılana kadar 15 
günde bir periyodik 
toplantı yapılması 
kararlaştırılırken, 
yeni Gemlik İmar 
Planlarında müteah
hitler de üzerlerine 
düşen sorumluluk
ları yerine getire
cekleri sözünü 
verdiler.

Berkay KARABULUT

yaptığı zülüm ve 
uyguladığı devlet 
terörü had safhaya 
ulaşmıştır. Bu 
hafta içerisinde 
yaptığı yeni 
saldırılar ve 
masum halkı katlet 
meşine sözde insan 
hakları savunucusu 
batının sessiz 
kalmasının yanısıra 
maalesef müslüman 
ülkelerde sessiz 
kalmıştır. Bizim 
idealimiz İslam 
Birliğini ve İslam 
NATO'sunu en kısa 
zamanda kurmaktır. 
Bu gün itibari ile, 
ne hükümet ne de 
muhalefet bunu 
başaramaz, bunu 
başaracak güç 
sadece Saadet 
Partisidir 
dedi

■ ■
Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 

ELEMANLAR ARANIYOR
VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

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

Uzun zaman oldu klavyenin 
tuşlarına dokunmayalı.

Geçtiğimiz günlerde gazeteye uğradığımda, 
gazetemizin imtiyaz sahibi Kadri Bey de bun
dan bahsetti. Genç yazarlar için köşe ayırdık
larını ancak onların zaman ayırıp haftada bir 
kez de olsa ülkede-ilde-ilçede olan yüzlerce 
olaydan, yazılabilecek o kadar konudan birini 
kaleme almadığımızdan yakındı.

Haklıydı.
Yazacak -kaleme alacak- kafa yoracak, dil 

dökecek öyle günler yaşanıyor ki sessiz 
kaldığında kendini suçlu hissediyor insan.

Ama malum biz yerel gazete yazarları zaman 
zaman mesleklerimizin dışında icra ediyoruz 
bu işi.

Bendeniz ilk defa yerel gazetecilik ile lise yıl
larımda tanıştım. Egemen ve Bakış gazeteleri
ni çıkarttık Mehmet Şekip Esen ve Ercüment 
Esen ile beraber.

Aynı yıl okul gazetesine merak saldım. 
Küçücük desteklerle 5 sayı birden çıkarttık. 
Ercüment Esen öğretti mizanpaj yapmayı...

Sonra Kadri Güler ve Seyfettin 
Şekersöz’den öğrendim haberin nasıl yazıla
cağını, nasıl başlanıp nasıl sonlandırılacağını. 
Fotoğraf nasıl çekilir, nerede durulur onlardan 
öğrendim hep.

Koştura koştura habere çıkarken, gazetenin 
ikinci katından bozuklukları atardı Seyfettin 
Ağabey yol parası ve harçlık niyetine.

Yerel medyayız ya, Gemlik’de olayların ilçesi 
değil... Haber olmaz, tabanlara kuvvet 
mahalle mahalle haber arardık. Bazen Tankut 
Hoca’ya gider yeni yaptığı heykelle ilgili 
haberi patlatırdık. Bazen tesadüfen olan bir 
kazayı fotoğraflardık. Yazın Kumla’ya gelen 
ünlüleri taşırdık köşelere.

Gönülden yaptığımız bu heyecan bizlere 
ileride meslek kapısı olur mu diye de 
düşündüm o yıllarda.

Ama yapamadım.
Gözü kara olmalı, özgürce yazmalı, arkasın

dakileri düşünmeden dokundurmalıydı kalem
ini beyaz kağıda. Hatta belki kelepçeye kol 
uzatmalı, mermiye siper etmeliydi bedenini 
gazeteci...

Belki düşünceleri yüzünden yıllarını evlat
larından hasret geçecekti, soğuk demir par
maklıklı altı metre kare dört duvar bir odada.

Belki bir Pazar sabahı, gürültüyle uyanacaktı 
şehri...

Belki de evime 150 metre, zile basmaya 2 
dakika kala, ensende kurşunun sıcaklığı, 
kulağında ölümün uğultusu ile çökecekti 
bedeni sıcacık toprağa...

Kim bilir belki de suya sabuna dokunmaya
caktı, kolayı seçecek yandaş olup yediği önde 
yemediği arkasında, ülke pür neşe günlük 
güneşlik diye tam sayfa haberler yayınlaya
caktı büyük puntolarda.

O kadar gözü kara olamadım sanırım. Kalem 
oradaydı, bilgisayar da klavye de, son model 
fotoğraf makinesi de. Onların hikâyeleri, hayat 
lan, özgürlük mücadeleleri sayfalara, şarkılara 
konu oldu. Hafızalara yer ettiler. Ölümsüzleş 
tiler yüreklerde. Posterleri duvarları, paylaştık
ları fikirleri kitaplarda kütüphaneleri süsledi.

Evet ben vazgeçtim... Amatör kalmayı seç
tim... Bugünse, büyüklerimizden öğrendikleri 
mizle naçizane bu köşeyi dolduruyoruz.

2005 yılının Aralığında, 4 mısralı bir şiir 
düşmüşüm not denerimin ilk sayfasına...

66 yılından kalma bir şiir... O günkü 
kararımın yoldaşı olsa gerek...

“Görmek yasak değil benim ülkemde, 
Göstermek yasak...
Anlamak da yasak değil bu ülkemde, 
Anlatmak yasak...” 
(Hatırlatmak için: Avukat Cengiz Göral... 
79 yılında evine 150 metre kala arkası 

dönükken aldığı tek kurşunla hayatını kaybet
ti. Gemlik Körfez Gazetesi’nde 1976-1979 yıl
ları arasında yazdığı makaleleri ile şiirleri 
“Demokrasi Adına* isimli kitapta Haziran 1980 
ve Kasım 2005’te iki kez basıldı.)
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Hepsi tek numaradan aranacak

Acil çağrı merkezleri 
bir çatı altında 
toplanıyor. İçişleri 
Bakanlığı’nın yürüt
tüğü çalışma tamam 
(andığında 155 Polis 
İmdat, 110 itfaiye 
gibi acil durum nu 
maraları yerine sade 
ce 112 Acil Çağrı 
Merkezi’ni aramak 
yeterli olacak 
AB’ye uyum süreci 
kapsamında İçişleri 
Bakanlığı’nın acil 
çağrı numaralarını 
tek çatı altında 
toplamak için yürüt
tüğü çalışmada, 
pilot bölge seçilen 
Antalya ve 
İsparta’daki uygula

malar tamamlandı. 
Vatandaşlar zor 
durumlarda 
kaldığında artık 
yardım istemek için 
“155 Polis İmdat, 
156 Alo Jandarma, 
110 Alo İtfaiye ve 
112 Ambulans” acil 
numaraları yerine 
112 Acil Çağrı 
Merkezi’ni arayacak. 
Afyonkarahisar, 
Aksaray, Burdur, 
Denizli, Karaman, 
Kırıkkale, Kırşehir, 
Konya, Niğde ve 
Mersin’de uygulama 
2013’te başlayacak. 
AB üyesi 
ülkelerinde geçerli 
tek Avrupa acil 

çağrı numarası 
uygulamasına 
Türkiye’nin de 
geçmesiyle her yer
den, her türlü acil 
çağrı için 112’nin 
aranması yeterli ola
cak. Çağrı Merkezi 
numarasının Avrupa 
ülkeleriyle aynı 
olması yabancıların 
da işi kolaylaştıra
cak. Yeni sisteme 
geçişte aksaklık 
olmaması için eski 
numaralar da bir 
süre hizmet vere
cek. Sisteme geçiş 
maliyetinin büyük 
bölümü il özel idare
si bütçesinden 
karşılanacak.

Bursa'nın Yavuz 
Selim Mahallesi'nde 
çıkan olaylarda hay
atını kaybeden İlker 
Kaya ile ilgili açıkla
malarda bulunan 
Vali Şahabettin 
Harput, "Türkiye 
gibi hukuk 
devletinde hiçbir 
suçun cezasız 
kalmayacağını, er ya 
da geç sanık veya 
sanıkların yakala
narak layık oldukları 
cezaya çarptırıla
cağını herkesin 
bilmesi, devlete 
güvenmesi, yanlış 
ve duygusal bir 
harekete kapılma- 
ması lazım" dedi. 
Bursa'da açlık grev
lerine destek ver
mek için yürüyüş 
yapan Bdp'liler ile 
vatandaşlar arasın
da çıkan kavgada 
yaralanan şahıs, 
yaklaşık bir aydır 
tedavi gördüğü has
tanede hayatını kay
betti. Valilikte konu 
ile ilgili açıklamalar
da bulunan Vali 
Şahabettin Harput,

gencin durumunun 
kritik olduğunu ve 
bugün hayatını kay
bettiğini söyledi.
Vali Harput, "Üzüntü 
verici bir olay. Önce 
İlker evladımıza 
Allah'tan rahmet 
diliyorum. Ailesine 
sabır diliyorum. Bir 
talihsiz kaza 
kurşunu ile hayatını 
kaybetti. Bu olaylar
la alakalı Bursa 
halkı aklı selim ile 
hareket etmiştir. 
Herkes yapılan yan

lıştan ders almıştır. 
Yanlışın sadece 
Yavuz Selim'in, 
Ulus'un değil, bütün 
Bursa'nın huzurunu 
kaçırdığını biliyoruz. 
'Hırs gelir göz 
kızarır, hırs gider 
yüz kızarır' sözünü 
hatırlayalım. Hırsla 
hareket etmek 
insanın zararla otur
masına yol açar. 
Bunun da acı 
sonuçlarını 
geçtiğimiz günlerde 
gördük" dedi

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SÎZLERİ BEKLİYOR* * *
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GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK
Türkiye’de gün-

demi AKP belirli 
yordu son günlere 
kadar.
Ancak 

günümüzde BDP 
gündemi belirle 
yen siyasi parti 
konumunda. 
Partinin tutu
munu, gidişini, 
ilkelerini benimse
meyebiliriz; ancak 
tutarlı ve bu konu
da kararlı olduk
larını kabullenmek 
zorundayız.

Bir siyasi par
tinin gücü, kendi 
ilkeleri doğrul
tusunda iktidarı 
köşeye sıkıştır
mak ve gündemi 
belirlemesiyle 
ölçülür. BDP 
amacına adım 
adım ulaşıyor. 
Yıllardan beri 
verdikîeri mücade
lenin meyvelerini 
ama anlaşarak 
ama kavga ederek 

topluyorlar. 
Talepleri de son 
hedefe ulaşıncaya 
dek bitmeyecek.

BDP, Güneydoğu 
halkını yanına 
almasını da başar
mış durumda. 
Devlet, baskı da 
uygulasa 
Güney’de deneti
mi sağlamakta 
alabildiğine zor
lanıyor. Asayişi 
doğru dürüst 
sağlayamıyor. 
Vergileri 
toplayamıyor, 
kaçak kullanılan 
elektrik paralarını 
tahsil edemiyor. 
Halkın % 80’i 
kaçak elektrik kul
lanıyor. Devletin 
gücü kime yeti 
yor? Batı’daki 
zavallı vatandaşa. 
Doğu’daki vatan
daşlardan ala
madığı elektrik 
parasının fatu 
rasını bizlere

çıkarmakta bir 
sakınca görmüyor 
yetkililer. Biz 
vatandaşlar da 
kuzu kuzu bu 
parayı ödüyoruz. 
Nerde güçlü 
devlet, nerde 
devletin adaleti? 
Siyasi iktidar esip 
gürlüyor; fakat 
icraat görmü 
yoruz. Teşviklerin 
büyük bir bölümü 
Güneydoğu’ya 
gitmesine karşın 
geriye dönüşümü 
pek görülmüyor.
Açlık grevlerini 

hükümet gündem
den düşürmek 
istiyor. Bu talebe 
karşılık BDP mil
letvekilleri açlık 
grevlerine katılma 
kararı alıyor.

Her gün yeni 
taleplerle AKP’yi 
çaresiz bırakarak 
gündemi elinde 
tutuyor. Yakın 
zamanda PKK’nin 

muhteremini ev 
hapsine çıkarır
larsa şaşırmamak 
gerekli. BDP hem 
Türkiye’de günde
mi elinde tutuyor 
hem de Dünya’da 
kendinden bahset
tiriyor, Dünya 
toplumlarını Kürt 
sorununa odaklı 
yor. Hükümet, 
Oslo görüşmeleri
ni gizlese de 
mızrak çuvala 
sığmıyor. Verdiği 
sözleri yavaş 
yavaş yerine 
getiriyor. BDP’ yi 
gösterdiği bu 
davranışlarından 
dolayı kutlamak 
gerekli, Çünkü 
iktidara kendini 
paşa paşa kabul 
ettiriyor ve istek
lerini de yaptın 
yor.
CHP kendi pro

jelerini ortaya 
koyarak kendi 
gündemini oluştu

ramaz mı? 
AKP’nin gündemi 
ne ortak olmak 
yerine; işsizliği, 
cari açığı, dış poli
tikadaki başarısız 
lığı, tarım sek
törünün 
çöküşünü, emek
linin can çekiştiği
ni, ülkede 
yaşanan adaletsiz
likleri, zamları, 
yüksek oranda 
arttırılan vergileri, 
yapılan yolsuzluk
ları gündeme 
getirip AKP’yi 
köşeye sıkıştıra- 
maz mı? CHP, her 
gün AKP’yi 
muhatap alıp ona 
cevap vererek 
halkı bezdirmek 
zorunda mıdır?

AKP başarısızlık
larını gizlemek 
için her gün gün
dem değiştiriyor. 
18 yaşındakilere 
oy kullanma 
hakkından tutun 
da Çamlıca 
tepelerine yapıla
cak camiye, 
Karadeniz’e açıla
cak kanala varın
caya dek sanal bir 
dünya yaratmaya 
çalışıyor. 
Türkiye’nin 
bugünkü sorunları 

halledildi de 2023 
hatta 2073’e mi 
geldi dayandı? 
Dünya’da yalnız 
lığa itilen, sadece 
ABD emperyaliz 
mine taşeron 
olarak hizmet 
eden bir ülke 
olmak zorunda 
mıyız? Nerde kaldı 
tam bağımsızlık 
anlayışımız?

Büyük önder 
Atatürk’ün göster
diği aydınlık yol 
çok uzaklarda mı 
kaldı?

Buna ulaşmak 
gibi bir derdimiz 
de yok anlaşılan. 
Ortadoğu’da ABD 
toplum mühendis
lerinin operasyon 
yaptığı zavallı, 
geri kalmış bir 
ülke konumuna mı 
düşüyoruz yavaş 
yavaş?

Dilerim yanılıyo- 
rumdur!

Ne pahasına 
olursa olsun 
AKP’nin gündem
ine ortak olmayan 
ülkede kendi 
gündemini belirle 
yen siyasi parti 
kendini kanıtlamış 
ve halkın da 
güvenini kazan
mış olacaktır.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
AVM’DE TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞACAK SİGORTALI ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

CIUS AVM İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı 19 Kasım 2012 
günü kaybettim. Yenisi çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
ONUR KAPTAN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: O 532 583 53 78

Gemlik KErfez

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

M A “SUYUNU BOŞA 
W HARCAMA”

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Öğretmenler Günü miisahakaları sürüyor

Gemlik Belediye 
Başkanlığı ve İlçe 
Milli Eğitim Müdür 
lüğü ile Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü Okul 
Sporları Tertip 
Komitesi tarafından 
organize edilen 
Öğretmenler günü 
müsabakaları 
Satranç ve Ayak 
Tenisi ile devam etti. 
Pazar Günü Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nde yapılan 
Satranç Müsabaka 
larında Kurtul 
İlköğretim Okulu

Öğretmenlerinden 
Hasan Yılmaz 1. 
oldu. Şükrü Şenol 
ortaokulu öğretmen
lerinden Veysel 
Özmen 2. olurken, 
3.lüğü ATL ve EML 
öğretmenlerinden M. 
Recai Arvas kazandı. 
19 Kasım Pazartesi 
günü ATL ve EML 
Spor Salonunda 
yapılan Ayak Tenisi 
müsabakalarında ise 
1. Şükrü Şenol 
Ortaokulu (Erkan 
HOZANLI, Ayhan 
BOĞUŞ, Hüseyin 
ŞAŞKIN), 2. Ayşe

Ziver Karataş İlkoku
lu (Mehmet DURAN, 
Barış YILDIZ, Hakan 
DURAN), 3. Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi (Yunus Emre 
ÜNSAL, Mehmet Han 
AYDIN, Ender YAYLI) 
oldu.
3'er kişilik takımlar 
ile yapılan müsa 
bakalar nefes kesti. 
Tenisin ayak ile 
oynandığı ve 
değişik ilgi çekici 
olan ayak tenisi 
öğretmenler tarafın
dan çok ilgi çekici 
bulundu.

fiiicümstıor hasketçileri kahvaltıda imluşiu
TBF Erkekler 
Bölgesel Basketbol 
Liginde mücadele 
eden Gücümspor A 
Takımı 3.haftayı boş 
geçti. Bu haftada A 
takım oyuncuları 
Gücümspor Başkanı 
Tuğan Büyükbaşa 
ran, Yöneticiler 
Serkan Sezgin, 
Ömer Gümüş ve 
Antrenörümüz Ziya 
Güler kahvaltıda bir 
araya geldiler. Okay 
Zeytinlerinin Sosyal 
Tesislerinde gerçek

leşen kahvaltıya 
katılanlara teşekkür 
edildi. 4. haftada 
karşılaşacak olan

3.Hafta sonunda puan durumu
S Takım 0 G M Puan
I.MgSpor 3 3 0 6
2. İ.T.Ü 3 2 1 5
3. Yildirim Spor 2 2 0 4
4. Gücüm Spor 2 2 0 4
5. Yalova Belediyesi 3 0 3 3
6. İTO 3 0 3 3
7. Deniz Gücü 2 0 2 2

Gücümspor, Deniz 
gücü maçı hazırlık
ları tüm hızıyla 
devam ediliyor

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İ8tiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Bağılla
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanı Fatih Acar, 
kurumun giderlerini 
azaltıp gelirlerini 
artırmak amacıyla 
kayıt dışıhkla istih
dam ve ekonomiyle 
mücadeleye büyük 
önem verdiklerini 
söyledi.
Kayıt dışıhkla 
sonuna kadar 
mücadele edecek
lerini ifade eden 
SGK Başkam Acar, 
profesyonel futbol 
kulüplerinde 
oynayan futbolcu
lardan başladıkları 
çalışmayı tüm 
meslek gruplarında 
yapacaklarını kay
detti.
Acar, yüksek ücret 
alıp asgari ücret 
beyan edilmesinin 
2013’te sona ere
ceğini kaydetti. 
Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
‘Sosyal Güvenlik 
Reformunun Yansı 
maları ve Sosyal 
Güvenlikte Teşvik 
Uygulamaları' konu* 
lu konferans veren 
SGK Başkanı Fatih 
Acar, 2008 yılında 
yapılan sosyal 
güvenlik reformu
nun Türkiye tari
hinin en önemli 
reformlarından biri 
olduğunu belirtti 
Türkiye’nin gele
ceğini etkileyen 
reform ile hayata 
geçen Genel Sağlık 
Sigortası’nın devrim 
niteliğindeki olduğu
nun altını çizen 
Acar, “Eğer reform 
yapılmasaydı sosyal 
güvenlik açık verm
eye devam edecekti 
ve harcanan kay

naklar yatırıma ve 
istihdama dönüşe- 
meyecekti.” dedi. 
İş dünyasının önünü 
görmesi ve yatırım
larını buna göre 
şekillendirmesinde 
sosyal güvenlik 
reformunun önemli 
bir yere sahip 
olduğuna dikkat 
çeken Acar, reform
la birlikte birçok 
iyileşme ve gelişme 
yaşandığını dile 
getirdi. SGK 
Başkanı Acar, 
“Reform sonrasında 
hizmet alanların 
memnuniyeti yüzde 
71’e, paydaşlarınki 
ise yüzde 74 çık
mıştır. Hedefimiz ise 
yüzde 100’dür. 
Gelirlerimiz yüzde 
58 artıştır. Aktif si 
gortalı sayısı 18 mil 
yon 514 bine, çalış
ma çağındaki aktif 
sigortalı nüfus (15- 
64 yaş) ise yüzde 
7’ye çıkmıştır. 
GSYİH ve emeklilik 
sistemi açıkları gide 
rek azalmaktadır. 
Gelirimizin toplamı 
133 milyon 248 bin 
TL’dir. Bunun 93 
milyon 515 bin TL’si 
prim geliridir. 158 
milyon 746 bin 
TL’lik de giderimiz 
var. 104 milyon 756 
bin TL tutarındaki 
emekli aylıklarına 

dokunamıyoruz. 
Sağlık giderimiz 43 
milyon 414 bin TL, 
ilaç giderimiz 14 
milyon 983 bin TL, 
tedavi giderimiz ise 
27 milyon 790 bin 
TL’dir” bilgisini 
verdi.
Gelirleri artırıp 
giderleri azaltmak 
amacıyla kayıt dışı 
istihdam ve kayıt 
dışı ekonomiyle 
mücadeleye önem 
vermeye devam 
edeceklerini 
söyleyen SGK 
Başkanı Fatih Acar, 
ülkede tescilsiz 
Imilyon 191 bin 588 
sigortalı, tescilsiz 80 
bin 507 iş yeri, 
tescilsiz 40 bin 289 
emekli bulun
duğunu, bu karşın 
13 bin 759 sahte 
sigortalı tespit 
ettiklerini açıkladı. 
Kayıt dışı istihdamın 
dörtte birinin 
tarımda yaşandığını 
bildiren Acar, 
“Kayıt dışı istihdam 
ve ekonomi 
konusunda 
mücadelemizi 
önümüzdeki yıl da 
sürdüreceğiz. 
Bunda önemli 
sonuçlarda alıyoruz. 
İlgili kurum ve kuru
luşlarla bilgi 
paylaşımız devam 
ediyor.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
alt işverende 
çalışan işçilerin 
sorunlarını çözmek 
için çalışma 
başlattı. Buna göre 
kıdem tazminatı, 
maaş ve yıllık 
ücretli izin gibi 
konularda önemli 
düzenlemelere 
gidilecek.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
alt işverenliğe 
ilişkin bazı düzen* 
lemeler yapmayı 
planlıyor. Bu kap
samda, işçi ve işv
eren temsilcileri ile 
iki kez bir araya 
gelen Bakan Faruk 
Çelik, toplantılarda 
öncelikle taşeron 
işçilerin taleplerini 
taraflarla paylaştı. 
Bakanlık, ait iş 
verende çalışan 
işçilerin dile 
getirdiği temel 
sorunları ile bun
ların çözümüne 
ilişkin önerilerini de 
işçi ve işveren tem
silcilerine sundu. 
Buna göre, taşeron
da çalışan işçiler, 
öncelikle İş 
Kanunu’nun 2. mad
desinde alt işveren
liğin net olarak 
tanımlanmasını iste
di. Alt işveren 
yanında çalışan 
işçiler, yıllık ücretli 
izin sorununun 
çözülmesini, ücret
lerinin tam ve 
zamanında öden
mesinin yasal 
güvence altına alın

masını, ikramiyeler 
ile döner sermaye 
oranlarının netleşti 
rilmesini talep etti. 
Taşerondaki işçi
lerin banka pro
mosyonlarından 
yararlanabilmesi 
yönünde çalışma 
yapılmasını isteyen 
işçilerin diğer talep
leri şöyle:
"-Kıdem tazminatı 
sorunu, fonlu sis
teme geçilerek 
çözülmeli.
-İhale sürecinde, 
çalışanlara iş 
güvencesi verilmesi 
hususu değer
lendirilmeli.
-Süreklilik arz eden 
işlere ilişkin 
sözleşmeler 2-3 yıl 
gibi daha uzun 
sürelerle yapılmalı.
-Taşeronda çalışan
ların toplu iş 
sözleşmesinden 
yararlanması ve 
örgütlenme 
mücadelesi destek
lenmeli.
-Fazla çalışma 
ücretlerinin öden
memesi ile tatil gün
lerindeki çalışmaya 
ilişkin zamlı 
ücretlere ilişkin 
sıkıntılar çözümlen
meli.
-Babalık izni ve süt 
izni konuları 
çözüme yönelik 
olarak gözden 
geçirilmeli.
-İş Kanunu’nun 2. 
maddesindeki 
değişiklik sonrasın
da muvazaa sayıl
mayacak mesleki 
risk taşıyan bazı 

işlerde çalışan alt 
işveren işçileri ola
caksa bunlara yöne
lik yıpranma payı 
düzenlemesi yapıl
malı.
-Kıyafetlerin seçi
minin nasıl olması 
ile ilgili bir düzen
leme yapılmalı.
-Askerlikten 
dönüşte işsiz kalma 
sorununun 
çözümüne ilişkin 
çalışma yapılmalı.” 
-Taşeronda çalışan
ların tüm ve düzenli 
ücret almaları 
sağlanacak 
- Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, işçi ve 
işveren temsilcileri 
ile yapılan toplan
tılarda, alt işveren
liğe ilişkin yapılması 
planlanan düzen
lemeleri de paylaştı. 
Bazı ihalelerin kısa 
süreli yapılması 
nedeniyle işçilerin 
her yıl işini kay
betme korkusu 
yaşadığından yola 
çıkan Bakanlık, bazı 
ihalelerin süresini 3 
yıla çıkarmayı plan
lıyor. Buna göre, 
niteliği gereği 
süreklilik arz eden 
hizmetlerin 
temimine yönelik 
ihaleler, 3 yıllık bir 
süre için yapılacak 
ve böylece alt işv
erenlik uygulaması
na düzen getirile
cek. Kamu kurum 
ve kuruluşları, ihale 
bazında daha kısa 
süreler belirleyebile
cekler.

G 
E 
M 
L 
I

GEREK1I TELEFONLAR

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

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

_________ ULAŞIM_________
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

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

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER

Telefon Arıza 121
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 İ1 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Şicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Gemlik KHrfez
’ «»LİK'İH İLK GÜNLÜK »İTAEİ GAZETESİ ;

ıumnıwiııüi

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

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

_________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası 261 54 00
ÇtobüsTerminali ‘ . (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 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4426 

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 

1915:11:30-14:00- 
17:00-20:15

VAMPİR AVCISI 
12:00-14:15- 
16:30-20:00

REZERVASYON 
5133321
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Gemlikli 4 amatör dağcı zirveye çıktı
Kış turizminin 
gözdesi Uludağ’da 
mevsimin ilk karında 
Gemlikli dört amatör 
dağcı Uludağ zirve
sine tırmandı.
10 Kasım 2012 tari
hinde planlanan 
Ata’yı Anma Uludağ 
zirve etkinliği, 
oluşan olumsuz 
hava koşulları 
nedeni ile zirve 
yapamadan Bursa 
ya geri dönmüştü. 
Yârım kalan orga 
nizasyonu ve zirve 
de ATA’yı anma 
etkinliğimin! tamam
lamak için geçtiği 
miz hafta sonu aynı 
parkuru tekrar dene 
yen Gemlikli 
dağcılar, hava 
ısısının 3 derece 
olduğu bir ortamda 
Bursa’dan hareket 
eden dağcılar, 
Özcan Büberci, İlkay 
Demir, Gürbüz Sorbil 
ve Mümin 
Hüseyinoğlu dört 
kişilik ekiple 
Uludağ’a hareket

ettiler.

OTELLER BÖLGESİ 
Dağcılarımız, Oteller 
Bölgesine geldikle 
rinde her şey nor 
maldi. Buradan Ku 
şaklıkaya rotasında 
yürüyüşülerini 
sürdüren dağcılar, 
kuşaklıdan küçük 
zirveye ulaştı. 
30 santimetreyi 

bulan kar ile küçük 
zirvede sis örtüsü 
içinde kalan Gemlikli 
dağcılar, İlkay Demir 
rehberliğinde bir 
metreye kadar dü 
şen görüş mesafe 
sinde çok ağır ilerle 
yerek Karataş 
Tepesine ulaştılar. 
Zirveye yaklaştık
larında saat 08.00’de 
başlayan yürüyüş 

sonucu, 6 saat son 
ra zirveye vardılar. 
Deniz seviyesinden 
2 bin 543 metre yük
seklikte türk bayrağı 
açan dağcılarımız 
Atatürk’ün anısına 
saygı saygı duru 
şunda bulundular.
10 Kasım’da gerçek
leşmeyen Ata’yı 
anma zirve etkinliği! 
bir hafta sonra

başarılı bir tırma 
nışla gerçekleştiren 
Gemklikli dağcılar 
başarının mutluluğu 
nu zirvede yaşadılar. 
Dönüşü gece yapan 
dağcılar, zirve 
tepede havanın 
kararmasını bekledik 
ten sonra daha önce 
eğitimlerini aldıkları 
eğitim sayesinde 
buzlu zeminde inme 

ye başladılar. 
Birbirlerine emniyet 
kemerleriyle 
bağlanan dağcılar, 
kafa fenerleri ile yol
larını aydınlarak, 
önce otellere bölge
sine oradandan 
Bursa’ya iniş nok
tasına gelerek Ata’yı 
anma zirvesini 
başarı ile gerçek- j 
(eştirdiler.

özel B

RETİNA
GÖZ HASTANESİ

Six görmeye değer ölenleri, biz gözlerinizi koruyalım.

mı

ursa’nın İlk ve Tek
Göz Hastanesi

SGK
www.bursaretina.com

http://www.bursaretina.com
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Anahtarı üzerinde 
bırakınca 

aracı çalındı
Bursa'da kız kardeşine süt 
bırakan bir kişinin üzerinde 
anahtarını bıraktığı otomobili 
çalındı. Haberi sayfa 3’de

GEMPORT’un büyük hissesini satın alan YILPORT, yeni bir liman daha aldı

lelaki Kurulu GEHPORT'un salısını onaylaılı
GEMPORT’un İş Bankası’na ait yüzde 54’lük hissesini 
satın alan Yıldırım Holding Şirketler Gurubu’na bağlı YIL 
PORT A.Ş.’nin satış işlemleri Rekabet Kurulu’nca onaylan 
dı. Resmi işlemlerin tamamlanması için şimdi de Is tanbul 
Menkul Kıymetler Borsası’ndan onay bekleniyor. 
Yıldırım Holding’in CEO’su Yüksel Yıldırım, yaptığı açıkla
mada yeni bir limanı daha bünyelerine kattıklarını, böy 
lece toplam hacimde Türkiye’nin en büyük limanlar 
gurubuna sahip olduklarını söyledi. Yıldırım, Malta Adası 
limanının yüzde 50’sinin daha önce şirket tarafından satın 
alındığını belirterek, “Büyümeye devam edeceğiz. 3 yılda 
2 kat daha büyüyeceğiz” dedi. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış _________ 3

YılportA.Ş.
Bir zamanların küçük turizm ve zeytin 

kenti Gemlik, artık farklı şekillerle tanını 
yor.

1980’1i yıllarda başlayan sanayileşme ve 
limancıhk yatırımları, Gemlik’i zeytin 
kadar limancılık ve sanayisiyle de tanınır 
yaptı.

Bursa Serbest Bölgesi’nin Gemlik’te 
kurulması, bölge sanayisinin gelişimine 
de katkı sağladı.

GEMPORT limanının kurulmasıyla başla 
yan limancılık işletmeciliği, bugünkü ka 
pasitesiyle Türkiye’nin en önemli liman
larının bulunduğu bir yer haline getirdi 
Gemlik’i.

İyi mi oldu, kötü mü oldu tartışmasına 
girmiyorum.

Gelişmeler, Gemlik’i daha da büyüte
ceğe benziyor. Devamı sayfa 4’de

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

Sosyal Kriz...
Türkiye’de bir felaket fırtınası esiyor. 

Pek azımız farkındayız ama çoğumuz 
hissetmiyoruz bile...

Bu fırtına ne kasırgaya benziyor ne 
de tsunamiye...

Onarımı mümkün değildir.
Ne ki sunulan tablo hormonlu...
Hükümet, şakşakçı medyayı kulla

narak Türkiye'de ekonomik kriz 
olmadığını yazdırıyor.

Göstergeler olumluymuş.
Türkiye'nin kredi notu iyiymiş.
Döviz dengede tutuluyormuş...
Faizler düşüyormuş.
Bu yıldızlı başlıkların hepsi kâğıt 

üzerinde doğru olabilir.
Ne var ki yurttaş farkında değil.
Evinde huzur yok.
Gelir gider makası gider lehine açılı 

yor.
Tüketici kredileri patladı.
Kredi kartlarında limitler doldu taştı...
Kâğıt üzerinde çözüldüğü öne 

sürülen ekonomik krizin yerini şimdi 
daha tehlikelisi aldı.

Sosyal kriz.
Sosyal kriz de ne demek?
Toplumsal dengelerin bozulması...
Güven unsurlarının zedelenmesi...
Özgüvenin yitirilmesi...
Umutların tükenmesi...
Asil üzerinde düşünülmesi ve acil 

önlemler alınması gereken kriz bu...
Çünkü ;
Sosyal kriz can alıyor.
Kapkaç olaylarının artmasına neden 

oluyor.
İnsanların kendi canlarına kıymasına 

yol açıyor.
Süslü püslü sözcüklerle "ülkenin 

içinde bulunduğu " sosyö-ekonomik 
durumu abartmaya gerek yok.
Gerçekler ortada çok net olarak 

gözüküyor.
Yurttaş soğuktan ölüyor.
Yurttaş açlıktan kıvranıyor.
Manşetlerinde hükümetin yıldızlarını 

parlatan medyanın arka sayfaları 
ülkenin hal-i pür melalini gözler önüne 
seriyor.

İkinci sayfada yaldızlı geceler...
Hemen karşısındaki üçüncü sayfada 

bitmez tükenmez karanlık ve soğuk 
geceler.

En acısı da ne biliyor musunuz?
Rezidanslarda ultra yaşamlar sunan 

açık hava reklâmının hemen 
yanıbaşında çöp bidonunu karıştıran 
adam...

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından “Aile 
Şirketleri ve 
Kurumsal Yönetim- 
Lider Yedeklemesi” 
konulu eğitim çalış
ması düzenlendi. 
23 Kasım 2012 
Cuma günü Saat 
09.30 ile 17.oo 
arasında yapılacak 
olan eğitim çalış
maları, GTSO 
Toplantı Salonu’nda 
Dr. Hüseyin Ocal 
tarafından verilecek. 
Eğitim çalışmasına 
katılmak isteyen 
Oda üyelerinden 
ücret alınmayacağı 
bildirildi.
Eğitime katılanlara

KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
QjSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

GTSO dan yeni bir eiünlilı
Eğitim çalışmalarını sürdüren Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, 

bu kez aile şirketlerine yönelik bir çalışma başlattı. 
“Aile Şirketleri ve Kurumsal Yönetim - Lider Yedekleme” konulu 

eğitim çalışmalarına 23 Kasım 2012 Cuma günü başlanıyor

Aile Şirketleri ve Kurumsal 
Yönetim- Lider Yedeklemesi

“katılım sertifikası” 
verilecek.
Eğitim, bir ailenin 
kontrolünde olan 
şirketin karşılaştığı 
zorlukları ve 
avantajları ortaya 
koyarak ailenin ve 
şirketin uzun vadeli

Gemlik Belediye 
si’nin mülkü olan 
Alışveriş Merkezi’nin 
işletmeye açılmasın
dan 2 yıl bile geçme
den, yapının dış cep 
hesinde de bozul
malar başladı.
AVM’nin arka cep 
besindeki, kapla
maların parçalan
ması ve mermer
lerde kırılmaların 
görülmesi, vatandaş 
larm yakınmalarına 
neden oluyor.
Çevre esnafı, AVM 
içinde giderlerin 
tıkanması sonucu 
bazı işyerlerini su 
basması ardından, 
giderlerin arka 
Sokağa bakan kıs
mında açık bırakıl
ması, hem görüntü 
kirliğine hem de pis 
kokular çıkmasına 
neden olduğu için 
yakınıyorlar. Milyon 
larca lira harcanarak 
yaptırılan AVM’nin 
kısa sürede dış cep 
hesinin bozulması 
şaşkınlık yaratıyor.

başarısını teşvik 
edecek iyi yönetim 
uygulamalarının 
katılımcılara aktarıl
masını içeriyor. 
Özel veya grup 
çalışmalarında farklı 
sektörlerden gelen 
aile takımlarıyla

etkin lider yedek
lemesi konularında 
değerli bilgiler 
kazandırmayı amaç 
edinildiği bildirildi. 
Eğitimin 20 kişilik 
kontenjan ile sınırlı 
olduğu, başvuru 
sırasında önceliğin 
esas alınacağı, eği 
tim içeriği ve eğit
men hakkında detay 
lı bilgi almak isteyen 
lerin başvuru yap
mak için 
www.gtso.org.tr 
adresinden “Eğitim 
Faaliyetlerimiz” 
lingini kullanabile
cekleri ya da (0224) 
513 10 23 nolu tele
fondan bilgi alabile
cekleri belirtildi.

MM ha kez ılı; ceplıesimlen SOS ııeriyor
Gemlik Belediyesi’nin mülkü olan AVM’nin arka cephesinde bozulmalar ve kopmalar 
başladı. Arka giriş kapısı çevresinde mermerlerin de kırılması dikkat çekiyor.

http://www.gtso.org.tr
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inahtaıı üzerinfle Hır ahuca m taMı İhsanca
Bursa'da kız 
kardeşine süt 
bırakan bir 
kişinin üzerinde 
anahtarını bıraktığı 
otomobili çalındı. 
Olay, İnegöl ilçesi 
Süleymaniye

Bilgisayar Gamasından Silah Çıktı
Bursa'da polis ekip
lerinin şüphelendik
leri bir kişinin 
dizüstü bilgisayar 
çantasından 2 adet 
tabanca ile çok sayı
da kurşun çıktı.

Kamo^a Kacah Sigara Seruisi yagdlar
Bursa'da kargo 
şubesine gelen bin 
590 paket kaçak 
sigarayı teslim 
almaya gelen şahıs 
gözaltına alındı. 
Merkez Yıldırım ilçe
si Arabayatağı 
Mahallesi Ankara

Masaj salonlarına baskın
Bursa Osmangazi 
Belediyesi, son yıl-, 
larda sayıları artan 
masaj salonlarına 
yönelik denetimlerini 
artırdı. Çok sayıda 
masaj salonunu 
denetleyen ekipler, 
evrak eksikliği olan 
salonları mühürledi. 
Osmangazi 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, 
masaj salonlarına 
yönelik denetimlerini 
aralıksız sürdürüyor. 
İşletmelerin ruhsat 
ve çalışma izin
lerinin yanı sıra bu 
salonlarda çalışan 
personelin çalışma 
ve sigorta belgeleri
ni kontrol eden 
ekipler, gayrisıhhi 
müessese özelliği 
taşıyan mekanların 
hijyen kurallarına 
uyup uymadıklarını

Mahallesi Uçak 
Sokak'ta meydana 
geldi. İddiaya göre 
çarşıdan aldığı sütü 
kız kardeşine 
bırakan E.A. 
anahtarı otomobilin 
üzerinde

Bursa Şehirlerarası 
Otobüs 
Terminali'nde gezen 
sivil polisler, tavır ve 
hareketlerinden 
şüphelendikleri H. 
Û.'yü durdurdu.

yolu Caddesi'ndeki 
bir kargo 
şubesine koli 
halinde gümrük 
kaçağı sigara gele
ceği yönündeki 
ihbar üzerine 
harekete geçen 
Bursa Emniyet 

da gözden geçiriyor. 
Zabıta ekiplerinin 
son denetimine 
Osmangazi 
Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çoban da katıldı. 
Altıparmak'ta 
faaliyet gösteren 
çok sayıda masaj 
salonunu 
denetleyen ekipler, 
evrak eksikliği olan 
salonları mühürledi. 

bırakarak 2. kata 
çıktı. Aşağıya 
indiğinde otomo
bilinin çalındığını 
gören E.A. soluğu 
polis karakolunda 
aldı.
Emniyet yetkilileri

Şüphelinin laptop 
çantasını kontrol 
eden polisler, büyük 
şaşkınlık yaşadı. 
Çantadan 2 adet 
kuru sıkı tabanca, 3 
adet şarjör, kuru sıkı

Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, iki koli 
halindeki toplam bin 
590 paket kaçak 
sigarayı teslim 
almaya gelen M. Ş.

Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, 2012 yılında 
bu salonlara yönelik 
246 denetleme 
gerçekleştirildiğini 
belirterek, toplumun 
hassasiyet göster
diği konularda 
belediye olarak 
gereken çalışmaları 
yaptıklarını söyledi. 
Son yıllarda bu 
salonlara yönelik 

ise otomobil 
hırsızlıklarına 
karşı dikkatli 
olunması için oto
mobilin içinde veya 
üzerinde anahtar
ların bırakılma
masını istedi

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

tabancaya ait fişek 
ve 3 adet 7.65 
milimetre çapında 
fişek ele geçirildi. 
Gözaltına alınan H. 
Ü. Hakkında yasal 
işlem yapıldı.

Yağlamayın
Nilüfer Çayı’nın “Alman Kanalı” ayrımından 

itibaren doğudaki Afet Merkezi’ne kadar olan 
yaklaşık 2-3 kilometrelik güzergahı, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi önceki başkanı merhum 
Hikmet Şahin döneminde yürüyüş yolu ve park 
olarak düzenlenmişti. Merhum Şahin’e sormuş
tum “Nilüfer Çayı’nın taşkın sahasına onca para 
harcamak riskli değil mi? Yoğun yağışlardan 
sonra baraj kapaklarının açılmasıyla bunca 
düzenleme sürüklenip gitmez mi?” diye..

Sorumu, soruyla yanıtlamıştı;
“Deprem olacak diye ev yapmayacak mıyız?” 
Zaman zaman o güzergahtan geçerken görü 

yorum ki, düzenlemenin bazı bölümleri çayın 
taşan suları nedeniyle bozulmuş. Bozuluyor da..

Gerçi Nilüfer Barajı’nın devreye alınmasıyla, 
Uludağ’dan inen suların büyük bölümü 
depolana biliyor ama bahse konu risk her 
zaman var.

A.'ı yakaladı. 
Sorgulanmak üzere 
polis merkezine 
götürülen zanlı 
hakkında "Tütün 
mamulleri ve alkollü 
içki kaçakçılığı" 
suçundan işlem 
yapıldı.

kamuoyunda oluşan 
olumsuz izlenime 
dikkati çeken 
Başkan Dündar, 
herkesin var olan 
kurallara göre 
davranma 
mecburiyeti 
olduğunu vurguladı. 
Yapılan denetim
lerde ruhsalsızlık 
nedeniyle 166 işlem 
yapıldığını, sağlık 
muayenesi olmayan 
çalışanlara yönelik 
de 46 cezai işlem 
uygulandığını 
aktaran Dündar, 
"Ruhsata aykırı 
çalışanlara yönelik 
9, kapatma saatine 
uymayanlara 5, tem
izliğe riayet 
etmeyenlere 13 ve 
hafta tatili kanununa 
uymamaktan da 7 
cezai işlem gerçek
leştirildi" dedi

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa’nın içme suyunun depolandığı Nilüfer 
ve Doğancı barajlarından Doburca’daki arıtma 
tesislerine gelen su, buradan şebekeye verili 
yor. Doburca’nın rakımı nedeniyle su yüksekten 
düşüyor. Bu durum, enerji üretimi fikrini doğur
du. Oldukça makul ve bir kaynağı en verimli bir 
şekilde kullanmak adına alınmış önemli bir 
karar.

BUSKİ, saatte 500 kilovat elektrik enerjisi 
üretecek hidroelektrik santralinin ihalesini 
yaptı. İhaleyi, 2,6 milyon lirayla TEMSAN 
kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işti
raki olan Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel 
Müdürlüğü (TEMSAN), sonucun Kamu İhale 
Kurumu tarafından onaylanmasının ardından 
işe başlayacak.

500 kwh elektrik, kentli tüketim endeksiyle (bu 
bizzat benim son elektrik faturama yansıyan 
rakamlar) kabaca hesap ettiğimizde, 400-500 
hanenin bir günlük enerji ihtiyacını karşılayacak 
bir üretim..

Ancak, Nilüfer Vadisi rekreasyon projesi için 
taşıdığımız kaygıya benzer, ama bu kez doğru
dan insan sağlığını etkilemesi muhtemel bir 
riskin endişesini yaşıyoruz.

Doburca’dan saniyede 2 metreküp içme suyu 
boru içinde 30 metre yüksekten düşecek ve 
HES’e girecek. Burada tribünün kanatlarına 
çarpacak. Kanatlara bağlı mil jeneratörü 
çalıştıracak.

Ancak kaygı şu; Bu milin sağlıklı çalışması 
için yağlanıyor olması.. İşte bu yağın içme 
suyuna karışma riski!

Eğer, yağlama gerektirmeyen bir sistem kuru
lursa sorun yok. Acaba ihale şartnamesinde bu 
konuya değinildi mi?

Başkan Altepe’ye sorarsak bu soruyu “Suya 
birazcık yağ karışma ihtimali var diye elektrik 
üretmekten vaz mı geçelim?” sorusuyla karşılık 
vermez sanırız!

-DÖRT DÖRTLÜK— 
Kirletme memleketin suyunu 
Varsa kirleten bozalım oyunu 
Torunlarını düşünmüyorsan 
Kazma bile bile kendi kuyunu

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP’nin Van’da yapılan kursuna katılan İlçe Yönetim Kurulu üyesi

Gine Bakış Özgür Aksoy, artık partilileri eğitecek

Mir bı mili eğilmeni illiKadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yılport A.Ş.
; TÜGSAŞ’ın özelleştirme kapsamına alın
ması ve satışından sonra bu fabrikayı 
bünyesine katan Yıldırım Holding, Gemlik 
Gübre A.Ş yi kurdu.
Zarar eden bir kuruluş olan TÜGSAŞ, 

Yıldırım Holding eline geçince kar eden bir 
işletmeye dönüştürüldü.

Öyle ki; 2 yıl önce bu kuruluş, Bursa 
Vergi Rekortmeni oldu.

Gemlik Gübre, ajunlarda en sıkı pazarlığı 
yapan ye en erken Ödemeyi yapan bir 
firma..

Üzerine su dökecek bir kurum yok.
Yıldırım Holding merkezini de Gemlik’e 

I taşıdı.
. Holdinge bağlı, maden sektöründe Eti 
Krom, Limancılıkta Yılport, Gübre ve Kim 
yasalda YılfertA.Ş., Beykoz Kundura A.Ş., 

‘ Yıldırım Enerji A.Ş., Sealease, Gemlik Güb 
re A.Ş., Yılnak A.Ş., Yılmar A.Ş., Yıldırım 
Dış Ticaret A.Ş., Marmara Tersaneleri A.Ş., 
Vargön Alloys AB gibi değişik alanlarda 
faaliyet gösteriyor.

Gemlik Gübre içinde yapılan iskele ve 
Gem port limanının yüzde 54’ünün alınma 
sıyla limancıhk sektörü nüde Yılport A.Ş. 
Türkiye’nin sektörde birincisi oldu.

Yılport A.Ş. yıllar önce bir Gemlikli olan 
Veli Alemdarların, Dil Iskelesi’ndeki limanı 
nı da satın alarak, bu sektörde faaliyete 
başlamıştı.

Gemlik Gübre’yi satın aldıktan sonra bu 
radaki rıhtımda yapılan limancıhk faali yet- 
lerini yeni projelerle büyütürlerken, dışa 
da açıldılar.
Malta Adası limanının yüzde 50 hissesini' 

400 milyon dolara satın aldılar.
Afrika limanlarında yeni yerler satın al 

mak için girişimlerin sürdüğünü duyuyo 
ruz.

Bu yetmedi, Gemlik Gübre’nin komşusu, 
bölgemizin en büyük eleçleme kapasitesi 
olan GEM PORT limanının yüzde 54‘lük İş 
Bankası hissesini de satın aldılar.

Yıldırım Holding sitesinde, holdingin İcra 
Kurulu Başkanı Yükşel Yıldırım’ın açıkla
malarına göre, Yılport A.Ş.’nin yeni bir 
limanı daha satın almış.

Bunun Açıklamasının yakında yapılacağı 
belirtiliyor.

AB D’d e eğitim görmüş ve bir süre orada 
iş tecrübesi almış olan Yüksel Yıldın m’a 
arkadaşları “Robert Yüksel" adını vermiş 
ler...
Bir başka yazımda bu öyküyü yazaca 

ğım.
Üç kardeşin yönettiği Holding, her gün 

büyüyor.
1963 yılında i baba Galip Yıldırım ve oğul 

lan taraından inşaat sektörüne malzeme 
satan aile şirketi olarak başlayan ticari ya 
şam, bugün dev boyutlarda...

Zaman zamanGemlik ile şirketin sorun
ları olduğunda, kardeşlerden Ali Rıza 
Yıldırım ile bir araya gelip konuları görüş 
tük.

Yüksel Yıldırım’ı tanıma fırsatım olmadı.
Gemlik’e geldiğinde kendisiyle görüşmek 

isterim.
Yıldırım kardeşler, çekirdekten yetişme 

işadamları..
Gemlik’le sosyal bağlar pek ileri değil.
Bu konuda Belediye Başkanlar/ hep 

şikayetçi oldular.
En son, Manastır’a yapılacak okul konu 

sunda Fatih Başkan masadan ayrıldı.
Yıldırım Holding artık, Gemlik Beledisinin 

de ortağı bir kurumu yönetecek.
Gempor’un alınması Gemlikle ilişkilerin 

iyileşmesine vesile olur diye düşünüyo
rum.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu 
üyesi Avukat Özgür 
Aksoy, CHP Genel 
Merkezi’nin Van’da 
açtığı kursa katılarak 
“Parti Eğitmeni” 
oldu.
Aksoy, Cumhuriyet 
Halk Partisi, Parti 
Okullarında, par
tilileri eğitmek için 
iller düzeyinde 
katılımcıların 
katıldığı “Eğitmen 
lik” kursuna katıldı. 
Van’da bir hafta 
süren kursu başarı 
ile tamamlayan 
Aksoy, geçtiğimiz 
günlerde ilçemize 
döndü.
Gemlik’ten ilk kez 
parti okullarında 
eğitmenlik yapacak 
bir siyasetçi yetişti. 
Aksoy, “Katıldığım 
kurs bana çok şey 
kazandırdı.
Bundan sonra ben 
de başkalarına 
yararlı olmaya çalışa

İli ÎİI8H8 Mil Wft|8l MİMİ
Milli Eğitim 
Bakanlığı Fatih 
Projesi Genel 
Koordinatörü Oğuz 
Temizhan, her 
öğrenciye ortaokul 
ve lisede olmak 
üzere iki kez tablet 
bilgisayar verileceği
ni, sınıf sayısı 5'ten 
fazla olan tüm 
okullara fiber inter
net sağlanacağını, 
kablolama ihalesinin 
tamamlandığını 
söyledi.
Uludağ Üniversitesi 
Mete Cengiz Kültür 
Merkezj'nde yapılan 
ve UÜ Eğitim 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Salih 
Çepni'nin yönettiği 
'Eğitimde Yeni 
Teknolojiler ve Fatih 
Projesi* adlı pan
elde, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın Fatih 
projesi ele alındı. 
Panelde konuşan 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Fatih

Projesi Genel 
Koordinatörü 
Oğuz Temizhan, bu 
projenin başarıya 
ulaşmasında en 
büyük payın öğret
menlere ve velilere 
düştüğünü 
belirterek, 
"Dünyadaki en 
büyük hizmet içi 
eğitim ağını kurduk. 
110 merkez 
sayesinde 3 bin 300 
kişiyle aynı anda 
yüz yüze eğitim 
yapabiliyoruz.

Bilgisayar teknoloji
lerimi kullanmayan 
öğretmenler sistem 
dışına çıkarılacak” 
dedi.
Bilinçli ve güvenli 
internet kullanma 
konusunda 
öğrencinin yanı sıra 
velileri ve öğretmen
leri de eğiteceklerini 
ifade eden 
Temizhan, 
"Bilgisayar teknolo
jilerini kullanma 
konusunda genç ve 
orta yaştaki öğret

menlerden bir 
direnç olacağını 
sanmıyorum, ama 
yaşlı olanlarda 
sorun çıkacağını 
tahmin ediyorum. 
Ekosistem içinde 
yaşamak isteyenler 
öğrenme ihtiyacı 
hissedeceklerdir. 
Belki de Fatih proje
si eğitim sisteminin 
gençleşmesine 
yol açacaktır" 
ifadelerini kullandı. 
Öğretmen yetiştiren 
eğitim dakültesi 
dekanlarına ve Yök'e 
de seslenen Oğuz 
Temizhan, "Değişim 
ve dönüşümün çok 
kolay olmayacağını 
biliyoruz, ama 
eğitim fakülteleri de 
bu sisteme göre 
eğitimini yeniden 
dizayn etmeli. Bu 
konuda başvuran
ların tahta ihtiyaç 
larını da hemen 
karşılayacağız" diye 
konuştu

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMPORT’un büyük hissesini satın alan YILPORT, yeni bir liman daha aldı

Relabel kurulu GEMPORTun satışını onayladı

Rekabet Kurulu, 
Nemtaş Nemrut 
Liman İşletmeleri 
A.Ş.’nin GEMPORT 
Gemlik Liman ve 
Depolama İşletmeleri 
A.Ş.'deki 
hisselerinin yüzde 
54'ünün, YILPORT 
Holding A.Ş tarafın
dan devralınması 
işlemine izin verdi. 
GEMPORT’un büyük 
hissedarı İş Bankası 
kuruluşu olan 
Nemtaş Nemrut 
İşletmelerini A.Ş.’nin 
GEMPORT’taki 
hisselerini satışa 
sunacağı haberi 
aylar önce piyasada 
duyuldu.
Türkiye’nin önemli 
modern limanların
dan olan 
GEMPORT’un satışa 
çıkması üzerine, 
Borusan Holding, 
Gemlik Gübre’nin 
sahibi olduğu YIL
PORT A.Ş.’nin de İş 
Bankası ile pazarlığa 
oturduğu söylentileri 
duyuldu.
Ancak, daha sonra 
GEMPORT Yönetim

Kurulu Başkanı 
Süha Aktaş yaptığı 
yazılı açıklamada, 
büyük hissenin 
YILPORT A.Ş. 
tarafından satın 
alındığını duyurdu. 
Satış değerinin kaç 
lira olduğu açıklan
madı.
Bu arada, şirket 
devir işlemleri için 
Rekabet Kurulu’na 
başvuruldu.
Rekabet Kurulu 
Kasım ayı başında 
yaptığı toplantıda, 
Nemtaş Nemrut 
Liman İşletmeleri 
A.Ş.’nin GEMPORT 
Gemlik Liman ve 
Depolama İşletmeleri 
A.Ş.'deki 
hisselerinin yüzde 
54'ünün, YILPORT 
A.Ş ye satılmasını 
onayladı.

GÖZLER 
İMKB’NDA 
GEMPORT 
hisselerinin yüzde 
54’ünün satışından 
sonra prodesür 
gereğince hisse 
satışları Rekabet

Kurulu’ndan geçtik
ten sonra, İstanbul 
Menkul Kıymetler 
Borsası tarafından 
da onaylandığında 
satış işlemi tamam
lanmış olacak.
GEMPORT’un yüzde 
54’lük hissesinin 
yaklaşık 400 milyon 
dolara satıldığı 
yönündeki söylen
tilere karşın, bu 
konuda açıklama 
yapılmadı.
Satış bedelinin İMKB 
kararından sonra, 
açıklanacağı 
sanılıyor.
Yıllık 450 bin TU 
konteyner, 300 bin 
adet araç yükleme 
boşaltma kapasitesi 
ile GEMPORT 
Türkiye’nin ve 
Marmara Bölgesi’nin 
önde gelen liman
larından biri. 
GEMPORT’un dil 
iskelesindeki ve 
Gemlik Gübre 
Fabrikası’ndaki 
limanından sonra 
Türkiye’nin en 
büyük liman 
işletmesi olacağı 

ileri sürülüyor. 
Hisse devri kamu 
otoritelerinden 
gerekli izinlerin 
tamamlanmasından 
sonra, hisse satış 
fiyatı, kapanış 
tarihi itibariyle 
kesinleşeceği belir
tildi.
Öte yandan, YIL
PORT CEO’su, 
Yüksel Yıldırım, yap
tığı açıklamada 
büyümek için liman 
satın almaya devam 
edeceklerini 
belirterek, şunları 
söyledi:
“Malta Limanlarının 
yüzde 50’sini 100 
milyon euro’ya satın 
almıştık. Afrika ve 
Latin Amerika’da 
görüştüğümüz 
limanlar var. Seçici 
olmak için kendimizi 
frenliyoruz. En iyi 
getirisi olanı bulmak 
zorundayız.
YILPORT, Gemlik 
Gübre ve Malta 
limanlarıyla 1,5 mil
yar dolarlık bir 
büyüklüğe eriştik. 
Gemlik Limanı ile 2 

milyon dolarlık port
föye ulaşacağız. 
Belli bir büyüklüğe 
ulaşınca por- 
föyümüze yabancı 
yatırımları da dahil 
edeceğiz” 
Yıldırım, şöyle 
devam etti: 
“GEMPORT’un 
yüzde 54 hissesini 
satın aldık. Satış 
fiyatını daha sonra 
açıklayacağız. 
Gemlik’te bin 800 
metrelik yeni rıhtım 
yapıyoruz. Bundan 
sonra dünyanın en 
büyük gemilerini 
eleçleyeceğiz.
Türkiye’nin en büyük 
vinçlerini sipariş 
ettik. GEMPORT’u 
yanı sıra bir limanı 
daha satın aldık. 
Onu da Rekabet 
Kurulu’nun onayın
dan sonra açıklaya
cağız."

3 YILDA 
2 KAT 
BÜYÜYECEK 
Drewery adlı araştır
ma kuruluşunun 
YILPORT’u 10 yıllık 

büyüme potansiye
line sahip kuruluş 
olarak rapor ettiğini 
belirten YILPORT 
CEO’su Yüksel 
Yıldırım hedeflerini 
şöyle açıkladı.
“Önümüzdeki 5 yılda 
iyi bir yere gele
ceğiz. Şu anda 2 
limanda 3,5 milyon 
TEU konteyner 
kapasitesindeyiz. 
3 yıl içinde 6 liman 
ve 6,5 -7 milyon TEU 
kapasitesine ulaşa
cağız. Böyle bir 
hacim hiçbir firmada 
yok.”
YILPORT, Yıldırım 
Holding’e bağlı 
limancılık şirketi 
olup, Holdingin 
madencilik, kimyevi 
gübre, enerji, liman 
işletmeciliği, denizci
lik, tersanecilik 
sahalarında faaliyet 
gösteriyor.
Holdingin şirket
lerinden bazıları : 
Eti Krom, Gemlik 
Gübre, Yılyak, 
Yılmar Denizcilik, 
Marmara Tersanesi 
Gurubu.

il Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

■
 VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

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

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

1GÜND4 DflVflİK BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin ...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜL.ER A-JANS
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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İnsan Kaynakları ve istihdam Buluşması Haşlıyor
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih 
Pala, 22 - 24 Kasım 
tarihleri arasında 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Fuar Alam’nda 
yapılacak olan Bursa 
İnsan Kaynakları ve 
İstihdam
Buluşması’nda 
(BİİB’12) 150 önemli 
şirketin stant aça
cağını belirterek 
her kesimden insanı 
bu buluşmaya 
davet etti.
Bursa Valiliği, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ve İŞ-KUR İl 
Müdürlüğü tarafın
dan organize edilen 
Bursa İnsan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması 
(BİİB'12) hakkında 
yerel bir televizyon 
kanalında bilgi veren 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
organizasyonun 
şehir ve ülke için 
önemli olduğunu 

söyledi. Devletin 
artık iş alanları 
açmadığını, insan
ların ya kendileri iş 
yeri açtığını ya da 
hür teşebbüsün 
açtığı yerlerde 
çalıştığını ifade eden 
Pala, özel sektörün 
geçmiş yıllara göre 
daha önem 
kazandığını belirtti. 
İşveren ile iş arayan
ları buluşturacak 
BİİB’12’nin önemli 
bir misyonu yerine 
getireceğini anlatan 
Pala, “Bursa Kent 
Konseyi olarak 
ortaklarımızla 
beraber faydalı bir 
toplantı düzenliy
oruz. 22-23-24 Kasım 
tarihlerinde Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Fuar 
Alam’nda 150 tane 
önemli şirket stant 
açacak. Katılımın 
ücretsiz olduğu 
buluşmada, fir
maların üst düzey 
yöneticileri, katılım
cılarla bir araya 
gelecek. İş arayan
lar, yeni mezun olan-

İŞ€ mi İhtiyacınız var?
. doğru yerdesiniz..^

lar veya mezun ola
caklar da önemli fir
maların temsilci
leriyle yüz yüze 
görüşme imkanı 
bulacak. Perşembe, 
cuma ve cumartesi 
günleri tüm 
BursalIları Merinos 
AKKM’ye davet ediy
oruz” dedi.
“Bursa şanslı şehir” 
Bursa’nın, kurum- 
ların koordineli 
çalışabildiği şanslı 
bir şehir olduğunu 
söyleyen Pala, 
BİIB’12’nin de 5 
kurumun ortak çalış

ması sonucu 
yapıldığını hatırlattı. 
İş arayanların, 
buluşmaya katılarak 
kendilerini işveren
lere anlatmasını, 
tanıtmasını tavsiye 
eden Pala, “Sadece 
iş arayanlar değil, 
firmalar hakkında 
bilgi almak isteyen
ler ve çalışan kesim 
de buluşmaya katıl
malıdır. 3 gün 
boyunca salonlarda 
seminerler düzen
lenecek, uzmanlar 
önemli konular 
hakkında konuşa

cak. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin tanıtım 
toplantısında dediği 
gibi ‘Bursa ilerleyen 
yıllarda olduğundan 
çok fazla iş ve aş 
dağıtan, huzurun 
tesis edildiği şehir 
olacak’tır. Yöneticiler 
olarak elbette 
herkesin bir yerlerde 
çalışmasını istiy
oruz. İnsanların iş 
bulmalarında kurum
lar olarak yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. 
Umarım böylesi 
önemli bir buluş
manın sonucunda 
hayırlı neticeler 
çıkar” diye konuştu. 
Türkiye’nin en 
önemli şehirlerinden 
olan Bursa’da 
kuramların 
BursalIlara, ülkemize 
ve dünyaya hizmet 
etmenin yollarını 
aradığını anlatan 
Pala, Bursa’nın 
sahip olduğu tarih, 
turizm, sanayi, tarım, 
doğa şehri özel
liğiyle uzun yıllar 
çekim merkezi 

olmaya devam ede
ceğini belirtti. Yerel 
gündem geleneğin
den gelen Bursa 
Kent Konseyi’nin, 
kurulduğu günden 
bu yana çalış
malarıyla örnek 
olduğunu ifade eden 
Pala, 34 çalışma 
grubu, 4 meclisi ve 
yüzlerce bireysel ve 
kurumsal gönül
lüsüyle 4 bin 500 
civarında faaliyet 
yapıldığını hatırlattı. 
Bu zamana kadar 
insanları ve şehri 
ilgilendiren konulara 
duyarsız kalmadık
larını anlatan Pala, 
özel sektörün sıkın
tılarını ele aldıklarını, 
bununla ilgili 
çalıştıklarını söyledi. 
Artık devletin iş 
sahası açmadığını, 
tüm yükün özel sek
törün üzerinde 
olduğunu kaydeden 
Pala, “Olması gerek
tiğini gibi artık 
devlet iş alanından 
çekilmektedir. Artık 
iş alanlarını devlet 
değil, hür teşebbüs 
oluşturacak.

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR
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Maliyecilere talimat verildi:
Zengine eli vergi ııelîyor!

Öğretmenler 
24 Kasım'da 

müjde bekliyor

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
zengine ek vergi 
konusunda 
maliyecilere 
talimat verdi. 
ABD'de zengine ek 
vergi tartışmalarını 
hatırlatan Erdoğan, 
"En son ABD'deki 
gelişmeleri görüyor
sunuz. Vergiyi, gidip 
köşedeki bir bakkal 
dükkânından almak, 
defterlerini alıp 
onları köşeye 
sıkıştırmak değil. 
Asıl vergi vermesi 
gerekenler üzerinde 
nasıl bir çalışma 
var. Önemli olan 
bu. İşte 'mali disi
plin' derken ben 
bunun üzerinde de 
biraz kararlı duruyo
rum.
Bunu da siz değerli 
arkadaşlarımdan 
özellikle bekliyorum. 
Çünkü bu ülkede 
fakir fukaranın, 
garip gurabanın

getirmemiz 
lazım" dedi.

beklentisi var" diye 
konuştu. Türkiye'de 
verginin yüzde 85’ini 
kimlerin verdiğinin 
belli olduğunu 
söyleyen Erdoğan, 
"Ama bunlar sağlıklı 
denetleniyor mu? 
Ben denetlendiğine 
inanmıyorum. Bunu 
daha sağlıklı 
denetlenir hale

BAKKAL GİBİ 
BANKA AÇMAK 
YOK
Vergi Denetim Kuru 
lu Başkanlığı Eğitim 
Merkezi binasının 
açılışında konuşan 
Erdoğan, Halkban 
kası'nın halka arz 

sonuçlarına da 
değindi."Bu 
Cumhuriyet tarihin 
de bir rekordur" 
diyen Erdoğan, 
Türki ye'de artık 
bakkal dükkânı açar 
gibi banka açıla
madığını söyledi.

1924'TEKİ 
İHRACATI 
5 SAATTE 
YAPIYORUZ 
Başbakan Erdoğan, 
partisinin grup 
toplantısında da 
Türkiye'nin 1924'te 
yaptığı yıllık ihracatı 
bugün 5 saatte yap
tığını söyledi. 10 
yılda savunma sis
temlerinin yurtiçin- 
den karşılanma 
oranını iki kat 
artırarak, yüzde 
54'e ulaştırdıklarını 
«TlTitTuFıT ıEı*u\7ğaıT, 
"Aselsan ve 
Tusaş, dünyada en 
büyük 100'e girdi" 
dedi

Öğretmenler, 18. 
Milli Eğitim Şura 
sı'nda, kabul edi 
len, tüm öğretmen
lere her 24 Kasım 
Öğretmenler Gü 
nü'nde bir maaş 
tutarında ikramiye 
verilmesi kararının 
uygulanmasını 
bekliyor.
Konu ile ilgili açık
lama yapan Demok 
rat Eğitimciler 
Sendikası (DES) 
Genel Başkanı 
Gürkan Avcı, kamu
da ‘eşit işe eşit 
ücret* uygulamasını 
gerçekleştirmek 
için çıkarılan 666 
Sayılı Kanun Hük 
münde Karama 
me'de öğretmen
lerin unutulduğunu 
ve kamuda en 
düşük ücret alan 
kesim haline gel 
diğini öne sürerek, 
“Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'a bu yön
deki haklı ve makul 
talebimizi içeren 
mektubumuzu gön
derdik. Sayın 
Başbakan'dan 24

Kasım'da öğret
menlerimiz için 
her an bir müjde 
bekliyoruz." 
dedi.
Sendikanın yönetim 
kurulu toplantısın
da 24 Kasım Öğret
menler Günü'nü 
kutlama karan 
aldıklarını söyleyen 
Avcı, 24 Kasım'da 
öğretmenler ve 
eğitim çalışanlarını 
mutlu edecek bir 
açıklama için kulis 
ve diplomasi 
içerikli çalış
malarını sürdüre
ceklerini söyledi. 
Konuyla ilgili bir 
mektupta Milli 
Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer’e gön
derdiklerini ve 
gelişmelerden 
oldukça ümitvar 
olduklarını 
söyleyen Avcı, 
“Moral, öz güven 
ve motivasyonu 
yüksek bir eğitim 
ordusu ancak 2023 
vizyonuna uygun 
bilimsel, nitelikli ve 
verimli bir eğitim 
hizmeti verebilir.”
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ikinci el otomobil almak istenenlere uyarı
İnternetten ikinci el 
otomobil almak 
isteyenleri uyaran 
Bursa Oto Galeri 
çiler Odası Başkanı 
Hakan Yanık, bazı 
dolandırıcıların 
sokakta herhangi bir 
aracın fotoğrafını 
çekerek internette 
satışa sunduğunu, 
kapora alarak kayıp 
lara karıştığını söyle
di 
ikinci el oto 
satışlarının durgun 
olduğunu dile 
getiren Yanık, inter
net üzerinde yapılan 
satışların sektörü 
olumsuz yönde etk
ilediğine dikkat 
çekti. Sanal ortamda 
yapılan ikinci el oto 
fiyatlarındaki denge
sizliğin galericileri 
mağdur ettiğini ifade 
eden Yanık, internet 
ortamında yapılan 
satışların hükümet 
tarafından düzenlen
mesi gerektiğini 
belirtti. Bin bir

güçlükle para birik
tirerek otomobil 
almayı hayal eden 
vatandaşların 
dolandırıcılar tarafın
dan dolandırıldığını 
kaydeden Yanık, 
dolandırıcıların 
yolda gördükleri her
hangi bir aracın 
fotoğrafını çekerek 
internette satışa 
sunduğunu söyledi. 
Aracı almak isteyen
lerden kaparo adı 
altında para talep 
eden dolandırıcıların 
dana sonra ortalık
tan kaybolduğunu 

ifade eden Yanık, 
"Aracı almak 
isteyenlerden hesap 
numarası vererek 
para yatırmalarını 
talep eden dolandın 
cılar var. Bu internet 
tokatçılıklarına dik 
kat edilmeli. Dolandı 
rıcılar, parayı aldık
tan sonra telefonu 
iptal edip, ortadan 
kayboluyor. Bu yüz
den internetteki araç 
satışlarına kanuni 
düzenleme getirilme
si lazım" dedi.
Oto galericiler tep
kili: "Sektörü lekeli 

yorlar" 
Yanık, internet 
üzerinden kendileri
ni galerici olarak 
tanıtan dolandırıcı 
ların sektörü 
lekelediğini savun
du. İkinci el araç 
almak için interneti 
tercih eden vatan
daşları ikaz eden 
Yanık, kaparo aldık
tan sonra kayıplara 
karışan sahte galeri
cilere karşı vatan
daşların uyanık 
olmasını istedi. 
İnternet satışlarının 
araç fiyatlarını alt 

üst ettiğini, sıfır oto 
satan bayilerin ikinci 
el satışlara yönelme 
sinin oto galerici
lerin satışlarını etk
ilediğini ifade eden 
Yanık, "Sektörde 
durgunluk sürüyor. 
Bu sezondan ciddi 
bir beklentimiz yok. 
Türkiye'nin alım 
gücü serbest piyasa
da düştü. Ticarette 
çek ve senetlerin 
artık itibarı kalma 
dığını düşünüyoruz. 
Piyasadaki nakit 
akışının duruşu 
sektörü zor durumda 
bıraktı" diye 
konuştu.
İkinci el oto satışı 
yapan iş yerlerinin 
şehir merkezinin 
dışına çıkarıldığını 
söyleyen Yanık, bazı 
otomobil firmalarının 
ise şehrin merkezin 
de sıfır ve ikinci el 
araç satışı yaptığını 
belirtti. Yanık, "Çifte 
standart söz 
konusu. Şehrin 

göbeğinde oto bayi
leri sıfır marka araç 
satıyor. Biz ise 
şehrin dışına gön
deriliyoruz.
Vatandaştan ne 
kadar uzaklaşırsak o 
kadar işimiz düşer. 
Sanal ortamda 
insanlar araçları 
görmeden peşinden 
koşuyor ama çoğu
nun umduğu karşısı
na çıkmıyor. İnter
nette biçilen araç 
fiyatları hayaldir. 
Mesela bir araç 5 bin 
TL ise, başka inter
net sitesinde aynı 
model araç 10 bin 
TL'ye satılıyor. 
Oradaki dengesizlik
ler ikinci el araç 
sektörünü olumsuz 
etkiliyor" şeklinde 
konuştu.
Galericiler olarak 
birçok sıkıntılarının 
olduğunu dile 
getiren Yanık, valilik 
ve belediye yetki 
lilerinden yardım 
istedi.

MEB, internetten üniversiteye hazırlayacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 50 
bin öğrenciye inter
net üzerinden YGS 
ve LYS'ye yönelik 
ileri derece matem
atik ve fizik eğitimi 
verecek.
Öğrenciler elektron
ik söz isteyebilecek
leri sisteme, cep 
telefonu ve tablet 
bilgisayardan da 
bağlanabilecek. 
MEB Bilgi İşlem 
Grup Başkanı 
Volkan Akçay, 12. 
sınıf öğrencilerine 
yönelik YGS ve 
LYS'ye destek proje
si hazırladıklarını 
belirtti.
"e-LYS Projesi" kap
samında öğrenci
lerin web tabanlı 

olarak oluşturulan 
interaktif sınıflarda 
ileri düzeyde matem
atik ve fizik dersleri 
alacağını dile getiren 
Akçay, proje kap
samında 50 bin 
öğrenciye eğitim 
vereceklerini söyle
di. "Öğrencilerin bir 
kısmı evlerinde bil
gisayarlarının başın
da, yatılı öğrenciler 
de etüt salonlarında 
bu dersleri alacak
lar" diyen Akçay, 
projeyle öğrencilere 
üniversite 
sınavlarında başarılı 
olmalarına yönelik 
eğitimin verileceğini 
söyledi.
Projede Aydın 
Adnan Menderes 
Anadolu Lisesi 

öğretmenlerinin 
gönüllü görev 
aldığını bildiren 
Akçay, öğrencilerin 
bilgisayarlar başın
dan soru sorabile
ceklerini, eğitim 
materyallerine elek
tronik posta yoluyla 
ulaşabileceklerini 
belirtti.
İnternet üzerinden 
ulaşılacak sistemde 
öğrencilere konu
ların etkileşimli 
olarak anlatılacağını 
bildiren Akçay, 
"Öğrenciler sisteme 
bağlanarak elektron
ik olarak söz isteye
cek. Söz verildiğinde 
sesli ve görüntülü 
olarak sisteme 
bağlanacaklar. 50 
bin kişiyi etkileşimle 

işin içine katan bir 
yapı. Bunun dünya
da başka bir örneği 
yok. Öğrencilerin 
yaklaşık 5 bini 
evlerinde bağlan
abilecek. 45 bin 
öğrenciyi ise yatılı 
okullardaki öğrencil
erden seçeceğiz. 
Proje, Aralık ayında 
başlayacak" dedi. 
Söz konusu projenin 
SBS için de uygu
landığını hatırlatan 
Akçay, "Öğrenciler
imize üniversiteye 
hazırlıkta daha çok 
destek sağlamak 
için böyle bir projeyi 
hayata geçirdik. 
Projenin hedef kitle
si de genellikle Ana 
dolu'dan gelen, der
shane imkanı olma 

yan, maddi imkanları 
çok iyi olmayan, 
yurtta kalan 
çocuklar. Onlara 
eğitimde fırsat 
eşitliği götür mek 
için bu projeyi hazır
ladık. Bunu da 
başardığımız için 
çok mutluyuz" diye 
konuştu.
Projeden yararlan
mak isteyenlerin 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nın internet 
sitesinden 27 Ka 
sım'a kadar başvura
bileceğini dile geti 
ren Akçay, başvuru
ların arasından 
yapılacak seçimle 
öğrencilerin belir
leneceğini kaydetti. 
Öğrencilerin seçi
minde ağırlığın 

yatılı okullardaki 
öğrencilere 
vereceklerine 
dikkati çeken 
Akçay, eğitimlerin 
yaklaşık 8 ay süre
ceğini söyledi.
Akçay, yatılı okullar
daki öğrencilerin 
haftada 8 saat, 
evden bağlananların 
ise haftada 4 saat 
eğitim alacağını 
bildirdi.
Projenin açılışını 
Milli Eğitim Bakam 
Ömer Dinçer'in web 
tabanlı olarak 
yapacağını ifade 
eden Akçay, öğren
cilerin tablet bilgisa
yarlardan ve cep 
telefonlarından da 
sisteme girebilecek
lerini kaydetti.
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MmIOmMcsİ! Bu yasalla yok yok!
Yaklaşık 2,5 milyon 
memur 1 Ocak 2013 

(tarihi itibariyle kapi- 
I talizmin kural tanı

maz rekabet anlayışı 
ile kafeslenmek

. isteniyor.
Siyasal iktidarın, 
kamu çalışanlarına 
yönelik liberal uygu- 

|lamalarını, sessiz 
^sedasız hayata 
geçirilmeye devam 
ettiğini söyleyen 
Eğitim Bir Sen 
Istanbul 1 Nolu 
Şube Başkanı Emrul 

Hah Aydın çarpıcı 
açıklamlarda bulun
du.Dünya ticaretinin 
liberalizasyonu 
anlamına gelen 
Uluslararası Hizmet 
Ticareti Genel 
Anlaşması(GATS) 
1947 yılında imza 
altına alınmıştır. 
Dünya ülkelerinin 

: yarıdan fazlasının 
imza koyduğu söz 
konusu anlaşmayı, 

i Türkiye 1994 yılında 
imzalamış, 25 Şubat 
1995 yılında 

liseTBMM’nin onay
lanması ile bu 
^doğrultuda çalış
malar alttan alta 
yürütülmüştür.

IÇalışanları, kapital
izmin olmayan 
■insafına terk etme 

lanlamına gelen bu 
anlaşmanın,sol bir 
partinin hükümet 
ortağı 
[olduğudönemde 
TBMM'de onaylan- 
Imış olması ise ayrı
mca düşündürücüdür 
(Bilindiği üzere 
11994-1995 yıllarında 
DYP-SHP koalis 
konundaki 50. Hükü 
met görev başında 
idi). Bu anlaş- 

madansonra her 
geçen gün, kamu 
çalışanlarının aley
hine işlemiştir 
(Haksızlık yapmama 
adına 54. Hükümet 
ve Rahmetli Başba 
kanı müstesna 
edilebilir). 
Antlaşmanın hızlı 
şekilde hayata 
geçirildiği alan, 
yerel yönetimler 
olmuştur. 
Belediyede çalışan 
taşeron işçi sayısı 
üç-beş bin iken, 
bugün bu sayı 
yüzbinlerle ifade 
edilmektedir. 
Belediye yetkilileri 
ile görüştüğünüzde 
daha az bütçe ile 
daha fazla hizmet 
verdiklerini gerine 
gerine anlatarak, 
taşeronlaşmanın 
hikmetlerinden dem 
vururlar. Niye vur
masınlar ki? Sen 
dikah sayısı sözleş 
melilikle birlikte 
hızla azaldı ve hik
metinden sual olu
namaz belediye 
başkanları oluştu. 
Öyle ki; bırakın 
eleştiri yapabilmeyi, 
bebek yapmak bile 
artık işverenin 
iznine tabi oldu. 
Öyle her istediğinde 
eşler çocuk yapa
mazlar, her an 
kendilerini kapıda 
bulabilirler. Bele 
diyeci gözüyle 
bakıldığında geç 
mişe göre her şey 
daha güzel. Lakin 
insanlık gözüyle 
baktığınızda utanıla
cak bir durumla 
karşılaşıyorsunuz. 
İnsan sormadan 
geçemiyor. Her şey 

daha ucuza ve daha 
iyi oldu da ne oldu? 
Su faturalarında 
indirim oldu da biz 
mi duymadık? 
Emlak vergileri mi 
düştü? Yoksa ruh
sat harçları mı? 
Aksine zam üstüne 
zam geldi. 
Çalışanların kadrolu 
olduğu dönemde, 
personel gider
lerinin fazla olduğu 
ve kaliteli iş 
üretilmediği, aynı 
hizmetin taşerondan 
alınmasıyla birlikte, 
daha ucuza daha 
çok iş yapıldığı 
söylenir. Bu teze 
katılmak mümkün 
değil. Öncelikle 
insanlık ahlak ve 
onuru nedeniyle bu 
teze karşı durul
malıdır. Türkiye gibi 
işsizlik oranının 
yüzde onlarda 
olduğu bir ülkede 
her zaman daha 
ucuz işgücü bulmak 
mümkündür. Hal 
böyle diye köle sis
temine rıza göster
mek, her şeyden 
önce ahlaki 
olmayıp, hiçbir 
dinde de yeri yoktur. 
Ayrıca, taşeronlaş- 
ma ile işin daha 
ucuza yapıldığı da 
kocaman bir 
yalandır. Aslında 
bütçeden daha fazla 
para çıkmasına 
karşın, bu para, alın 
terinin sahibinin 
cebi yerine yandaş 
patronların cebine 
girmiştir. Yani 
çalışanın ekmeği 
küçültülüp, işve 
renin ekmeği 
büyütülmüştür.”

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı kamu 
oyunda çok tartışıl
ması muhtemel, 
İmar Kanunu, Mera 
ve Orman Kanunu 
ile Kıyı Kanunu’nda 
radikal değişiklikler 
içeren Torba Yasa 
Taslağı hazırladı. 
Habere göre kıyılara 
yeni bir imar affı 
getirilecek. 
Sahillerde 10 met 
reye kadar yapılaş
maya izin çıkacak. 
Evinin değeri artan 
devlete para ödeye
cek. Site ve 
AVM’lerde mescit 
zorunlu olacak'. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 
Yapı Denetimi 
Kanunu’nun yeni 
baştan yazılması 
amacıyla başlayan 
çalışmadan 68 mad
delik bir torba yasa 
çıktı. Kısa süre önce 
taslağı tamamlanan 
torba yasa, İmar 
Kanunu, Mera ve 
Orman Kanunu, Kıyı 
Kanunu başta 
nlmak ı'iypre çnk 
sayıda yasada kritik 
ve çok tartışmalı 
değişiklikler 
öngörürken, 
kamuoyunda büyük 
tartışma yaratacağı 
tahmin ediliyor. 
2013 bütçesinin 
görüşmelerinin 
tamamlanmasının 
ardından en kısa 
sürede Meclis’e 
sevkedilmesi plan
lanan Torba Yasa 
Taslağı’nda bugüne 
kadar zaman zaman 
zaman gündeme 
gelen ancak bir 
türlü hayata geçiri 
lemeyen bir dizi

değişiklik 
öngörülüyor.

92’DEN ÖNCE 
YAPILAN 
KAÇAKLARA AF 
Yasa taslağının en 
tartışmalı hüküm
lerinden biri kıyalar
da 1992 yılına kadar 
yapılmış kaçak 
yapılara af getirmesi 
oldu. Buna göre 
yasa taslağı, özellik
le kıyı ve sahil 
şeridinde 11 
Temmuz 1992 tari
hinden önce inşa 
edilmiş yapıların 
korunmasını ve 
bunlara yapı ruhsatı 
verilmesini 
öngörüyor.
Taslağın bu haliyle 
yasalaşması 
halinde, özellikle 
Bodrum, Antalya, 
Marmaris gibi tur
izm bölgelerinde 
çok sayıda yapı 
kaçak olmaktan kur
tulacak, bu yapılara 
af getirilmiş olacak 
Kıyı Kanunu’nun 
“Yapı yasağı ve kıyı
da yapılacak 
yapılar” başlıklı 
kıyıları koruyucu 
ve yapıları yasak
layıcı hükümleri 
değiştirilerek, 
sahillere artık enerji 
santrali kurula
bilmesine olanak 
sağlanıyor. Mevcut 
yasadaki, “Kıyıda, 
imar planı kararı ile 
iskele, liman, barı
nak, yanaşma yeri, 
rıhtım, dalgakıran, 
köprü, menfez, 
istinat duvarı, fener, 
çekek yeri, 
kayıkhane, tuzla, 
dalyan, tasfiye 
ve pompaj 

istasyonları gibi, 
kıyının kamu yararı
na kullanımı Ve 
kıyıyı korumak 
amacına yönelik alt 
yapı ye telisler 
yapılabilir” hükmü 
genişletildi. Bu 
hükme, “Ulaşıma 
yönelik yapı ve 
tesisler ile park ve 
açık alan düzen
lemeleri, üretim, 
teşhir, pazarlama, 
depolama ve 
yetiştirme tesisleri 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
işletilen akaryakıt 
istasyonları Ve ener
ji tesisleri” de 
eklendi. Böylece 
hükümet, yasal 
olarak da bir engel 
kalmayacağından 
kıyılara büyük depo
lar, istasyonlar ve 
en önemlisi enerji 
santralleri kurabile
cek. Bu düzenleme, 
özellikle hükümetin 
nükleer santral pro
jeleriyle ilişk- 
ilendiriliyor. Yine 
aynı taslakta, 
kıyıları doldurma ve : 
bu alanı kullanma- 
hakkı genişle 
tilirken, Şehircilik 
Bakanlığı’nın 
yetkisi genişliyor.

SİLAHLI 
KUVVETLERİN 
ARAZİLERİ 
MALİYE'YE 
Torba yasa 
taslağının 18. mad
desiyle İmar 
Kanunu’nun 11. 
maddesinde 
değişiklik yapılarak, 
askeri bölgelerle 
ilgili radikal bir 
düzenlemeye 
gidiliyor.
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Anıtur
Kamil Koç

HASTANELER
Devlet Hastanesi
Sahil Dev. Hast.
Mer. Sağ. Ocağı
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

512 01 63

517 34 00

513 10 68

514 80 88

513 29 54
513 10 28

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

513 10 51

BESMİ DAİRELEB

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim MüdI. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

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

DENİZ OTOBÜSÜ

Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 g3
İDO İmam Aslan

VAPUR - FERİBOT
Yalova
Topçular

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

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

MAR-PE

Beyza Petrol

Gemlik Karfez
OEILİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

taıinüıiü

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4427 

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 

1915:11:30-14:00- 
17:00-20:15

VAMPİR AVCISI 
12:00-14:15- 
10:30-20:00

REZERVASYON 
513 33 21
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Bursaspor- 
Medical Part 
flııtalyaspor 

Maçının 
Biletleri Satışa 

Bıkacak

Masa Ten isinde Vı IMr Bursa WBsecek

Bursaspor'un, 24 
Kasım Cumartesi 
günü Medical Park 
Antalyaspor ile 
yapacağı maçın 
biletleri bugün 
satışa çıkacak. 
Kulüpten yapılan 
açıklamada, bilet
lerin Biletix'in çağrı 
merkezi, internet 
sitesi ve 
gişelerinden bugün 
saat 10.00'dan 
itibaren satışa çıka
cağı, misafir takım 
tribünü biletlerinin 
ise maç günü 
satışa sunulacağı 
belirtildi.
Açıklamada, yaş 
sınırlaması olmak
sızın biletsiz 
çocukların maça 

alınmayacağı 
kaydedildi.
Bilet fiyatları şöyle: 
VIP A-B Tribün 1.
sıra.......4^.....:...*.*Lv< 
...: 275 TL
VİP A-B Tribün 2 ila 
6.
sıralar..... .......~...... :
150 TL
Kapalı A-B-C 
Tribün..*...........a.......
..... .....: 75 TL 
Maraton
Tribün.............. .........
..............»e 30 TL 
Kapalı Kale Arkası 
Tribün.....................
....: 20 TL
Açık Kale Arkası ve 
Misafir Takım 
tribünü...........: 10
TL

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ‘spor kenti 
Bursa’ hedefi 
doğrultusunda masa 
tenisi branşına 
hizmet verecek şek
ilde yeniden düzen
lenen Mimar Sinan 
Spor Salonu, törenle 
hizmete açıldı. 
Başkan Altepe, bu 
dönem 100’ün 
üzerinde tesisi 
Bursa’ya kazandıra
caklarını belirterek, 
sadece Yıldırım İlçe- 
si’nde hayata geçir
ilen 30’un üzerinde 
spor tesisi için 30 
milyon TL’den fazla 
yatırım yaptıklarını 
söyledi. .
Bursa’nın sporda da 
öncü bir kent 
olması, sağlıklı ve 
sporcular yetişmesi 
amacıyla bu dönem 
spor yatırımlarına 
önem veren 
Büyükşehir 
Belediyesi, sporda 
ihtisaslaşmanın 
önünü açan yeni bir

tesisi daha Bursa’ya 
kazandırdı. Daha 
önce eski eğitim 
fakültesi spor salo
nunu güreş branşı
na, Esenevler Karate 
Salonu’na da karate 
branşına tahsis 
eden Büyükşehir 
Belediyesi, ferdi 
olimpik branşlardan 
biri olan masa tenisi 
için de Mimar Sinan 
Spor Salonu’nu tah
sis etti. Uzun 
zamandır ihtiyacı 
karşılayamayan ve 
hizmet veremez 
duruma gelen salo
nun Yıldırım 
Belediyesi’nden tah

sisle alınmasının 
ardından harekete 
geçen Büyükşehir 
Belediyesi, çatısın
dan parkelerine 
kadar yeniden elden 
geçirilen salonu 
masa tenisi branşı
na hizmet verecek 
şekilde törenle 
hizmete açtı. Bursa 
genelinde 14 okul
dan 500 öğrencinin 
katılımıyla yapılan 
masa tenisi 
şöleninin de 
startının verildiği 
açılış törenine 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra

Vali Yardımcısı Eyüp 
Sabri Kartal, 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, Yeni Sölöz 
Belde Belediye 
Başkanı Güngör 
Özhan, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Süleyman 
Şahin, Bursa 
Amatör Spor 
Kulüpleri 
Federasyonu 
Başkanı Cemal 
Vardar, Masa Tenisi 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Cemil Ünlü 
ile çok sayıda dav
etli ve sporcular 
katıldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, bu 
dönem önceliği 
kentin demir ağlarla 
örülmesi, tarihi ve 
kültürel miras 
yatırımları ve spora 
verdiklerini 
belirterek, sporda 
da hedefe emin 
adımlarla ilerledik
lerini söyledi.

ÖZEL ____ B

RETİNA
GÖZ HASTANESİ
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I GEMLİK KONUR TIP MERKEZİ

■ dIlM39B „
NOROLOJI

Dr. Sefer 
KÖSTEM

RUH VE SİNİR 
HASTALIKLARI UZMANI 

Dr. Sabahaddin 
ÇAKIROĞLU

SGK İLE ANLAŞMAMIZ 
MEVCUTTUR

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri
Saat 13.oo-18.oo arası Saat 13.00 -18.00 arası

RANDEVU İÇİN 
İstiklal Cad. No: 44 GEMLİK 

Tel: 514 80 88 - 514 50 5L

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
23 Kasım 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bursa'da silahla 
tehdit davasına 

hapis cezası
Bursa'da, yol verme meselesi 
yüzünden tartıştığı kişiyi silahla 
tehdit ettiği iddiasıyla yargıla 
nan eski Barakfakih belediye 
başkanına 1 yıl 8 ay hapis ceza
sı verildi. Haberi savfa 3’de

M tam İM MI Yürüyüşe katılan zeytin 
üreticilerine soruşturma acildi

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe
Başkanı Osman 
Durdu, GemliK 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ile CHP Meclis 
Üyesi Mahir Gencer 
arasındaki imar 
tartışması, Gemlik 
Belediye spor 
Kulübü ve yıkılan 
Belediye Binası 
hakkında açıklama 
yaptı. Sayfa 4’de

Zeytin Üreticileri 
Komisyonu’nca 
düzenlenen "Zeytin 
Üreticisinin Sorun 
lan" yürüyüşüne 
katılan zeytin üreti
cilerine "Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü 
Yasası’ha Muhale 
fet” ten Savcılıkça 
soruşturma açıldı. 
Zeytin Üreticileri 
Komisyonu adına 
yapılan açıklamada, 
zeytin üreticilerinin 
bağımsız örgütlen

mesine bu durumun 
bir saldırı olduğu 
iddia edildi.
25 Kasım 2012 
Pazar günü İskele

M ey d a m’ndaki 
konuşma ilgili basın 
açıklaması yapıla
cağı da bildirildi. 
Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Böyle hizmet olmaz...
Gemlik’te BUS Kİ birçok cadde ve so 

kakta çalışma yapıyor.
Bu çalışmalar adeta işkenceye dönmüş 

durumda.
Kimsenin yapılan hizmete karşı olduğu 

yok.
Ancak, hizmet yapımında bir düzensiz

liktir gidiyor.
Günde 12 kilometre yo! yaparak, Gem 

İlk Körfez’! abonelerine ulaştırıyorum.
Bu nedenle, Bursa Çimento Fabrikası’ 

ndan, Şükrü Şenol İlkokulu’na kadar so 
kak aralarında araç kullanıyorum.

Dün, girdiğim 3 sokaktan geri dönmek 
zorunda kaldım.

Sokak aralarında BUSKİ müteahhit
lerinin çalışmaları var.
Ama çalışma yapılan yollarda hiçbir 

trafik işareti, uyarıcı bir yazı yok.
Devamı sayfa 4’de

RJ^p^BALIK R6STAQRANT
Güzelyalı Mh. A. Aslan Cd. NpJJW/B

Tel • O 224 533 00 06 Küçiikkımla/GenıHk/Bursa

LKBTV’DE İZLEYECEĞİNİZ 
MAÇLARIN HEYECANINI 
AİLENİZ İLE BİRLİKTE 

YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 
KALİTELİ BİR MEKAN...

fiŞSİZ MNİZ MANZARASI - BALIK KCYFİ - LİG TV HOCANI

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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HEM Sınav 
Sorumluluk 

Kursu açıyor
11 Ocak ■ 8 Mart 2013 günleri 
arasında açılacak olan kurs 

günde 4 saat olarak verilecek.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
Sınav Sorumlusu 
KutsU açılıyor. 
Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
öğrenildiğine 
göre,14 Ocak- 8 
Mart 2013 tarihleri 
arasında açılacak 
olan MTSK Sınav 
Sorumluluk 
kursu hafta içi 
akşamları saat 
18.oo-21.45 
arasında 4 ders 
olarak gerçekleşe
cek.
Kursun toplam 
süresi 120 saat ola
cağı, kursa en az 
lisans düzeyinde 

diploması olanlar 
başvuru yapabile
ceği bildirildi. 
Eğitimin 30 iş 
gününde tamam 
lanacağı, başvuru
ların şahsen Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne yapıl
ması gerektiği 
bildirildi.
Son başvuru 
tarihinin 11 Ocak 
2013 Cuma günü 
olacağı belirtilirken, 
kursa katılmak için 
başvuru yapacak
ların Ehliyet 
Fotokopisi, 
Diploma Fotokopisi 
Nüfus Cüzdan 
Fotokopisi getiril 
mesi gerektiği 
hatırlatıldı.

Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu Gezi 
Kulübü öğrencileri 
ve öğretmenleri 
öncülüğünde engelli 
arabası alınması 
amacıyla bir yıl önce 
mavi kapak toplama 
kampanyası 
başlatıldı.
Okul öğrencileri ve 
velilerinin katkısı ile 
bir yıldır toplanan 
yaklaşık 100 kg. 
mavi kapak, Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Gökhan Özler'e tes
lim edildi.
Dernek tarafından 
sağlanan engelli 
arabası dün okulda 
yapılan törenle 
ihtiyaç sahibi engelli 
vatandaşın annesine 
teslim edildi.
Okul Müdürü Can 
Olgun, anlamlı kam
panyaya öncülük 
eden kulüp öğret
menleri Aynur 
Sevgi, Hanım Çakal 
ve Nihan Köse, 
engelli arabasını 
temin eden Kızılay

Şube Başkanı 
Gökhan Özler, 
kampanyaya 
destek olan okul 
öğrencileri ve 
velilerine teşekkür 
etti.
Olgun, kampanyanın 
bu yıl da Gemlik 
Belediyesi-Gemlik 
Sivil Inisiyatif- 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri işbirliği 
ile devam ettiğini 
söyledi.

MEVLİT
Nazif ve Levent Girgin ’in 

Sevgili Babaları 

Necati GİRGİN’in
ölümünün 40. günü nedeniyle, 
24 Kasım 2012 Cumartesi günü 
Merkez Solaksubaşı Camiinde 

öğle namazından sonra mevlit okutulacaktır. 
Dost, akraba ve din kardeşlerimiz davetlidir.

İİm* AİLESİ .
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Bursa'da silahla lehdii damına haois ceiası İhsanca
Bursa'da, yol verme 
meselesi yüzünden 
tartıştığı kişiyi 
silahla tehdit ettiği 
iddiasıyla yargılanan 
eski Barakfakih 
belediye başkanına 
1 yıl 8 ay hapis 
cezası verildi.
Bursa 10. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen duruşmaya, 
"korku ve panik 
yaratacak tarzda 
silahla ateş etmek" 
ve "silahla tehdit" 
suçlarından 
yargılanan tutuksuz 
sanık eski 
Barakfakih Belediye 
Başkanı Ali Kök (50) 
katılmadı.

Mi w Kar Jes Hırsızlık yaparken Malandı
Bursa'da hırsızlık 
yaptıkları iddia 
edilen iki kardeşi 
güvenlik kameraları 
ele verdi.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Çekirge 
Mahallesi'nde 
gerçekleşen bir 
hırsızlık olayını 
araştıran Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro Amirliği ekip
leri, hırsızlık 
olayının meydana 
geldiği yerin 
çevresindeki güven
lik kameralarının

Yardım Alamayınca 
Kendini Bıçakladı

Hırsız Yatak Odasına 
Pencereden Girdi

Bursa'da 
Osmangazi ilçe 
kaymakamlığından 
istediği yardımı ala 
mayan kişi bıçakla 
kendine zarar 
verdi.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Yahşibey 
Mahallesi 
Altıparmak 
Caddesi'ndeki 
Osmangazi 
Kaymakamlığı'na 
gelen Harun K. 
isimli kişi, yardım 
talebinin geri 
çevrilmesine sinir
lenerek bina önüne 

Duruşmada, müşteki 
Mehmet Ali Aydemir 
(32) ile tarafların 
avukatları hazır 
bulundu.
İfadesinde, olay 
günü traktörüyle 
yolda giderken 
arkasından gelen 
otomobilin önüne 
geçtiğini öne süren 
Aydemir "Bana, ’Sen 
benim kim olduğu
mu biliyor musun-' 
diyerek hakaret etti. 
Aramızda tartışma 
çıkınca silahla ateş 
etti" iddialarında 
bulundu.
Mahkemenin hakimi, 
sanık hakkında 
"korku ve panik 
yaratacak tarzda 

kayıtlarını incele 
meye aldı. Kapısı

açık unutulan dair
eye girerek LCD TV,

indi. Aniden 
üzerinde taşıdığı 
bıçağı çıkaran 
Harun K., bıçakla 
vücuduna zarar 
vermeye başladı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
ekiplerinin müda
halesiyle sakin
leştirilen Harun K. 
112 Acil ambulansı 
ile hastaneye 
kaldırıldı.
Sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilen Harun K.'ye 
cezai işlem uygu
landı 

silahla ateş etmek" 
suçundan beraat 
kararı, "silahla 
tehdit" suçundan 
ise 2 yıl hapis cezası 
verdi. Sanığın 
duruşmalardaki iyi 
halini göz önünde 
bulunduran hakim, 1 
yıl 8 aya indirdiği 
cezayı ertelemedi. 
Hakim ayrıca, sanık 
Kök'e karşı "tehdit" 
suçunu işlediği 
iddia edilen müşteki 
Mehmet Ali 
Aydemir'e de 5 ay 
hapis cezası ve 
rerek, cezayı ertele
di. Hapis cezası 
ertelenmeyen 
sanığın avukatı, 
temyiz için

Bursa'da evin yatak 
odasına ait 
pencereden içeriye 
giren hırsızlar 
değerleri eşyaları 
alıp kayıplara 
karıştı.
Olay Mustafakemal 
paşa ilçesinde 
meydana geldi.
Evde kimse olmadı 
ğmı fark eden 
hırsızlar odanın 
penceresinde 
içeriye girerek 
evdeki değerli 
eşyaları alıp, 
kayıplara karıştı. 
Misafirlikten dönen 

dosyayı Yargıtay'a 
göndereceğini 
söyledi.
Temmuz 2012'de, 
doktor arkadaşı ve 
ailesiyle Alaçam 
köyü Yedigöller 
mevkisine piknik 
yapmak için giden 
Ali Kök'ün trak
törüyle yolda 
seyir halinde olan 
çiftçi Mehmet Ali 
Aydemir ile yol 
verme meselesi 
yüzünden tartıştığı, 
Kök'ün tartışma 
sırasında belinden 
çıkardığı ruhsatlı 
tabancasıyla ateş 
açtığı ve Aydemir'i 
tehdit ettiği öne 
sürülmüştü 

uydu cihazı ve DVD 
oynatıcı çalan iki 
kardeşi güvenlik 
kameraları kaydetti. 
Görüntüleri 
inceleyen polis ekip
leri zanlıların hırsı
zlık suçundan çok 
sayıda sabıkaları 
olduğu belirledi. 
Zanlıları daha önce
den tanıyan polis 
ekipleri iki kardeşi 
evlerinde yakalandı. 
Gözaltına alınan T. 
Z. (32) ile ağabeyi M. 
Z. (43) emniyetteki 
ifadelerinin ardından 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklandı.

evin sahibi Çisem 
P. içerisinin dağınık 
olduğunu fark etti. 
Evine hırsızların 
girdiğini fark eden 
Çisem P. polis ekip
lerine haber verdi. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri evde 
parmak izi çalış
ması yaparken, 
vatandaşlardan 
bilgi aldı. Hırsızın 
evden 1 adet 
Gümüş işlemli 
yakut, 250 Euro, 
300 Dolar ve 1 adet 
18 ayar setin, 
çaldığı anlaşıldı.

İhsan BÖLÜK 
posta@ihsanboluk.com.tr

İşçinin uyanışı!
"İtiraf ediyorum.. Nazım Hikmetin ‘Akrep 

gibisin kardeşim’ şiirinde tarif ettiği milyonlar- 
casından biriydim ben de.. Koyun gibiydim.. 
Gocuklu celep kaldırdığında sopasını, sürüye 
katılıverdim! Mesleğe başladığım çocuk 
yaşlarımdan emekliliğime kadar upuzun zaman 
akıp geçiverdi, anlayamadım.. Örgütlülük bil
incine erişemedim, eriştirmediler bir türlü! 
Binlercesine, milyonlarcasına yapıldığı gibi! 
Korktum! Şarabımı en kalitelisinden vermek 
için üzüm gibi ezildim..”

★ * *

2009 yılında yazmıştım bu satırları. Bursa’daki 
bir yerel gazetede, patronaj değişikliği sürecin
deki boşluktan yararlanan meslektaşlarımın 
sendikal örgütlenmesine sevincimi dile getir
miştim; O rnucadele kırıldı, sevincim de kur- 
sagımda kaldı

Bursa'da birkaç gündür otomotiv işçilerinin 
eylemi var. Yine aynı sevinci yaşıyorum. Üyesi 
oldukları sendikanın toplu sözleşme teklifinde
ki koşullardan hoşnut olmayan işçiler iş bıraktı. 
Eylemin kıvılcımları başka fabrikalara da : 
sıçradı.

Bugünkü siyasal anlayış işçiye, memura 
göstermelik sendikal haklar verirken, “hak ve 
rilmez, alınır” deyip de haykıranın olmaması ne 
acı!

İşte bu nedenle otomotiv sektörü işçilerinin 
bu hareketinden umutlandım. Son yıllarda her 
kesime uygulanan sindirme politikalarının artık 
işe yaramadığını, bundan sonra hiç yaramaya
cağının işaretidir Bursa'da yaşananlar..

Türkiye’de sermaye, din odaklı siyasi 
anlayışla kol kola girdi. Girmemek için direnen
ler “taraf olmayan bertaraf olur” tehdidiyle 
hizaya getirildi. İşçi de erzak ve kömür paket
leriyle avutuluyordu zaten.. Yaşananlar, 
sarılığından şüphe etmediğimiz sendikaların, 
hükümetin, destekçisi olan sermayenin uydusu 
haline geldiğinin kanıtı..
Bursa’daki otomotiv işçilerinin direnişi, yurt 

genelinde emekçi kesimin aklını başına getirir, 
sanırım.

Hakkın hiçbir zaman verilmeyeceğini, ancak 
örgütlü mücadeleyle alınacağını kafalarına 
kazımaları gerekiyor.

Zaten uzun yıllar çözmek için kafa yorduğum 
bir meseleydi. Sanayi kenti, işçi kenti Bursa’da 
nasıl olur da hep sermayeden yana olan sağ 
partiler destek bulabilmişti?

Zamanla bulduk yanıtı ancak çok şıklı..
Başka bir zaman konuşuruz bunları.. 
Ama yine de kaygılıyım.
İşçiler de hep biz gazetecilerden yakındı 

geçmişte. İşçi hareketlerine, sendikalara destek 
ver(e)mediğimiz için.. Keşke basın, gücünü ser
mayeden değil de emekten alsaydı.. 0 zaman I 
reklam verene değil, gazetesine sahip çıkana 
yaslanırdı..

-DÖRT DÖRTLÜK—
Suratlar kırmızı, sendika san 
Yayılıyor işçi kesiminin hah1 
Sloganlardan patlıyor kulak zarı 
Ne yazık! Patronun azalacak kârı!

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Durılılaı Gencer ııc Yilmaz’! iwti
Böyle hizmet olmaz

Bir süredir Adliye önünde BUSKİ çalış
ma yürütüyordu.

Burada yol Emin Dalkıran Kordonu giri 
şinde kesilmiş.

Türk Metal Sendikası’na gazete bırak
mak için Migros karşısından sahile dönü 
yorum. Kumsal Sokak’ta gelen yolda 
çalışma var. Trafik kapalı, sola dönüyo
rum. Kafoğlu Apartmanı önünde de yol 
ortasında bir kazı çalışması var.

Yolda çalışmayı gösteren hiç bir işaret 
yok.

Geri çıkmak zorundayım. Bu arada arka 
ma bir başka araç giriyor.

Onun arkasına bir başkası...
Geri çıkmak için dakikalar geçiyor.
Kornalar çalıyor, gürültü kirliliği oluşu 

yor, sinirler bozuluyor.
Köşeye geldiğimde müteahhidin ele

manına çıkışıyorum.
Neden yolu kapatıp çalışma yapmıyor

sunuz diye..
Kapattıklarını, koydukları uyduruk işaret 

leri vatandaşların kaldırdığını söylüyor.
Yol kenarında üçgen işaretleri görüyo

rum.
Bunlarla yol kapanmayacağını sanki 

bilmiyorlar.
Gemlik cadde ve sokakları Hindistan’a, 

Pakistan’a dönmüş durumda.
Trafik keşmekeşi'ana arterlerde âtmış 

başını gidiyor..
Sokak aralarında durum daha kötü.
Çift taraflı araç parkı, kazılmış sokaklar

da asfaltlanmamış taka tuka yollar...
Gir girebilirsen, çık çıkabilirsen aşk 

olsun..
Gemlik’te iki yıldır yapılan plansız hiz 

met vatandaşa işkence çektirir oldu.
Böyle hizmet yapılmaz.
Gidin sokakları gezin görün.
Vatandaşı dinleyin...
Karsak Deresi yolu aylardır bir türlü 

bitirilemiyor.
Trafik sıkışıyor.
Altyapısı tamamlanan yerlere yapılan as 

falta bir bakın. Sokak ve caddeler yamalı 
bohçaya döndü.

Her yer takur tutur...
Buna hizmet getirmek diyorsanız. Böyle 

hizmet gelmesin daha iyi..

DURDU’DAN SALVO..
Son günlerde siyasilerin imarla ilgili 

rant iddiaları Gemlik gündemine damga 
sini durmaya devam ediyor.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, dün 
geç saatlerde yazılı bir açıklama gönder
di.

Durdu, Belediye Başkanvekili Refik Yıl 
maz’ın rant konusundaki iddialara verdiği 
yanıt ile, CHP meclis üyesi Mahir Gen 
cer’in açıklamalarına yanıttı bir bakıma.

Durdu, benim aylardır yazdıklarımı yine 
lemiş. Cami yerinin CHP tarafından pla 
na konduğunu, AKP’lilerin arsa rantları 
peşinde koştuklarını, Gemlikspor’un dev 
ri konusu, Borusan ve Çimtaş’a değeri 
düşük arsa satıldığını, eski belediyenin 
sağlam olmasına karşın yıkımının yargıya 
götürüleceğini söyledi.

Bu tartışma seçimlere kadar sürecek 
gibi.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile CHP 
Meclis Üyesi Mahir 
Gencer arasındaki 
imar tartışması, 
Gemlik Belediye 
spor Kulübü ve 
yıkılan Belediye 
Binası hakkında 
açıklama yaptı. 
Durdu, AKP ve 
CHP’nin birçok 
konuda ortak hare 
ket ettiğinin belirte 
rek, şunları söyledi: 
“Gemlik kamuoyu 
yaklaşık bir haftadır 
AKP’li ve CHP’li mec 
lis üyelerinin sonuç 
lan itibarı ile mağ
duriyete ve haksız 
kazanca vesile olan 
ilişkileri konuşmakta 
ve daha çok konuşa
cağa da benziyor. 
Gemlik bundan yo 
ruldu Belediye Baş 
kanvekili bir yerel 
gazetede çıkan 
haber ile ilgili savun 
masında iddiaları 
zımnen kabul ediyor 
ve ama diyor ‘CHP’li 
meclis üyeleri de 
vardı’ diyor. Peki biz 
soruyoruz Refik Yıl 
maz’a yapılanları 
CHP üzerinden meş

28 Ekim 2012 günü zeytin üreticileri sorunları için Dörtyol’dan İskele Meydanı’na yürümüşlerdi

Zeytin Üreticileri 
Komisyonu’nca 
düzenlenen “Zeytin 
Üreticisinin Sorun 
lan” yürüyüşüne 
katılan zeytin üretici 
lerine “Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü 
Yasası’na Muhale 
fet” ten Savcılıkça 
soruşturma açıldı. 
28 Ekim 2012 günü 
Dörtyol kavşağı 
Yerleşke önünden 
toplanan yaklaşık 
100 kişilik zeytin 
üreticileri buradan 
İstiklal Caddesi 
üzerinden İskele 
Meydanı’na kadar 
pankartlarla yürü 
yerek Festival 
Alam’nda bir basın 
toplantısı yaparak 
zeytin üreticilerinin

rulaştırmak ne kadar 
doğrudur. Başkanve 
kiline soruyoruz, 
niçin Gemlik’in en 
sağlam binasını olan 
Belediye Binasını 
yıkıyorsun. Gem 
lik’in ihtiyacı olan 
merkez camiyi ne 
den daha güzel daha 
vizyon ve mis yon 
ifade edebilecek bir 
yere yapmıyorsun 
deyince cevap ne 
yapalım CHP’li Fatih 
Mehmet Güler bu 
rayı uygun görmüş 
diyor. Bu kamu bina 
sının yıkım ortağı da 
aynı CHP’li meclis 
üyeleri, Bu günkü 
Belediyenin, Beledi 
yespor Kulübü yöne
timinde olan Sosyal 
Yaşam Merke zine 
taşınmasında da 
zemin hazırladı, son 
ra AKP’li Belediye 
Meclisi yönetimi 

sorunlarını dile 
getirerek dağılmış 
lardı.
Yürüyüşe CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve CHP 
ilçe yöneticileri de 
destek vermişti. 
Yürüyüşe katılanları 
belirleyen İlçe 
Emniyet yetkileri, 
izinsiz yürüyüş 
gerçekleştirildiği 
gerekçesiyle, 
yürüyüş düzenleyen 
komisyon üyelerine 
ve katılan üretici
lerin evlerine gide 
rek 2 gün içinde 
emniyette ifade 
vermeye çağırdığı 
öğrenildi.
Zeytin üreticilerinin 
poliste ifade verme 
yerek, savcılığa

Belediyespor külü 
büne el kol koydu. 
CHP bu durum karşı 
sında sessiz kaldığı 
gibi işgalci AKP’li 
meclis üyelerince 
kontrol edilen bele 
diye spor kulübün 
yönetimine girdiler. 
Bu ve buna benzer 
karşılıklı aklamalar 
paklamalar yaşandı 
ve yaşanıyor.
Bir sayın meclis 
üyesi de yerel bası
na yaptığı açıklama 
ile bu birlikteliği 
doğruluyor. Akla 
ister istemez şu 
soru geliyor, Bele 
diyespor Kulübü’ 
nün yönetimini AKP’ 
ye teslim etmek, 
açıkları kapatmak 
adına yapılan pazar 
hk sonucunda olu 
şan durum mudur? 
Neden Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nde 
cami yeri olarak bele 
diye binasının oldu 
ğu yeri gösterdiniz, 
neden Refik Yılmaz’ 
ın ricası ile bazı şey 
tere imza attınız. 
Gemport’taki Bele 
diye hisselerinin 
satışı konusunda da, 
AKP ve CHP’li 
üyelerin mutabık 
olduklarına da Bele 
diye Meclisi toplan
tılarında şahit olmuş 

toplu giderek ifade 
verecekleri açık
landı.
Zeytin Üreticileri 
Komisyonu adına 
yapılan açıklamada, 
zeytin üreticilerinin 
bağımsız örgütlen
mesine bu durumun 
bir saldırı olduğu 
iddia edildi.
Açıklamada, “Üreti
cileri üretemez hale 
koyup yoksullaştı 
ran politikalara karşı 
en küçük bir örgüt 
lenmeyi baskı ile 
sindirmeye çalışan 
AKP sindiremeye
cektir. Zeytinimize 
emeğimize, gele
ceğimize sahip çık
mak ne zaman suç 
oldu? Tahammül 
süzlük yolu trafiğe 

tuk. Bir de bazı sana 
yi kuruluşlarına 
beledi yenin arazi 
satışları var biz bun
ların neden piyasa 
değe rinden düşük 
bedel ile meclis 
kararı olmadan 
satıldığını resmi yazı 
ile sorduğumuzda, 
aldığı mız resmi 
cevap gene aynı 
CHP 250 den sattı 
biz 400 den sattık 
doğru cevap bu 
mudur? Bu şe kilde 
bir açıklama Gemlik 
kamuoyunu ne 
kadar tatmin eder. 
En son yaklaşık 26 
milyon (eski para ile 
26 trilyon)bu mebla 
hin izahı bu kadar 
basit midir? Sayın 
Refik Yılmaz’a da 
soruyoruz, neden 
sipariş olarak adre 
se teslim yaptırdığı 
nız bina yıkım rapo 
runu belediye mec 
lisinde müzakere 
etmeden, meclis 
kararı almadan, alela 
cele birçok konu da 
yaptığınız gibi yıkı
ma başladı nız? Biz, 
MHP olarak söz ko 
nusu cami gibi 
Mukaddes bir konu 
olduğu için sizinle 
alakalı hukuk müca 
delemizi saklı tutu 
yoruz.” 

d

kapatmış olmaz mı? 
Yoksa yürüyüş için 
izin almamış 
olmamız mı?
Haklarımızı dire ne 
rek, bedellere ödeye 
rek kazandık.
Basın açıklaması, 
yürüyüş, bildiri 
dağıtmak gibi birçok 
eylemler için 
bedeller ödedik. 
Bunları bize kimse 
bahşetmedi. Bu 
soruşturma zeytin 
üreticisinin gelişen 
örgütlenmesinin! 
engelleme ye yöne- 
likitir. ” denildi.
25 Kasım 2012 Pazar 
günü İskele Meyda 
nı’ndaki konuşma 
ilgili basın açıkla
ması yapılacağı da 
bildirildi.

\
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Mustafa Emre ÖZGEN 
me.ozgn@windowslive. com

Diişüngii

Parti Broşürü Gibi Gazete!
Son aylarda muhalif 

gözle görülür bir 
hareketlenme olduğu 
açık.

Birkaç yıl öncesine 
kadar Türkiye'de iktidar 
muhalifi yayın yapa
bilen gazete sayısı ikiyi 
geçmezken, şimdilerde 
sözünü esirgemeyen 
yayın organlarının art
tığını görmek açıkçası 
mutluluk verici.

Bakıyorum, önce 
kocaman bir çınar 
Cumhuriyet.

Çizgisinden hiç ödün 
vermemiş.

Sözcü, yılların ana- 
akım basın organlarını 
geride bırakacak kadar 
güçlenmiş, sert bir 
gazete.

Sonrasında küçük 
siyasi partilerin çıkar
makta olduğu birkaç 
gazete Sol, Evrensel...

CHP'li Durdu özpo- 
lat'ın sahibi olduğu 
Yurt.

Bir de İşçi Partisi'nin 
seçim broşürü gibi bir 
yayın, Aydınlık!

İsmi gibi aydın olsa 
keşke diyesim geliyor 
ama değil maalesef. 
Çizgisi en politik, en 
taraflı ve köşeli olan bu 
gazete, TKP'nin Sol 
gazetesini, EMEP'in 
Evrensel'ini bile geride 
bırakıyor partizanlıkta.
Aydınlık ve Ulusal 

Kanal, Atatürkçüler 
tarafından takip edili 
yor. Hatta ne yalan 
söyleyeyim, yakın 
zamanda ben de Ulusal 
Kanal'a iş başvurusun
da bulunmuştum.

68'lerde Maocu, 90'lar 
da Apo'cu, 2000'lerde 
Atatürkçü kesilmiş İP 
ekibinin on yılda bir 
ideoloji değiştiren 
çizgisini zaten biliyor
dum aslında.

Seçimlere yakın gün
lük olarak çıkmaya 
başlayan Aydınlık 

gazetesinin İşçi Partili 
bağımsız adaylar 
hakkında yaptığı 
şişirme haberleri unut
mak mümkün mü?

Bilmem kimin 100 bin 
oyu var, Perinçek'in 
İzmir'deki seçim ofisine 
her gün yüzlerce gönül
lü geliyor!
Atatürk gençliği mey

danlarda!
Hehey!
Ah be Doğu Perinçek. 

Kaç yaşında adamsın. 
Ben daha 22 yaşında 
çözdüm sizi. Sen haya 
tında meclisin önünden 
geçememiş, Kıbrıs hare 
katında Türk ordusuna 
faşist işgalci, terör örgü 
tüne özgürlük mücade
lesi veren gerillalar di 
yen insan; ne oldu da 
Ergenekon'dan tutuk
lanınca yüzyılın 
Kemalist'i oldun çıktın?

Dedem Maocu Perin 
çek'i gördü, ailem Apo' 
cu Perinçek'i gördü, 
Ben Kemalist Perinçek'i 
gördüm, herhalde be 
nim çocuklarım da kök- 
tendinci bir Perinçek ile 
karşı karşıya gelecek
ler!

O da yetmedi, 
Gazeten de CHP Genel 
Başkanı'na saldırtıp 
duruyorsun.

CHP Gençlik Kolları' 
na iftiralar atıyorsun.

Çarpıtıyorsun. 
Beğenmediğin herkesi 
ajan provokatör diye 
yaftalandırıp sonra da 
Silivri'den "bütün parti 
ler AKP karşısında bir
leşsin" diye ahkam 
kesiyorsun!

Önümde senin terörist 
başına gül uzatıp mili
tanları selamlarken 
fotoğrafların dururken, 
askere sövmelerin kitap 
lardan silinmemişken, 
nereden inanayım ben 
senin Atatürçülüğüne, 
devrimciliğine?

Doğu Bey, sen iyisi mi 
politikayı bırak, sadece 
gazetecilik yap.

Kitap bas.
Vallahi daha başarılı 

olursun.
Önümüzde 20 milyon 

oy almış devasa büyük
lükte ve devasa zarar
lılıkta bir AKP durur 
ken, sen hâlâ şark kur
nazlığı yapıp %2'lerde 
gezen oylarını CHP'den 
seçmen çalıp artırabile
ceğini mi düşünüyor
sun?

Aydınlık gazetesi alan 
ve Ulusal Kanal izleyen 
biriydim. Parti broşürü 
okumak istesem seçim 
zamanı çok var etrafta. 
O yüzden artık ne Ulu 
sal Kanal izliyor ne de 
Aydınlık alıyorum.

Hiç gerek yok...

limMıliıiiıHlı

Dünya Felsefe Günü çerçevesinde, 
Gemlik Endüstri Meslek Lisesi 
davetlisi olarak gelen, Uludağ 
Üniversitesi Felsefe Bölümü Arş. 
Gör. Mehmet Fatih Elmas, 
"Felsefenin Anlamı, Yaşam İçin 
Gereği ve Düşünme" konulu bir 
sunum gerçekleştirdi. Uludağ 
Üniversitesi Felsefe Bölümü öğren 
çilerinden Pınar Ercan ve Fatih 
Karti'nin de kişisel deneyim, felsefi 
bakış ve yorumlarını paylaştıkları 
oturum, öğrencilerinin soru ve 
katılımlarıyla renklendi.

ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

StSYasıKredi

WORLD■'mkheun

ÜÇKARDEŞLER RENAULT YETKİLİ SERVİS
BAĞKUR SANAYİ SİTESİ E-BLOK NO: 9/10 GEMLİK / BURSA 

TEL: 0224 513 89 96 FAX: 0224 514 30 89

DRIVE THE CHANGE
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Beletliteılen öğretmenlere kıavat
Bursa Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kâhya ve Gemlik 
İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret ettiler. 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Nazmi 
Koçak ve Muharrem 
San'nın da katıldığı 
nezaket ziyaretinde 
ilçenin güvenlik 
sorunları da masaya 
yatırıldı. Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne hediye 
edilen bir motosiklet 
ve bir minibüsün 
yanı sıra MOBESE 
sistemlerine Beledi 
ye'nin verdiği des 
tek adına da Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
eden Bursa Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kâhya, mevcut 
MOBESE sistemle 
rine ek olarak yeni

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

MOBESE kamera 
larının konulması 
yönünde de 
belediye desteğinin 
devam etmesini 
istedi. Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, bundan 
önce olduğu gibi 
bundan sonra da 
desteklerin devam 
edeceğini söyledi. 
Yaklaşık bir saat 
süren ziyarette, ilçe 
güvenliği, Toplum 
Destekli Polis uygu
laması, Belediye ile 

Emniyet Müdürlüğü 
işbirliği çalışmaları 
gibi konularda 
masaya yatırıldı. 
Ziyaretlerin 
periyodik hale 
getirileceği ifade 
edilen toplantıda, 
tüm kurum ve kuru
luşların Gemlik'in 
daha güvenli bir ilçe 
olması adına 
sürdürdüğü 
işbirliğinin 
pekiştirilmesi 
yönünde de bir 
dizi kararlar 
alındı.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz geleneksel 
hale getirdiği 24 
Kasım Öğretmenler 
Gününü bu yıl da 
unutmadı. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak ve 
Meclis Üyesi Aslan 
Özaydın ile birlikte 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri 
Burhan İnan ve Ali 
Osman Cura'yı 
makamında ziyaret 
eden Refik Yılmaz, 
Milli Eğitim Müdürü 
ve Şube Müdürleri 
ne Kravat takdim 
etti. Refik Yılmaz, 
daha sonra Ticaret 
Meslek ve Anadolu 
Meslek Lisesi, 
Gemlik Lisesi, İmam 
Hatip Lisesi ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi'ni de ziyaret 
ederek bayan öğret
menlere fular, erkek 
öğretmenlere de 
kravat hediye etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, "Bana bir 
harf öğretenin kırk 
yıl kölesi olurum" 
sözünün anlam ve 
önemine vurgu 
yaparak, öğretmen
lik mesleğinin kut
sallığına dikkat 
çekti.
Gemlik Belediyesi 
olarak okul ayrımı 
yapmadan her türlü 
talep ve ihtiyaca 
yönelik çalışmaları 
devam ettirdiklerini 
belirten Refik 
Yılmaz, Roda 
Limancıhk, GEM- 
PORT A.Ş. İşadamı 
Ali Kütük ve BORU- 
SAN A.Ş. tarafından 
yapımları üstlenilen 
ve protokolleri 

imzalanan okulların 
da ilçedeki derslik 
ihtiyacına önemli 
oranda cevap vere
ceğini söyledi. 
Sanayi Kuruluşları 
ve hayırsever vatan
daşlarla diyalogların 
sürdüğünü de anla
tan Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, eğitim ve 
öğretime büyük 
önem verdiklerini ve 
Gemlik'in okul, 
derslik ve kurum- 
ların donanımı 
açısından örnek 
gösterilecek bir 
ilçe olması adına 
çalışmalara devam 
edeceklerini sözle 
rine ekledi. -

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR
a *

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BMP: “Gemlik gelecek yüzyıla hazırlanmalı”
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Hamza Aygün, 
Gemlik'in önümüz 
deki 5-10 yıla değil 
gelecek yüzyıla hazır 
hale getirilmeşi 
gerektiğini belirtti. 
GMD Gemlik'in re 
zerv alan planlarının 
yapıldığı ve kentsel 
dönüşümün gün
demde olduğu süreç 
te ilgili kurum ve 
kuruluşlara ziyaret
lerini sürdürüyor. 
İlk olarak Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ile bir araya gelerek 
imar konuları hakkın 
da ortak çalışma 
önerilerini ve planla
malar konusundaki 
fikirlerini paylaşan 
GMD heyeti ardın
dan Gemlik Mimarlar 
Odası ve Gemlik 
İnşaat Mühendisleri

Odası'm ziyaret etti. 
Müteahhitler Dernek 
Başkanı Aygün her 
iki oda temsilcilerine 
hitaben yaptığı açık
lamalarda şu konu
lara değindi: 
"Gemlik gelecek 5- 
10 yıla değil gelecek 
yüzyıla hazır hale 
getirilmelidir. Olası 
bir deprem gerçeği 
unutulmadan, estetik 
ve modern bir şehrin 
planlanması ancak 

ehli olan kurum ve 
kuruluşların ortak 
çalışması ve geniş 
istişareler sonucun
da yapılabilir. Yerel 
yönetimler Mimarlar 
Odası, Mühendisler 
Odası, TSO gibi sivil 
insiyatifin ve alt yapı 
hizmeti sunan 
UEDAŞ, Gemdaş, 
Buski gibi kurum
lan n katılımıyla 
geniş platformda 
görüş alışverişleri 

nin yapılması sağlık
lı kararlar alınmasına 
vesile olacaktır. Bu 
yapılmadığı takdirde 
hem milletin imkân
ları israf edilecek 
hem de Gemlik halkı 
sıkıntı çekmeye de 
vam edecektir. Umu 
dumuz o ki aceleye 
getirilmeden teknik 
heyetlerin nezaretin 
de halkın talepleri de 
dikkate alınarak plan 
lamalar yapılmasıdır.

Aynı istişare yolu
nun izlenmesi halin 
de Kentsel dönüşüm 
konusunda da rant 
sal dönüşüme çevril 
mesi engellenmiş 
olacaktır.”
Gemlik Mimarlar 
Odası Başkanı Ke 
nan Çakır ve Gemlik 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı 
Hasan Hamaloğlu, 
GMD'nin Gemlik'in 
geleceğinin şekillen

mesi için gösterdiği 
yoğun gayreti 
takdirle karşıladık
larını belirterek, her 
zaman ve zeminde 
kendileri ile çalış
maktan ve katkı sun
maktan geri kalma 
yacaklarının sözünü 
verdiler. Bu güne 
kadar ki dönemde 
yapılan tüm çalış
maların görüş alın
madığı için itirazlara 
ve iptallere maruz 
kaldığını belirttiler. 
Yaşanan zaman 
kaybı ve eksikliğin 
gelecek dönemde 
telafi edileceğini 
umduklarına inandık 
larını ve GMD ile 
aynı görüşleri pay
laştıklarını da kayde
den Oda temsilcileri 
tekrar bir araya 
gelmek için program 
yapacaklarını da 
ifade ettiler.

BURSA SnHflTIH HE SPORUN BAŞKENTİ QIUYOB
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, atılan adım
larla Bursa’nın hem 
sanatta hem de 
sporda örnek alınan 
bir başkent olmaya 
başladığını söyledi. 
Bursa’yı fiziki açıdan 
yenilerken kentin 
sanat ve spor alan
larında da öncü 
olması adına çalış
malarını sürdüren 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Bursa’nın adını 
dünyaya duyuruyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa

Fotoğraf Sanatı 
Derneği (BUFSAD) 
ile Türkiye Modern 
Pentatlon Federas 
yonu ve Türkiye 
Spor Yazarları Der 
neği Bursa Şubesi 
yönetim kurulu üyel 
eriyle Tarihi Belediye 
Binası’nda bir araya 
geldi. Başkan 
Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin marka 
kent olma yolunda 
emin adımlar attığını 
söyleyerek, bu nok
tada spora ve sanata 
büyük değer verdik
lerini anlattı.
Bursa’yı tüm

dünyaya daha çok 
tanıtmak istediklerini 
de ifade eden Baş

kan Altepe, “Bursa 
olarak en büyük 
sıkıntıyı tanıtımda

yaşıyoruz. Bursa’nın 
daha çok tanıtılması 
noktasında sanatsal

ve sportif faaliyet
lerin önemli olduğu 
nu biliyoruz. Büyük 
şehir Belediyesi 
olarak amatör spor 
kulüplerini her za 
man destekliyoruz. 
Bursa’da geçen yıl 
başlayan ve bu yıl 
2.’sini düzen
lediğimiz ‘Uluslarara 
sı Fotoğraf Festivali’ 
de kentimizin tanıtı 
mına büyük katkı 
sağladı. Bu tür orga
nizasyonların artarak 
devam etmesi konu 
sunda üzerimize 
düşeni yapıyoruz” 
diye konuştu.

ElEMflN ARANIYOR
AVM’DE TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞACAK SİGORTALI ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

CIUS AVM İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ

■
■İR

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ı MA AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 0l'hllUhKİ
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK lUlıUlU VUUV

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78
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Demli kspoı Taraftarlar Derneğinden açıklama
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa'da 
örgütlenerek dernek- 
leşen tek taraftar 
derneği olan 
Gemlikspor Taraftar 
lar Derneği son iki 
maçta neden takım
larına destek olma 
dıklarını yaptıkları 
açıklama ile kamu 
oyuna duyurdular.

“BİR UMUTTUR 
YAŞATAN İNSANI 
Elimizden daha ne 
gelir ki. Umut yaşatır 
insanı, bağlar 
sevdiğine, sevdiğini 
de bizlere (taraftara) 
işte tam burada 
başlar bizim sev
damız ve geleceğe 
dair umutlarımız. 
Dedik ya umut ve 
aşk ile sonuna kadar 
destekleriz 
takımımızı. O gün 
orada olmayacaksan 
senin ile başka her
hangi bir gün, başka 
herhangi bir yerde 
birlikte olmamızın 
manası olmayabilir 
deriz sevdiğimize. 
2011-2012 sezonu 
belki de daha önce 
yaşamadığımız bir 
sezon oldu bizler 
açısından ve sonun
da bel ki de ilk kez 
grup elemelerine 
kalarak daha da bir 
umutlandık sevda
landık ama olmadı, 
dedik ki takıma

takviye yapılsaydı 
çıkardık Bölgesel 
Amatör Lige.
Dedik ya ( bir umut) 
takviye yapılsa idi. 
Ama; olsun seneye 
yeni takım veya 
biraz takviye ile 
kesin Bölgesel 
Amatör Lig deyiz 
oldu son sözümüz, 
bir umutla . 
2012-2013 sezonuna 
iyi başladık, güzel 
haberler var idi 
Belediyenin maddi 
ve manevi destek 
olması altyapısını 
Gemlik Spor adı altı
na devretmesi ve 
şehrin takımını 
desteklemesi için 
sanayi kuruluşlarını 
maddi ve manevi 

olarak oyuna dahil 
etmesi ayrıca genel 
kurul ile Gemlik 
spora yeni bir yöne
tim seçilmesi umut
larımızı yeşertti.
Umudumuzun peşin
den koşan bizler, hiç 
bir yere gitmedik. 
Yine sessizliğin çıl
gın sesi olarak ora
dayız bazen tribün 
kenarındaki dikenli 
telde, bazen esen 
poyrazın ıslığı 
içindeyiz. Hiç 
gitmedik hep sev
damızın yanındayız. 
İnandığımız ve de 
inandırıldığımız yeni
likleri ve değişiklik
leri izleyip anlayıp 
sindirmekteyiz.
Bunlar olurken bizler 

de yeni seçilen 
yönetim ile sezon 
başı taraftar değer
lendirme toplantısı 
yaptık, sıkıntılarımızı 
çekincelerimizi pay
laştık takım 
üzerindeki ortak 
paydalarımızı ortaya 
çıkardık ve bu pay
laşım karşısında ver
ildiği aktarıldığı 
kadarı ile gerekli 
cevapları ve çözüm
leri yönetimden 
aldık.
Dedik ya geleceğe 
umut ve aşk ile bak
maya başladık, 
hazırlık maçlarına 
gittik, dilden dile 
takımı anlattık bu 
takım bu sene kesin 
bölgesel lige çıkar 

kalbur üstü bir takım 
olduk keşke 
Gemlik'ten yetişmiş 
futbolcularda olsa" 
fikriyatı ile sezon 
açılışı ve ilk maç 
heyecanı ile hazırlık
larımızı yaptık ve biz 
orada idik.
Karşılığını da aldık 
7-2 evet evet şu an 
lider olan takıma 7 
adet gol attık.
Dedik ya umudumuz 
sabrımızı taşırdı 
artık ve bu takım bu 
sene kesin BAL 
liginde sözleri umut 
olmaktan çıktı san ki 
gerçeğe dönüştü 
ama sonraki hafta
lara bakıldığında 
takımın sıkıntılı 
grafiği bizleri 

umudumuza ve 
sevdiğimize uzak 
düşürdü bizler artık 
sabır etmeyeceğiz. 
Davulumuzu astık 
artık o davuldan 
UMUDUMUZ bize 
verilene kadar ses 
çıkmayacak. 
Davuldan ses çıkar
ması gerekenler ren
klerin sevdalısı olan 
bizler kadar ter 
dökenler ve ter 
dökenleri yöneten
lerdir, yönetenleri 
denetleyenler ve de 
destekleyenlerdir. 
Hep bizden istendi 
sabır.
Bir umutla varımızı 
yoğumuzu harcaya
cak kadar çok 
sevdik, uykusuz 
kaldık üşüdük, 
yorulduk, dövüldük, 
joplandık, biber gazı 
yedik, hırpalandık, 
şimdi mi yenileceğiz 
bu arsız düzene! 
Dedik ya umudu
muzu bizden alan ve 
dilnaya çalışan fut
bolcu ise, futbol
cuyadır tavrımız 
Dedik ya sevdiğimizi 
bizden alan yönetim 
ise, yönetimedir 
tavrımız.
Dedik ya aşkımıza 
uzak duran 
Gemlikliyedir 
tavrımız.
Gemlik Spor 
Taraftarlar Derneği 
Yönetim kurulu”.

H Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÖNDE DAVETİYE BASILIR

inim VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km. 

TEL :514 03 06 ■ 514 20 21 GEMLİK

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE MİZft/lETlİM İZDEYİZ

Zengin çeşit ve 
kcttologlorımızı görmeden 

korctr vermeyin ...

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

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS iİstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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İsçi cmetllslne Ocaha 322 Tl zam SIllftllSiWIlttlWiM
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik yaklaşık 
bir yıldır çalışmaları 
süren intibak düzen
lemesine ilişkin 
çalışmayı tamam
ladıklarını açıkladı. 
Çalışma hayata 
geçtiğinde 1.9 mily
on işçi emeklisinin 
maaşı Ocak ayında 
322 liraya kadar arta 
cak. Çelik, emek 
tilere müjdeyi ver
erek, ödemelerin 
Ocak maaşına yan
sıtılacağını da bildir
di.
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu’nda Çelik, bakan
lığının bütçesine 
ilişkin yaptığı su 
numda, iş kazaları
na ilişkin çarpıcı 
rakamlar verdi.
Buna göre, Türki 
ye’de günde 172 iş 
kazası meydana 
gelirken, her gün 3 
kişi yaşamını kaybe
diyor, 6’sı da iş 
göremezlik raporu 
alıyor. Çelik, sunum
da özetle şunları 
vurguladı:

AÇIK 5 MİLYAR 
AZALDI 
“İstihdamdaki artış, 
kayıt dışı ile 
mücadele ve prim 
yapılandırma gelir
leri ile birlikte 
sosyal güvenlik 
açığı yılsonunda 5 
milyar daha az 
gerçekleşecek.
Buna göre, 
2012 yılı sonunda 
25.468 milyar lira 
olarak öngörülen 
sosyal güvenlik 
açığı 20 milyar 501 
milyon lira olacak. 
Bu yılın sonunda 
6111 sayılı yasa ile 

getirilen prim yapı
landırma gelirleri de 
3 milyar liraya 
ulaşacak.
SGK GİDERİ 160 
MİLYAR LİRA 
2012 yılı sonunda 
SGK gelirleri 140 
milyar lira, giderleri 
de 160.5 milyar 
lirayı bulacak. 
Toplam prim gelir
lerinin emeklilik ve 
sağlık giderlerini 
karşılama oranı 
geçen yıl 67.8 olarak 
gerçekleşirken, bu 
yıl ise yüzde 1.8 
oranında düşüşle 
yüzde 66’ya ger
ileyecek. Geçen yıl 
17.4 milyon olan 
aktif sigortalı sayısı 
yüzde 3.5 artışla 
2012 Ağustos 
sonunda 17 milyon 
975 bine ulaştı. Dul 
yetim ve emekli 
aylığı alan pasif sig
ortalı sayısı da 10.3 
milyon kişiye ulaştı.

MUAYENE SAYISI 
ARTIYOR 
Geçen yıl has
tanelere 318.6 
milyon müracaat 
gerçekleşti. Bunun 
için 21.9 milyarlık 
fatura tahakkuk 
ettirildi. Bu tutar 
2012’nin ilk 8 ayında 
262.5 milyon başvu
ruya karşılık 19 mil
yar lira oldu.

9 BİN 500 
İŞYERİ 
DENETLENDİ 
İstanbul, Kocaeli ve 
Bursa illerinde 200 
müfettiş 9 bin 501 
işyerinde denetim 
yaptı. Denetimlerde 
319 tescilsiz işyer
ine rastlandı, 57 
yabancı uyruklu ve 
2 bin 197 işçinin 

kayıtdışı çalıştırdığı 
ortaya çıktı.

CHP’DEN 
PANKARTLI 
PROTESTO 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nun 
CHP’li üyeleri Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
bütçesi görüşmeleri 
pankartlı eylem 
yaptı. CHP İstanbul 
Milletvekili Mevlüt 
Aslanoğlu ve 
arkadaşları toplantı 
salonuna emeklilik 
ve sigorta primle 
rine ilişkin çeşitli 
dövizler astı. 
Dövizlerde, “Prim 
dolalı yıllar oldu. 
Emeklilik gerçekti, 
hayal oldu”, “Maç 
devam ederken 
kural değişti, 
ömrüm emekli 
olmaya yetmedi”, 
“Siz hiç aç kaldınız 
mı?” yazıları yer 
aldı. Çelik, salona 
girdiğinde dövizleri 
gösteren Aslanoğlu, 
“Okudunuz mu 
sayın bakan?” dedi. 
Çelik de gülerek, 
“AK Parti iktidarın
da hiç aç gördünüz 
mü?” yanıtını verdi. 
BÜTÇEDE“LOKMA 
AYVA” KRİZİ 
Komisyon 
görüşmelerinde eski 
AK Partili vekil 
Lokman Ayva, özür
lüler için verdiği 
çalışma ile ilgile- 
nilmemesine tepki 
göstererek, 
Komisyon salo
nunun kapısı 
önünde bağırmaya 
başladı. Ayva, 
toplantı sürerken 
salon kapısına gel
erek Bakan Çelik ile 
görüşmek istedi

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Karadeniz çevresin
deki 16 ülkeye 
“Sigarada vergileri 
arttırdık siz de art
tırın” çağrısı yaptı. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği 
(KEİ) bölgesi 
ülkelerine sigarayı 
ortak vergilen 
dirmeyi önerdi.
Türkiye'de 4,5 dolar 
olan popüler bir 
sigaranın bölge 
ülkelerinde 1-1,5 
dolara satıldığını 
belirten Bakan 
Şimşek, bu yapılırsa 
hem tütünün zarar
larından korunabile
ceğini hem de elde 
edilecek gelirle 
eğitim, sağlık, Ar- 
Ge, alt yapı gibi 
alanlar için kaynak 
üretilebileceğini 
söyledi.
Karadeniz Ekono 
mik İşbirliği (KEİ) 
Vergi Forumu, 
'Küresel Eğilimler 
Işığında KEİ Bölge 
sinde Uluslararası 
Vergi Uygulamaları' 
konusuyla 
Antalya'da düzen
lendi. Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
ev sahipliği yaptığı 
foruma Moldova ve 
Tunus maliye 
bakanları ile Çek 
Cumhuriyeti, Gür 
cistan ve Romanya 
maliye bakan 
yardımcıları katıldı.

'BÖLGEYE 
İHRACAT 5 KAT 
ARTTI'
Toplantıda konuşan

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Türkiye'nin KEİ böl
gesiyle olan ticare
tine ilişkin bilgiler 
verdi. Türkiye'nin 
bölgeye ihracatının 
on yıl önce 3,5 mil
yar dolar olduğunu, 
bunun toplam ihra
catının yüzde 
10*unu oluşturduğu 
bilgisini veren 
Bakan Şimşek, son 
10 yılda KEİ bölge
sine yapılan ihra
catın yaklaşık beş 
kat aratarak 17,7 
milyar dolara çık
tığını ve toplam 
ihracatın yüzde 
13'ünü oluştur
duğunu belirtti. 
Türkiye'nin bölge
den yaptığı ithalatın 
çok daha fazla art
tığını anlatan 
Şimşek, rakamın 6,5 
kat artarak 6,5 mil
yar dolardan 39 mil
yar dolara çıktığını, 
bunun Türkiye’nin 
toplam ithalatının 
yüzde 16'sına 
karşılık geldiğini 
bildirdi.
Bölge ülkeleri 
arasındaki ticareti 
artırmak ve karşılıklı 
yatırımları daha iyi 
noktalara taşıya

bilmek için daha 
çok diyaloga ihtiyaç 
olduğuna değinen 
Bakan Şimşek, bu 
alanlardan birinin 
çifte vergilendirme 
olduğunu ifade etti. 
KEİ örgütünde 23 
üye ve gözlemdi 
ülke olduğunu, 
Türkiye'nin bunlar
dan 22'si ile çifte 
vergilendirmeyi 
engelleyici anlaş
maları bulunduğunu 
dile getiren Şimşek, 
vergilendirmenin 
küresel entegras 
yonun gerektirdiği 
çerçevede yapıla
bilmesi için çök 
taraflı ve çok 
yoğun diyaloglara 
ihtiyaç olduğu 
tespitinde bulundu. 
G20 ülkeleri arasın
da bu alanda çok 
ileri düzeyde ve 
çok taraflı bir 
anlaşma imza
landığını hatırlatan 
Şimşek, bu anlaş
manın sadece 
vergi değişimini 
içermediğini 
gerekirse taraf olan 
ülkelerde vergi 
denetimine yerinde 
imkan tanındığı 
hatırlatmasında 
bulundu.

I»

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Stâtyum 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
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTORÜS

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm . 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 55 29
Konur 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 51324 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

Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz • 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KErfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4428

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)

laÜIIHİllllİtl
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ ŞAFAK

VAKTİ BÖLÜM 
2:11:30-14:00- 

16:30-19:00-21:15 
DABBE;BİR CİN 
VAKASI:12:00- 

14:15-16:30-
20:00...

REZERVASYON 
513 3321
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Sayfa lû

Gemlik Beleıliyespoı Uffle gıııtıo saımıiyonıı om»
Seyfettin ŞEKERSÖZ

U-14 yaş ligi 1. grup
ta mücadele eden 
Gemlik Belediyespor 
takımı bitime 2 hafta 
kala puan farkıyla 
grup şampiyon
luğunu ilan etti. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in Gemlikli 
gençlerin çeşitli 
branşlarda spor 
yapabilmelerini 
teşvik amacıyla 
kurulmasına önderli 
ettiği Gemlik 
Belediyespor futbol 
diğer branşlarda 
olduğu gibi futbol alt 
yapısında da başarı 
çıtasını her geçen 
sezon yukarılara 
taşıyor.
Geçtiğimiz yıl U-15 
yaş grubunda Bursa 
dışında 1. kademe 
maçlarına katılmayı 
başaran Gemlik 
Belediyespor dene 
yimli hocaları 
Haydar Yiğit 
nezaretinde

rakiplerine üstünlük 
sağlıyor.
Takipçisi Orhangazi 
temsilcisi 
Componentaspor'un 
İznikspor ile 
berabere kalmasın
dan sonra bitime iki 
hafta kala aradaki 
puan farkını 7'ye 

çıkararak grup 
şampiyonu oldu. 
U-16 yaş grubunda 
başarılı olan bir çok 
futbolcusunu 
Gemlikspor U-17 
takımına vererek 
onların önünü açan 
Gemlik Belediye 
spor'un gözle

görülmeye başlanan 
başarıları aileleri de 
mutlu ediyor.
Tâkımın deplasman 
dahil her maçına 
giderek çocuklarına 
moral desteği veren 
aileler onların Bele 
diye alt yapısında 
spor yapabildikleri 

için sevinç 
duyuyorlar. Gemlik 
Belediye spor U-14 
takımı kalan son iki 
maçını kendi 
sahasında 
Componenta ve 
Gemlik Karadeniz 
spor takımları ile 
yapacak.

Haydar Yiğit 
yönetimindeki U-14 
takımı liglerin biti
minden sonra 
başlayacak il play
off maçlarında 
kademe müsa 
bakalarına katıla
bilmek için 
mücadele verecek.
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Dr. Seter 
KÖSTEM

RUH VE SINIR 
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 -18.00 arası

RANDEVU İÇÎN 

istiklal Cad. No: 44 GEMLİK 

Tel: 514 80 88 - 514 50 51

Geleceğe ışık 
tutan tüm 

öğret m enlerim izin 
öğretmenler günü 

kutlu olsun

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
14 Kasım 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz'dan MHP ve CHP'ye yanıt:

ikMliBiııııiıalhttiMilıf
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, 
CHP'li Meclis üyesi Mahir Gencer ve 
MHP İlçe Başka nı Osman Durdu'nun 
imarla ilgili konulardaki eleştirilerini 
yanıtladı. Gemlik'e yönelik yapılan 
hizmetlerin rakip siyasi partiler tarafın
dan eleştirilmesini, "çekememezlik 
olarak" nitelendiren Belediye 
Başkanvekili Yılmaz, MHP İlçe Başkan! 
Osman Durdu'nun ilçedeki yerel 
gazeteler de çıkan eleştiri ve yorumları
na yönelik olarak da çarpıcı açıkla
malarda bulundu. Haberi sayfa 4’de

Gemlik Körfez

24 Kasım Öğret
menler Günü, 
bugün törenlerle 
kutlanacak.
Saat 09.30’da 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunulması 
töreninden sonra, 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
Salonu’nda saat 
lO.oo’da kutlama 
programı uygu
lanacak.
Günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmaların

ardından
mesleğe yeni 
giren öğretmen- 
lerih yemin töreni, 
edıekli öğretmen
lere plaket verilme
si ve yarışmalarda 
ödüllerin dağıtımı 
ile program sona 
erecek.
Saat 13.30’da ise 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde 
protokol ve 
öğretmenler için 
kokteyl düzen
lenecek.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

' Atışmaya devam...
Yılmaz’ın cevabı var bugün
Bir yerel gazetede Belediye Meclis üyeler

ine imar planlarında rant sağlandığı iddiasıy
la başlayan siyasi tartışmalar, her gün bir 
yeni boyut kazanıyor.

Önceki gün CHP’li Mahir Gencer, Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz’ın açıklamalarına 
cevap verirken, “Yılmaz CHP’nin arkasına 
saklanmasın" demişti.

Dün de, MHP İlçe Başkanı Osman Durdu 
Belediye çalışmalarını masaya yatırarak, 
eski belediye binasının yıkılmasından, imar 
planlarına, arsa satışlarına, Hürriyet 
Caddesinde yapılacak otopark yeri konu 
sunu gündeme taşımıştı.

Dün ise, bu kez Yılmaz’dan Gencer ve 
Durdu’ya yanıt geldi. Devamı sa^yfa 4’de

LİG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ 
MAÇLARIN HEYECANINI 
AİLENİZ İLE BİRLİKTE 

YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 
KALİTELİ BİR MEKAN...

Güzelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:107/B
Tel: O 224 533 00 06 Küçükkumla/Gemlik/Bursa

eşsiz MNİZ MANZARASI - BALIK K6VFİ - LİG TV H6Y6CANI

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi çalışmaları hızla yapılıyor

Gürhan ÇETİNKAYA
Kirpi’nin dersi...

Bir arada ve birbirimizi kırıp dökme
den yaşamayı beceremiyoruz. 
Bombalar patlıyor. Cansız bedenler 
yerlere düşüyor. Dünyanın özellikle 
güney yarımküresinde kan gövdeyi 
götürüyor. Neden?

Niçin?
Barışa dair türkülere ve dostluğa dair 

söylemlere en çok gereksinim duyulan 
dönem.

Elbette ki yeşil dolarlarına kan 
bulaşmış gözü dönmüş emperyalist
lerin bu seslere kulak vereceği, bu 
ezgilerden etkileneceği yok ama...

Olsun...
Biz ısrarla söyleyeceğiz.
Söyleyeni bıkmadan dinleyeceğiz.
Sedat Beriş Akyapak şirketinin Halkla 

İlişkiler Müdürü.
Sağ olsun her hafta farklı özdeyişler

le iyi dileklerini sunuyor.
Bu kez de bir kıssadan hisse ile 

aktarmış duygularını Beriş.
Dostluğu ve barışı özlediğimiz şu 

günlerde size de iyi gelecek.
Gerçi Sevgili Beriş’den izin almadım 

ama...
Bu denli hoşgörülü ve barışçı bir 

dostun mutlu olacağını düşünüyorum..
Eski zamanların dondurucu bir kışın

dan bütün hayvanlar çok etkilenmiş, 
büyük kayıplar vermişler.

Ama en çok kayıp veren kirpilermiş. 
Çünkü onların pek çok hayvan gibi 

kalın kürkleri yok, kendilerini sıcak tut
ması zor olan dikenleri var.

Bu durumdan en az zararla kurtulmak 
için kirpiler meclisi toplanmış, çözüm 
aramaya başlamış.

Tartışa tartışa, nihayet gece olunca 
tüm kirpilerin bir araya toplanmasına, 
birbirlerine yakın durarak geceyi 
geçirmelerine karar verilmiş.

Böylece kirpiler birbirlerinin yakınlık
larından yararlanacak, aralarındaki 
hava tedavülünü önleyerek donmaktan 
kurtulacaklarmış.

İlk deneyimlerinde bunun işe 
yaradığını görmüşler.

Ama başka bir problem çıkmış 
ortaya. Üşüyen kirpiler birbirlerine 
fazla yaklaştıklarından yaralanmalar 
gerçekleşmiş.

' Daha sonraki gece yaralanma 
korkusundan birbirlerinden uzak dur
muşlar ama bu seferde donmalar mey
dana gelmiş. Ne var ki, her gece kâh 
uzaklaşa kâh yakınlaşa, deneye yanıla, 
soğuk havadan korunacak kadar 
yakın, bir birlerini incitmeyecek kadar 
da uzak olan mesafeyi bulmayı öğren
mişler.

Bizim de uzun dikenlerimiz var.
Bazen yararlı, bazen zararlı
Çoğu zaman, kimseleri yaklaştırmı 

yoruz yanımıza.
Elemeden kimseleri sokmuyoruz 

yaşamımıza...
Ne var ki, paylaşma ancak yakınlaş

makla olanaklı.
Onun için;
Yaşamsal önemi ve anlamı olanı yani 

birbirimizi incitmeyecek kadar uzak, 
hayatın soğuk zamanlarında üşümeye
cek kadar da yakın olmayı başara
bilmek...

Uzun yıllardan beri 
alt yapı hizmetleri 
bulunmayan 
Umurbey Sanayi 
Bölgesi’nde BUSKİ 
tarafından yağmur 
ve kanalizasyon 
çalışmaları 
başlatıldı. 
Orhangazi Cadde 
si’nin sonlarında 
Zeytin Toptancılar 
Hali ilerisinden 
sonra köprüden 
Bursa Çimento 
Fabrikası’na kadar 
olan bölgede 
başlatılan çalışmalar 
hızla devam ediyor. 
Dev yağmur gider
leri ile Umurbey’den 
gelecek suyun 
Karsak Deresi’ne 
boşaltılacağını 
söyleyen ilgililer, bu 
bölgede bugüne 
kadar yapılmayan 
kanalizasyon alt 
yapı hizmetlerinin

getirildiğine dikkat 
çekerek, "Bölgede 
yalnız sanayi kuru
luşları var. Bundan 
sonra giderler 
dereye değil sis
teme bağlanacak. 
Önemli bir durumda 
Umurbey’den gelen

yağmur suları bir 
kanalda toplanarak 
dereye deşarj edile
cek. ” dediler.
Bölgede bulunan 
fabrikalar doğalgaz 
ve kanalizasyon 
sorununu kendi 
imkanlarıyla çözü

yorlardı.
Yalova yolunun 
kenarında bulunan 
fabrikalar doğalgaz 
alabilmek için binler 
ce metre boru 
döşeyerek işyerleri 
ne gaz getirebiliyor
lar.

Miıtelısln Şulesi İnan Tesisleriııle acilli
t

Bursa’nın ünlü 
Minteks Havlu 
Fabrikası Gemlik 
Şubesi, Orhangazi 
yolundaki İmam 
Aslan Dinlenme 
Tesisleri’nde açıldı. 
İmam Aslan 
Akaryakıt istas 
yonunda bulunan 
alışveriş mağazası 
ürün yelpazesine 
Minteks Havlu çeşit
lerini de kattığını 
söyleyen İşletme 
Müdürü Hakan Mert, 
"Tesisimize uğrayan 
müşterilerimizin 
ayrılırken, götüre
bileceği her türlü 
hediye olarak 
Gemlik zeytin ve 
turşu çeşitlerini bul
maları mümkün. 
Kafkas Kestanesi, 
çocuk oyuncakları, 
İsparta Gül işletmesi 
ürünleri, İmam Aslan 
İşletmesi gıda ürün
leri, Gemlik Baktat, 
Rıfat Minare 
Konserve ürünleri, 
hediyelik eşyalar 
yanında şimdi de 
Bursa’nın ünlü havlu 
fabrikası Minteks’in

Hakan Mert
Kaliteli ürünler 
satıyoruz.” dedi. 
Gemlik İmam Aslan 
Dinlenme Tesisle 
ri’nde İskender

tüm çeşitlerini 
İşyerimizde bula
bilirler. İşyerimizde 
müşteri memnuniye 
tine dikkat ediyoruz.

Kebapçısı, Köfteci 
Erol, Kütahya Sera 
mik ürünleri, Safran 
bolu Helvacısı mağa 
zaları yer alıyor.
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Hız lıartlesler softadan zehiflendi İhsanca
İnegöl'de sobadan 
sızan karbonmonok- 
sit gazından 
zehirlenen 2 kız 
kardeş, hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgilere 
göre, Mahmudiye 
Mahallesi’nde 
aileleriyle birlikte 
ikamet eden 
Büşra ve

Ml İIİMIIİII Mili Milli llM
Bursa’da bir 
restoranın sadaka 
kutusunu soyan 
zanlı güvenlik ka 
meraları tarafından 
görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre 
akşam saatlerinde 
Bursa’da bir 
restorana müşteri 
gibi giren zanlı, 
masanın üzerinde 
duran sadaka 
kutusunu çalıp iş 
yerinin tuvaletine 
sakfadı. Restoran 
sahibi kendisine 
dürüm hazırlarken 
hırsızlık zanlısı da

Ulis irisler i falısınla Mı ftnlıli
Bursa’da 32 yaşın
daki Nurgül T.'nin 
masaj salonuna 
çevirdiği evine müş
teri gibi giden 
polisler, iki kadına 
fuhuş yaptırıldığını 
belirledi. Gözaltına 
alınan Nurgül T. 
tutuklanırken, fuhuş 
yaptıkları öne 
dürülen iki kadın 
serbest bırakıldı.

POLİS MÜŞTERİ 
KILIĞINDA BASKIN 
DÜZENLEDİ 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Çırpan

Ayşenur Keskin 
isimli kardeşler, 
odalarında ders 
çalıştıktan sonra 
uyuya kaldı. Bu 
esnada sobadan 
sızan karbon 
monoksit gazından 
zehirlenen 
kardeşler, ailelerinin 
fark etmesiyle kur
tarıldı 

sadaka kutusunu 
açmak için mutfağa 
girip bir bıçak aldı. 
Sadaka kutusunu

açarak içindeki par
aları alan zanlı, bu 
paralarla dürümün 
ücretini ödeyerek iş

mahallesPCemal 
Nadir caddesinde 
fuhuş için masaj 
salonu açıldığı 
ihbarını alan polis, 
Nurgül T.'nin evine 
müşteri gibi 
giderek, kendisiyle 
pazarlık etti. Eve 
giden iki polis, 
Nurgül T. ile iki 
kadın için 150'şer 
liraya anlaştı. Evde 
Seri numarası alın
mış paraları Nurgül 
T.’ye veren polisler, 
daha sonra kimlik
lerini gösterdiler. 
Diğer ekiplerin

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

gelmesiyle Nurgül T. 
ve iki kadın gözaltı
na alındı.

SOSYAL 
MEDYA ÜZERİNDEN 
PERSONEL 
ARAMIŞ
Yapılan 
incelemesinde 
hiçbir suçtan kaydı 
olmayan ve ilk 
işinde yakalandığı 
belirlenen Nurgül 
T.'nin, takma isimle 
açtığı sosyal pay
laşım sitesindeki 
sayfasında, 7 
Kasım'da 'masözler 

yerinden uzaklaştı. 
Bir süre sonra sada
ka kutusunun 
yerinde olmadığını 
gören iş yeri sahibi, 
güvenlik kamer
alarını inceledi.
Çocuklarının 
dükkanda olduğu bir 
sırada zanlının mut
faktan bıçağı alması 
iş yeri sahibini 
korkuttu.
Olayın ardından 
dükkana gelen 
pvıte ertıpıferf, sada
ka kutusunda par
mak izi çalışması 
yaptı 

aranıyor* diye 
yazdığı ortaya çıktı. 
Sorgusunun ardın
dan mahkemeye 
çıkarılan Nurgül T., 
"Fuhuşa aracılık 
etmek" ve "Fuhuş 
için yer temin 
etmek" suçlarından 
tutuklandı, iki kadını 
ise savcılık tarafın
dan serbest 
bırakıldı.
Tutuklanan Nurgül T. 
ise bir süre sonra 
yargılanmata 
başlayacak ve duru
mu ona ğöre belli 
olacak

Kaçak cep telefonu ele geçirildi

BursaRay’da sıkışınca!
Prostat sıkıntısı olan bir tanıdığım geçenlerde 

ne yapmış biliyor musunuz? BursaRay’ın batı 
hattında seyahat ederken fena sıkışmış ve 
Paşa Çiftliği İstasyonu’nda inmiş. İstasyonda 
tuvalet aramış. Yok tabii ki! Çareyi, Paşa 
Çiftliğindeki ağaçlardan birini sulamakta bul
muş!

Görüntüye bakın! Avrupa kenti olma iddiasın
daki Bursa’da, istasyonda ulaşım aracı 
bekleyenler, ağaçların altına işeyen birini izle
mek zorunda kalıyor!

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden bir 
görevliyle konuştuk. BursaRay istasyonlarında 
tuvalet konusunun daha önce gündeme 
geldiğini, ancak güvenlik açısından uygun 
bulunmadığını söyledi. Dünyanın hiçbir metro
sunda, özellikle de Avrupa’da tuvalet yokmuş!
0 kadar uzağa gitmeye gerek yok. İstanbul’a, 

Ankara’ya bakalım.. Var mı? Ana istasyonlarda 
var ve halkın kullanımına açık. İstanbul’da bazı 
istasyonlara sonradan engelli asansörü 
yapıldığı için iptal edilmiş. Ankara metrosunu 
kullanmadım ama kullananlar da çok temiz 
tuvaletler olduğunu söylüyor.

* * *

“Güvenlik” gerekçe gösteriliyor ya, istasyon
daki tuvaletler ne qibi aüvenlik sorunu yaratır 
acaba diye düşünmeden edemiyor insan..

Fikir yürütelim..
En vahşisinden başlayalım üstelik.
Teröristler bomba koyabilir!
Sapıkların iğrenç emellerini gerçekleştirecek

leri ideal mekana dönüşebilir!
Bunlardan başka ne olabilir?
Yolcu sirkülasyonun yoğun olduğu ana ista

syonlara yapılacak tuvaletler, işletmeye verilip, 
sürekli kontrol sağlanabilir ki, bu saydığımız 
tehditler ortadan kalkar.

Başka güvenlik sorunu ne olabilir diye zorla 
yalım!

Havalandırmanın yetersiz olması durumunda 
birikecek metan gazı patlama riski oluşturur!

Aslında fazla zorlayıp da elzem bir ihtiyacı 
mizah konusu haline getirmemek gerek..

Dedik ya tuvaletler işletmeye verilerek güven
lik sorunu bertaraf edilir. Bu aynı zamanda te 
mizlik sorununu da ortadan kaldırır.

* ★ *

BursaRay personelinin ihtiyacını nerede 
giderdiğini biliyor musunuz peki?

Yer üstü istasyonların bir ucunda dikkatinizi 
çekmiştir mutlaka. Beyaz bekçi kulübesi 
görünümündeki kabinler, görevli tuvaleti..

Aslında BursaRay projesinde hiç tuvalet 
yoktu, bunlar sonradan konuldu. Belediyenin 
bu talebi dikkate alıp bir çözüm bulması 
gerekiyor. Çünkü prostatlısı var, böbrek hastası 
var, çocuğu var.. En azından ana istasyonlar
da..

İznik’te kaçak cep 
telefonları ele 
geçirildi.
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü Asayiş Şube 
ekipleri, seyyar cep 
telefonu satıcısı

Hamit Ekinci'yi (53) 
kendisinden cep 
telefonu satın 
alan bir şahsın şika 
yeti üzerine takibe 
aldı. Seyyar satıcıya 
yapılan 

operasyonda yurt 
dışından yurda 
sokulduğu anlaşılan 
çeşitli markalarda 
24 adet cep telefonu 
ele geçirildi. 
Telefonlara el koyan

polis, kaçak telefon
lara eski telefonların 
IMEI numaralarının 
girildiğini tespit etti. 
Olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor

—DÖRT DÖRTLÜK—
Ağaç altı yapılıyorsa tuvalet 
Bu görüntüyle bozuluyor asalet 
Belediye görevlileri işbaşına 
Yeter bu kadar atalet

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Atışmaya devam...
Yılmaz’ın cevabı var bugün

Belediye Başkanvekili Yılmaz’ın uzun 
açıklamasını geldiği gibi sayfamıza koy
duk.

Hiçbir çıkartma ve ekleme yapmadık.
Aynı şekilde Mahir Gencer’in açıkla

masını ve Osman Durdu’dan gelen açık
lamaları da gönderildiği gibi yayınladık.

Bu olayları yakından izleyen okurlarımız 
kararlarını kendileri vereceklerdir sanı
rım.

Yılmaz, açıklamasında MHP İlçe 
Başkanına Çarşı Camiinin biran önce 
yapılmasının rahatsızlık mı duyduklarını 
söylüyor.

Durdu ise cami konusunda yer seçi
minin yanlış olduğunu, yıkılmakta olan 
binanın da sağlam olduğunu iddia edi 
yordu.

Hatta bu konuda vatandaşları yıkım 
sırasında yıkımı izlemeye davet etmişti. 
Ayrıca yer olarak da eski Kütüphanenin 
yerinin cami yerine daha yakışacağını 
ileri sürmüştü.

Onun çağrısına uyan oldu mu bilmiyo
rum ama, ben dün yıkımı izledim. O da 
Pazar Caddesi’nden gelen kesi f bir toz- 
dumanı üzerine oldu.

Burnumu kapatarak Pazar Caddesi’nde 
eski Özhan Marketin yanındaki ana 
binanın yıkılışını bir süre izledim.

Binada korkunç derecede demir kul
lanılmış.

İnşaatçı veya teknik bir kişi değilim ama 
o devasa makina bile binayı yıkmakta 
zorlandığını gördüm.

Yalnız ben görmedim vatandaşlarda 
yıkımı merakla izliyorlardı.

Eğer bu bina çürükse, Gemlik’te sağlam 
bina yok demektir.

Bence Sayın Yılmaz, tüm binaların dep 
remselliğini ölçtürsün ve ivedilikle tümü 
nü yıksın derim.

Kamu binasını nasıl aceleyle yıkıyorsa 
binlerce vatandaşın da çürük yapılarda 
oturduğunu görerek bu kararı alsın.

Tabii alabiliyorsa..
Yılmaz, özel firmadan başka Bursa İn 

şaat Mühendisleri Odası ve Sakarya Üni 
versitesi’ne de Belediye Binasının ince 
letildiğini ve olumsuz raporlar geldiğini 
söylüyor.

Hürriyet Caddesi’ne yapılacak otopark 
konusunda yer sahipleriyle anlaştıklarını 
alt katlardaki işyerlerini mal sahiplerine 
verecekleri bu sorununda çözüldüğünü- 
belirtiyor ama Yılmazlar inşaatın daha 
önce burada inşaat yapmak istediğinden 
söz etmiyor.

Yılmaz ayrıca, Borusan ve Çimtaş’a 
satılan arsaların ucuz değil değerinin 
üzerinde satıldığını da iddia ediyor.

İddialar ve cevapları sîzlerle paylaştık.
Değerlendirme Gemlik halkının olacak 

sanırım.

Gemlik Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz'dan MHP ve CHP'ye yanıt:

IfcMlillilllillllllllliIBlliaBİlIf
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
CHP'li Meclis üyesi 
Mahir Gencer ve 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu'nun 
imarla ilgili konular
daki eleştirilerini 
yanıtladı.
Gemlik'e yönelik 
yapılan hizmetlerin 
rakip siyasi partiler 
tarafından eleştiril 
meşini, "çekeme 
mezlik olarak" nite
lendiren Belediye 
Başkanvekili Yılmaz, 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu'nun 
ilçedeki yerel gaze 
telerde çıkan eleştiri 
ve yorumlarına 
yönelik olarak da 
çarpıcı açıklamalar
da bulundu.
Yılmaz, "Gemlik 
halkının biran önce 
yapılmasını istediği 
Camiinin ivedilikle 
yapılacak olması 
MHP'yi rahatsız mı 
ediyor?" dedi..
Yılmaz, belediye 
eski binasının da 
tüm teknik denetim
lerden çürük raporu 
aldığını, sanayi böl
gesindeki belediye 
arazilerinin de değe 
rinin çok üstünde 
satılarak, Gemlik'e 
yönelik yatırımlara 
ayrıldığını anlattı. 
Belediye eski bina 
sıyla ilgili yapılan 
eleştirilerden yola 
çıkarak yanıt veren 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Belediye 
eski binasının yapı 
lan deprem testle 
rinde sağlam olma 
dığı görüldü.
Test raporlarını Bur 
sa İnşaat Mühen 
dişleri Odasına da 
incelettik. Raporlara 
bu odamız da onay 
verdi. Bunun yanı 
sıra Sakarya Üniver
sitesi inşaat mühen 
dişliği Fakültesi Ana 
Bilim dalı Başkanh 
ğından da yeniden 
rapor istedik.
Yapılan incelemeler 
sonucunda verdik
leri raporda, binanın 
can güvenliği perfor 
mans düzeyini sağla 
madiği görüldüğü 
yazıldı.
Raporda ayrıca, bele 
diye eski binamız 
için, "Binanın genel 
değerlendirmesi 
yapıldığında; beto 
narme sisteminde

kesitlerin yetersiz 
olması, beton kali 
fesinin çok düşük 
olması, kullanılan 
S 220 donatısındaki 
aderans yetersizlik
leri, kısmi donatı 
korozyonu, eleman 
uçlarında etriye sık
laştırma bölgelerinin 
olmaması ve kanca 
teşkilindeki hatalar 
görülen önemli olum 
suzluklardır. Bu 
olumsuzluklar bina 
nın betonarmesinin 
tamamına yakınını 
kapsadığından güç 
lendirilmesi teknik 
ve ekonomik yön
den rasyonel olma 
yacaktır. Binanın 
yaşı ve yapıldığı 
dönemdeki malzeme 
ve teknolojideki 
yetersizlikler ve 
olumsuzluklar göz 
önüne alındığında 
yapısal güvenliğini 
kaybetmiş olan bu 
binanın yıkılmasının 
daha uygun olacağı 
görüş ve kanaa 
tindeyiz" görüşü yer 
aldı.
Belediye eski binası 
ile ilgili bu kadar bi 
limsel rapor varken, 
eleştiriler gerçek 
dışıdır" dedi.
Gemlik'in ihtiyacı 
olan ve Gemlik 
halkının biran önce 
yapılmasını istediği 
camiyi yapmak için 
çalıştıklarını vurgu
layan Refik Yılmaz, 
"Gemlik halkının 
biran önce yapıl
masını istediği 
Camiinin ivedilikle 
yapılacak olması 
MHP'yi rahatsız mı 
ediyor?" diye sordu. 
Gemlik'in en önemli 
sorunlarından birisi 
olan otopark so 
runu konusunda da 
basiretli yönetim 
anlayışı ile çalıştık
larını belirten Bele 
diye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
otopark ihtiyacının 

giderilmesine yöne
lik basiretli yönetim 
anlayışının rant ile 
karıştırılmaması 
gerektiğine dikkat 
çekti. Maksadını 
aşan eleştirilerin 
rakip partilerin hiz 
metleri çekememe 
sinden kaynaklan 
dığını anlatan Refik 
Yılmaz, "Söz konusu 
otopark arsasının 
mülk sahipleri ile 
görüşülmüş, alt katı
na belediye tarafın
dan dükkânlar 
yapılarak mal sahi 
bine verilmesi, ikinci 
ve üçüncü katlarına 
otopark olarak bele 
d iyeye ve dolayısıy
la Gemlik halkının 
hizmetine sunula
cağı arsa sahibine 
bildirilmiştir.
Arsa sahipleri de bu 
teklifi olumlu karşı 
lamışlardır" diye 
konuştu.
Özel, kasti değil, 
ihtiyaca yönelik 
planlar hazırlandığı
na dikkat çeken 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Çarşı Dere 
sinin üzerinin açıl
ması sonrasında 
kendi bürolarının 
bulunduğu yerinde 
istimlâkini istediğini 
hatırlattı.
Rant amaçlı değil, 
Gemlik'i hizmet ve 
ilçenin ihtiyaçlarına 
yönelik hizmet, plan, 
yatırım ve çalış
malar yürüttüklerini 
ifade eden Yılmaz, 
CHP'li Belediye 
Meclis üyesi Mahir 
Gencer'in önceki 
günkü açıklamaları
na da yanıt verdi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Rant 
kavramlarıyla 
hizmetlerimizi göl
gelemeye çalışıyor
lar. Rant diye bir şey 
söz konusu değildir. 
Bizim tek amacımız

Gemlik'e en iyi 
hizmeti verebilmek
tir" diye konuştu. 
Otopark yeri 
konusundaki eleştir
ileri, "CHP grubu 
söz konusu alanın 
otopark olmasına 
prensipte karşı çık
mamıştı" diye yanıt 
veren Refik Yılmaz, 
"O dönemde 1/25 
binlik planlar iptal 
edildiği için, bu plan 
lara dayanarak 1/5 
binlik planlar çıka
maz, değiştirilemez 
diye CHP'liler ret 
vermişlerdir. 
Ancak, daha sonra 
planlara itirazların 
görüşüldüğü 15 
Aralık 2011 tarihli 
belediye meclisi 
toplantısında 
CHP'liler vatan
daşların itirazlannı 
uygun görmemişler, 
plana evet demiş 
lerdir.
Yani bu bölgenin 
otopark olması oy 
birliğiyle geçmiştir. 
Otopark yeri bu 
oylarla sağlanmış 
tır" dedi.
Sanayi Bölgesin 
deki belediyeye ait 
arazilerin satışına 
yönelik eleştirilere 
de yanıtlar veren 
Gemlik Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz, yıllardan 
beri fabrikaların, 
sanayi kuruluşları 
nın işgal ettiği 
belediyeye ait 
arsaları değerinin 
üzerinde satarak 
Gemlik halkının 
hizmetine sunduk- ' 
larını kaydetti.
Buradan elde edilen 
gelirle 2 adet 
otopark, 2 adet de 
kapalı Pazar yeri 
yapacaklarını hatır
latan Refik Yılmaz, 
"Karayolları, aynı 
bölgede Azot yolun
da ana güzergâh 
üzerinde metrekare 
sini 300 liradan 
alırken, biz daha iç 
bölgelerde kalan 
arsalarımızı metre 
karesi 410 liradan 
sattık.
Rakamları, kamu 
oyunun takdirine 
bırakıyorum. 
Biz, Gemlik'e hizmet 
ediyoruz.
Hizmet etmeye 
devam edeceğiz" 
dedi.
(Gemlik Belediyesi 
Basın)
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ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÖĞRETMENLERİMİZ
Her 24 Kasım'da 

öğretmenlerimiz 
gelir aklımıza, onları . 
saygıyla anarız. 
Anamız, babamız 
yerindedir onlar. 
Gerçekten yatılı 
okullarda okuyanlar 
bu dediklerimi çok 
iyi anlarlar. Hâni * 
şarkılarda da vardır 
ya öğretmen bir 
ana, bir baba diye, 
tıpkı öyledir'işte.

Hayatımızda öğret* 
menler niçin önemli 
bir yer tutar? Çünkü 
çocukluk ve gençlik 
yıllarımızı hep onlar
la geçiririz, haya 
timizin bir parçası 
oluverirler zaman 
içinde. Dertlerimize 
ve sevinçlerimize • 
ortak olduklarına 
tanık oluruz. 
Başarılarımızda hep 
onlarfn katkıları 
vardır. Bize iyiyi,

güzeli ve doğruyu 
onlar gösterir. Hak . 
v,e adalet kavram
larını öncelikle, 

, onlardan duyarız, 
haksızlığa diren
meyi onlar 
aşılamıştır bize. 
Sevgiyi, kardeşliği *, 
ve daryanışmayı bir 
oya gibi onlar 
işlemiştir beyni
mize. Yurt ve ulus 
sevgisi onlar 
sayesinde yeşerir ■ 
yüreğimizde. Eski 

^çağlardan yeni.
çağlara uğuldayarak 
gelen onların 
sesidir. Toplumu 
biçimlendiren ve- 
yönlendiren onların 
yetenek ve beceri
leridir.

Ulu Önder'in 
dediği gibi: 
"Ulusları kurtaranlar 
yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir."

Büyük Kurtarıcı bu 
sözlerle yetihmez " 
Öğretmenler, yeni' 
kuşağı, cumhuriye 

' tin özverili öğret
men ve eğiticileri, i 
sizler yetiştire
ceksiniz, yeni kuşak 
sizin eseriniz ola
caktır.

, Eserin değe rî, 
‘sizin ustalığınız ve' 
özveriniz derece-, 
siyle orantılı olacak
tır." der.

Günümüzde öğret
menler nasıl bir.. 
kuşak yetiştiriyor, 

. hiç düşündük mü?
Ya da soruyu biraz . 
daha genişletelim: " 
Çocuklarımız ve 

. gençlerimiz nasıl bir 
eğitim sürecinden 
geçiriliyor?" 
Gerçekten yaşama 
dönük, üretime da 
yalı, yaparak ve 
yaşayarak, olayları 

sorgulayıp, analiz 
ve senteze başvu
rarak mı'yetiştirili 
yor, yoksa ezberci 
bir eğitiminin ağır 
ve gereksiz yükünü 
taşıyarak mı?

Atatürk, Samsun 
öğretmenleriyle 22 
Eylül 1924 tarihinde 
yaptığı konuşmada 
bakınız neler 
söylüyor: "Bilim ve 
fennin haricinde yol 
gösterici aramak 
gaflettir,'cehalettir, 
.dalâlettir."1 
Konuşmasının bir 
başka yerindç:.-. 
"Yeni Türkiye 
Cumhuriyetinin yeni 
kuşağa vereceği 
eğitimin ulusal 
eğitim olduğunu 
kesinlikle, belirt
meliyim." diyor. Bu 
yolda öğrenci 
yetiştirmek için 
öğretmenlerin de 
çok iyi yetişmiş 
olması gerekli. 
Öğretmen gerçek
ten kendini 
mesleğine ve öğren
cilerine adamış 
olmalı.

Öğretmenlerimiz, 
sâdece maaş almak 
için "devletten aylık, 
Allah’tan sağlık" 
felsefesini yürek

lerinden söküp ata
bilmişler midir?

Bugünün öğret
menleri, gerçekten 
öğrencilerini bilimin 
ve fennin yol gös
tericiliğinde mi 
yoksa birtakım doğ
maların yörün
gesinde mi yetiştin 
yor?

Eğitim bakanlığı 
ülkeyi hangi yüzyıla 
doğru taşı yor ola
bilir?

Teokratik bir 
dünyanın özlemini ‘ 
çektikleri, hazır
ladıkları program ve 
projelerden anlaşıl) 
yor. Böylesine 
çelişkili bir durum
da eğitimcilerden 
görevlerini adam 
gibi yapmaları nasıl 
beklenecektir? 
Çocuklar geleceğe 
hazırlanırken hangi 
bilgi ve becerilerle 
donatılacaktır? 
Eğitimcilerimiz, 
görevlerini 
yaparken Atatürk 
ilkelerinden ve 
cumhuriyetin temel 
değerlerinden asla 
ödün vermeyecek
lerine dair yemin 
ederler.

Yaşamları boyunca 
hep Atatürkçü, hep 

halkçı ve cumhüri 
yetten yanadır. 
Acaba gerçekten de. 
öyle midir?

Bir ozanın 
dizeleriyle yanıtla 
yalım sorumuzu:

"Ne devimlerini 
koruyabildik./ Ne ■ . 
ilkelerini kesinlikle 
anladık / Ne amacın 1 
doğrultusunda/ 
Ulusçuyduk bağım- 
sîzdik ne de çağ
daştık /.Yıllar geçti 
aradan /." 
Gösterdiğin yolu 
aşamadık / Hepimiz 
Atatürkçüydük ama 
/ Yazık ki 
Atatürkçülükten 
sınıfta kaldık.'^ ■ | 
(Doğan Işıksaçan)

24 Kasım'da bir 
eğitimci olarak 
güzel şeyler söyle
mek, yazmak ister
dim; ülkemde 
yaşananları ; 
gördükçe içimden 
gelmiyor güzel 
şeyler yazmak, yine 
de bütün olumsuz 
luklara karşın 
yüreğimi karartmı 
yor, umutlarımı yitir
miyorum.

Tüm öğretmenlerin 
öğretmenler 
gününü yürekten 
kutluyorum.

^MLİK’İ her ys^J££X!S!P“SçtonmB. EBnUlk Otogar .çetototen to___________________

İstanbul
08:25 -10:25 -12:25 - 14:25 -16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

Ankara 
06:45 - 08:45 -12:45 -16:15 - 23:15

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ -BAŞLIYOR!
Kampanya detayları ve koşulları için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

İzmir 
08:15 - 11:45 - 23:15-00:15

Denizli 
11:45-23:15

Antalya 
10:45-23:15

İSTER
HEMEN GEL

HEMEN AE\
“ERKEN ALAN

KAZANIR" 1

"X İSTER
[ HEDİĞİMİZ SAATTE...

^FIRSAAT
“FIRSAAT’TE GELEM

KAZANIR”

5120025 - 5120083 1962-2012
n OEH 900 OE OE I www-pamukkale.com.trU obu ooo ob ob

pamukkale.com.tr
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Ürer KONAK 
(E) Tarih Öğretmeni

EĞİTİMİMİZDE GERÇEKLER; SORUNLAR; İSTEKLER
Her ülkenin 

kendine özgü bir 
eğitim sistemi 
vardır. Bu sistem o 
ülkenin geleceğiyle 
ilgilidir. O yüzden 
çok önemlidir... Adı 
“milli” olan sistem 
sık sık değişmez, 
iktidarlar değişe
bilir. Ancak, çağın 
gereksinimi olan 
yenilikler 
eklenebilir. Kuşaklar 
arasında büyük 
kopukluklar yaratıl
maz.
Ulusal tarihimizde 

üzerinde en çok 
oynanan sistem 
“eğitimdir”.
Yok okullarımızda 

1948 programı mı 
uygulansın, yok 
1964 programı mı 

uygulansın? 
Okullarımızın süresi 
4 yıl mı olsun, 5 yıl 
mı olsun? Ortaokul 
ye liselerimiz 3 mü, 
4 yıl mı olsun?
Öğretmenler şöyle- 
mi yetişsin, böyle- 
mi ?

Meslek liselerimiz 
de, yüksek okulları 
mızda üniversitele 
rimizde her yönetim 
değişikliklerinde 
farklı uygulamalar.... 
Eğitim bir yaz - boz 
tahtasına 
dönüşmüştür 
adeta...

Olanlar çocuk
larımıza, gençleri 
mize olmaktadır. 
Harcanan emekler, 
paralar da işin 
çabası...

Peki ne yap
malıyız?

Nasıl bir sistem 
getirmeliyiz ki 
“milli” olsun?

Bu konularda da 
kafa yormuş büyük 
insan Atatürk bakın 
nasıl bir eğitim sis
temi istiyor?

Daha 1923 yılında 
Bursa’mızda öğret
menlerle yaptığı bir 
konuşmada genç
lerin nasıl yetiştiril 
meşini istiyor?
“Çocuklarımız ve 

gençlerimiz yetiştin 
lirken onlara özellik
le; varlığı ile, hakkı 
ile, birliği ile çatışan 
yabancı unsurlarla 
savaşma gereğini, 
ulusal düşünceleri 
tam bir kendinden 

geçişle, her karşı 
düşünce karşısında 
şiddetle, esirgemez
likle savunma 
zorunluluğu aşılan
malıdır”
“Bunu daha açıkça 

belirtmek gerekirse 
sizleri yetiştiren 
öğretmenler önce
likle şunları göz 
önünde tutmalıdır:

1- Milli varlığımıza 
düşman olanlarla 
savaşmamız gerek
tiğini,
2-Türk Devletine 

ve T.B.M.M. ne düş
man olanlarla 
savaşmamız gerek
tiğini,

3- Çağın gereksini
mi olan bilgileri 
öğretmemiz gerek
tiğini,

4- Akılcı, gerçekçi, 
deneyci, ezberci 
olmayan bilgiler 
öğretmemiz gerek
tiğini,

5- Yaşantımızın 
gereksinimlerini 
karşılayacak bil
gilerle donatmamız 
gerektiğini asla 
unutmamalıyız”

Bu anlayışı 
geliştirecek, bu 

davranışları 
kazandıracak olan
lar da öğretmenler 
ve Milli Eğitim 
Bakanlığıdır. 15 
milyona yaklaşan 
genç nüfusu olan 
ülkemizde öğret
menlerin taşıyacağı 
eğitim sorumluluğu 
çok önemlidir.
“Eğer 

Cumhurbaşkanı 
olmasam, Milli 
Eğitim Bakanı olur
dum” diyerek 
“Milletleri kurtara
cak olanlar yalnız 
öğretmenlerdir” 
diyen Atatürk, 
öğretmensiz bir 
toplumun millet 
olmayacağını 
gönülden, içten 
söylemiştir. Bu 
nedenle Atatürk’le 
öğretmeni-öğren- 
ciyi, eğitim-öğreti- 
mi, dünü-bugünü, 
geleceği birbirinden 
ayırmak mümkün 
değildir.

Ne yazık ki bu gün 
eğitimimiz ve öğret
menlik mesleği 
çözüm bekleyen 
pek çok sorunlarla 
doludur...

Binlerce öğretmen 
işsizdir, atama bek
lemektedir... 
Eğitimde kargaşa 
sürmektedir. 
Okullarımız kala
balık, sınıflarımız, 
araç-gereçlerimiz 
yetersizdir.

Bunlara çözümler 
bulunmalıdır... 
Nitelikli öğretmen 
eğitimine gidilmeli, 
sürekli yenilikler 
izlenmeli, çağdaş 
eğitim-öğretim yön
temleri öğretilmeli, 
öğrenilmeli, 
hizmetiçi eğitimler 
yoluyla (laf olsun 
diye değil) bilgiler 
yenilenmeli, taze- 
lenmelidir...

Öğretmen yalnız 
bilgi taşıyan ve 
aktaran değil rehber 
olmalı... Kaynak 
tarayıcı, okuyan, 
araştıran, öğren
meyi kolaylaştıran 
lider olmalıdır... 
Sevgi ile bilgiyi 
kucaklaştıran, 
güven duyulan, J 
güleryüzlü, canlı bir 
eğitim kaynağı 
olmalıdır.

ELEMAN MANIYOR
AVM’DE TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞACAK SİGORTALI ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

CIUS AVM İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ

KİRALIK 
DAİRE

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ■ NAAftftA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 10 >hl{UhX{ 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK lUlıUlUUVUU

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : O 532 583 53 78

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mm Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km. 

TEL :514 03 06-514 20 21 GEMLİK

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜND€ DAVCTİVC BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin ...

4-0 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Borusan Çağdaş 
Sanat Koleksiyo 
nu’nda yer alan 
eserleri Perili 
Köşk’ün farklı kat
larında değişik yo 
rumlarla izleyicilere 
sunan Segment 
sergilerinin üçüncü 
sünde, sanatsever
leri oldukça ilginç 
çalışmalar karşılaya
cak. Hedefi, Borusan 
Contemporary’nin 
dinamik yapısını 
ortaya çıkarmak olan 
Segment sergilerinin 
üçüncüsünde, kırk
tan fazla sanatçının 
yüze yakın çalışması 
sergilenecek.
Küratorlüğünü Dr.

Necmi Sönmez'in 
üstlendiği sergide, 
Liam Gillick, Eelco 
Brand, Hannu 
Karjalainen, Chen 
Jiagang, Evrim 
Kavcar, Nejat Sati, 
Lale Delibaş ve Nuri 
Bilge Ceylan başta 
olmak üzere farklı 

kuşaklara ve kültür* 
lere ait sanatçıların 
farklı tekniklerle 
gerçekleştirdikleri 
çalışmaları yer ala
cak.
Uluslararası güncel 
sanatın deneysel 
eğilimlerinin göste 
rileceği SEGMENT 

#3 sergisi, Perili 
Köşk’ün mekânsal 
özelliklerini de 
sergilemenin orga 
nik bir parçası haline 
getirerek izleyicilere 
güncel sanatın 
kavramsal yaklaşım
larını bir arada 
görme imkânı suna 
cak. Bu sunum 
çerçevesinde çalış
maları gösterilen 
sanatçılar, izleyicileri 
sosyal, ekonomik ve 
güncel yaşama ait 
olgularla baş başa 
bırakacaklar. 
Borusan 
Contem porary, 
yaşayan
en önemli Fransız 

sanatçılarından 
biri olarak kabul 
edilen François 
Morellet’yi 24 Kasım 
2012 -26 Mayıs 2013 
tarihleri arasında 
sanatseverlerle 
buluşturuyor. 
Küratorlüğünü Dr. 
Necmi Sönmez’in 
üstlendiği François 
Morellet sergisi, . 
ağırlıklı olarak 
Borusan Çağdaş 
Sanat Koleksiyo 
nu’nda yer alan 
büyük boyutlu neon 
eserlerden oluşuyor. 
Borusan Contem 
porary, SPOT ON 
sergilerinde, izleyici
leri sanat tarihine 

geçmiş eserlerle 
buluştururken, çağ
daş sanatın sorgu
layan, düşündüren 
öğelerini ön plana 
çıkarmayı 
hedefliyor.
SPOT ON sunum 
modeliyle her 
sergide farklı bir 
sanatçıya odaklanan 
Borusan Contem 
porary, SPOT ON #4 
başlığı altındaki 
sergiyle Morellet’nin 
neon, fotoğraf, 
desen, obje ve 
özgün baskı teknik 
lerinde gerçek
leştirdiği yirmiye 
yakın çalışmasını bir 
araya getiriyor.

All II B ■ AH H ■ i ı

Erkekler Bölgesel 
Basketbol Ligi'nde 
(EBBL) 4.hafta 
maçında Deniz Gücü 
(Deniz Harp Okulu 
İSTANBUL) ile 
karşılaşacak. 
Gemlik Spor salo
nunda 25 Kasım 
Pazar günü 

oynanacak karşılaş
ma saat 15:00'da 
başlayacak.
Gücümspor, Teknik 
Koordinatör Serkan 
Sezgin, "Pazar günü 
Deniz Gücü ile 
karşılaşacağız. Bizim 
için yolumuza de 
vam etmemiz açısın

dan önemli bir 
karşılaşma. Hafta 
içinde yaptığımız 
idmanlarla maça 
çok iyi hazırlandık 
ama bu maçı 
lehimize çevirecek 
olan taraftarlarımızı 
maça bekliyoruz. 
Bu maçta

basketbol severleri 
ve Gemlik halkını 
Gücüm spor'u 
desteklemeye davet 
ediyoruz. Tüm 
gelişmeleri 
www.gucumspor. co 
m adresinden takip 
edebilirsiniz. ” 
dedi

GEMLİK
.■ / ^)DEV~
_/ ; MU

YALNIZ BIRAKMA
GÜCÜM SPOR - DEMİZ GÜCÜ

•». HAFTA ERKEKLER BÖLGESEL BASKETBOL LİG MAÇI

MAÇ TARİHİ : 25.11.2012 PAZAR
MAÇ SAATİ ; 15:00 
YER : GEMLİK SPOR SALONU

ÜCRETSİZDİR

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR

http://www.gucumspor
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Türkiye'ye gelen 
yabancı ziyaretçi 
sayısı Ekim'de 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
0.37 artarak 3 
milyon kişiyi geçti 
Turizm 
Bakanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, yılın ilk 
10 ayında gelen 
yabancı ziyaretçi 
sayısı da yüzde 
0.5 artışla 29 milyon 
kişiye yaklaştı. 
Türkiye'ye gelen 
yabancı ziyaretçi 
sayısı Ekim'de 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
0.37 artışla 3.05 
milyon kişi oldu. 
Turizm 
Bakanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, Ocak-

Enflasyonda beklenti oram düştü
Merkez Bankası 
Kasım ayı beklenti 
anketini açıkladı. 
Verilere göre Kasım 
ayında Tüketici 
Enflasyon (TÜFE) 
beklenti oranı 
yüzde 1,11'e düştü. 
Bu oran Ekim 
ayında yüzde 1,85 
oranındaydı. 
Merkez Bankası 
Kasım ayı beklenti 
anketini açıkladı. 
Verilere göre Kasım 
ayında Tüketici 
Enflasyon (TÜFE) 
beklenti oranı yüzde 
1,11'e düştü. Bu 
oran Ekim ayında 
yüzde 1,85 
oranındaydı. 
Gelecek yılın TÜFE

Ekim'de yabancı 
ziyaretçi sayısı 
geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 0.5 
artışla 28.81 milyon 
kişi oldu.
Turistlerin en çok 
giriş yaptıkları sınır 
kapılarının bağlı 
olduğu iller sırala
masında ilk 5 il ise 

beklenti oranı 
Kasım ayının ikinci 
döneminde 0,66 
oranında gerçek
leşmesi beklenirken, 
bu oran Kasım 
ayının birinci döne
minde yüzde 0,65 
oranında gerçek
leşti. Yılsonu TÜFE 
beklenti oranı 
Kasım ayının ikinci 
döneminde yüzde 
7,20'ye düştü. 
Cari yılsonu yıllık 
Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) 
büyüme beklentisi 
Kasım ayının birinci 
döneminde yüzde 
3,3 iken aynı ayın 
ikinci döneminde bu 
oran yüzde 3,2'ye

şöyle sıralanıyor: 
1-Antalya (%33,93 
/1 milyon 35 bin 119 
kişi)
2-İstanbul (%29,93 
/ 913 bin 212 kişi)
3- Muğla (%8,04 
/ 245 bin 302 kişi)
4- Edirne (%7,73 
/ 235 bin 782 kişi)
5- İzmir (%4,78 / 
145 bin 698 kişi) 

düştü. Merkez 
Bankası'nın 2013 
yılsonu yıllık GSYFT 
büyüme oranı ise 
yüzde 4,4 olması 
bekleniyor.
Cari yılsonu yıllık 
cari işlemler 
dengesi beklentisi 
geçen ay 6 milyar 
dolarlarında iken 
Kasım ayında bu 
rakamın 5 milyar 
832 milyon dolara 
düşeceği tahmin 
ediliyor.
Kasım ayında dolar 
kurunun 1,796 TL 
olarak gerçekleşme
si beklenirken, yıl- 
sonu dolar kurunun 
1,798 TL olması 
bekleniyor.

Maliye'nin ihracatta 
KDV iadesi uygula
ması küçük ölçekli 
işletmeleri mağdur 
ediyor. Finansman 
sıkıntısı yaşadıkları
na dikkat çeken 
ihracatçılar, iade 
lerin hızlı yapıl
masının firmaları 
banka yükünden 
kurtaracağını belir
tiyor.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek ise 
inceleme yapıl
madan iadenin 
mümkün olmadığını 
söylemişti.
Türkiye, küresel 
krize rağmen ihra
catını artırmaya 
çalışırken iş 
dünyası Maliye'nin 
KDV iadesi uygula
masına tepki gös
terdi. Firmaların 
ciddi mali yük altına 
girdiğine dikkat 
çeken ihracatçılar 
geç iade sebebiyle 
küçük firmaların 
finansman sıkıntısı 
yaşadığına dikkat 
çekiyor.
İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Ma 
mulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) 
Başkanı Murat 
Akyüz, KDV iadele 
rinde vergi daireleri 
nin sıkıntıyı devam 
ettirdiklerini belirte 
rek, firmaların son 
dönemde ÖTV zor
luğu ile de karşılaş 
tıklarını aktardı. 
KDV iadesi 
konusunda Maliye 
Bakanlığı'nın 'gecik
ince kâr ediyorum' 
mantığı ile hareket 
ettiğini aktaran 
Akyüz, "Firmalar

ciddi mali yük altın
da. Bankalardan 
kredi çekmek zorun
da kalınıyor. 
Firmaları bankaların 
kapılarında tutuyor
lar. Eski mahsuplaş
ma yöntemi daha 
iyiydi." dedi. 
İstanbul Hububat 
Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve 
Mamulleri İhra
catçıları Birliği 
Başkanı Zekeriya 
Mete ise her vergi 
dairesinin aynı 
sürede işlemi net
icelendirmediğine 
dikkat çekerek, ihra
cat iadesi işlem
lerinin uzun zaman 
aldığını ifade etti. 
Mete, "İndirim oranlı 
KDV iadelerinde 
müteselsil sorumlu
luktan dolayı iade 
talep eden firmanın 
alt firmasının iş yap
tığı alt firmalar dahi 
sorunlu olsa bile 
KDV iadesi red
dedilmektedir. Ya da 
bu firmaların 
araştırılması isten
mektedir. Bu da 
uzun zaman almak
tadır." diye konuştu. 
Vergi dairelerinde 
karşılaşılan bir 
başka sorunun ise 
ihraç kayıtlı mal 
karşılığı alınan 
vadeli çekler 
olduğuna dikkat 

çeken Mete, vergi 
dairesinin çeki 
ödeme aracı olarak 
görmediği için KDV 
iadesi işleminin 
başlatılamadığını 
kaydetti.
Maliye'nin KDV 
uygulamasını 
eleştiren ve isminin 
açıklanmasını iste
meyen bir ihracatçı 
ise vergi dairesinin 
iade yaparken 
büyük küçük şirket 
ayrımı yaptığını vur
guladı. Teminatı 
getirenlerin sorun 
yaşamadığını 
aktaran firma 
sahibi, "Hızlı İade 
Sistemi'nde çalışan 
sayısı ve cirolara 
ilişkin bazı şartlarda 
esnekliğe gidildi. 
Ancak küçüklerde 
sorun devam edi 
yor." eleştirisinde 
bulundu. İstanbul 
Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhra
catçıları Birliği 
(İHKİB) Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi 
ise küçük firmalarda 
yaşanan sorunun 
evrakların hazırlan
ması ve teminattan 
kaynaklandığını 
belirterek, bankalar
la ilişkisi olmayan 
küçük firmaların bu 
konuda sıkıntı 
yaşayabildiğini 
aktardı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Telefon Arıza . 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esada; 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

BAGITICILAR

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 Oo
Akcan Petrol
MAR-PET ;°
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 o3

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 5,3 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 go 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Klarfez
^GEIILİkTiİİLKGÛMLÜKSİYASİgTzETESİ^^^

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4429 

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)

ıgUıııMI
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ ŞAFAK

VAKTİ BÖLÜM 
2:11:30-14:00- 

16:30-19:00-21:15 
DABBE;BİR CİN 
VAKASI:12:00- 

14:15-16:30-
20:00...

REZERVASYON 
513 33 21
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ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

3 AY ERTELEME
+6 TAKSİT

4 MICHELIN LASTİK ALANA
TABLET PC HEDİYE

RENAULT FIX PAKETLERİNDE 
VE ELF MOTOR YAĞLARINDA 

%20 İNDİRİM

MICHELIN

İİİİİİJİİİHİİİİİİIİİİİİİ

SSSİMiKreii

WORLD e/F

ÜÇKARDEŞLER RENAULT YETKİLİ SERVİS
BAĞKUR SANAYİ SİTESİ E-BLOK NO: 9/10 GEMLİK / BURSA

TEL 0224 513 89 96 FAX: 0224 514 30 89

DRIVE THE CHANGE



■ GEMTIPn
C&Oklrn GEMLİK KONUR TIP MERKEZİ
■ dLLNBOH

NÖROLOJİ

Dr. Sefer 
KÖSTEM

RUH VE SİNİR 
HASTALIKLARI UZMANI 

Dr. Sabahaddin 
ÇAKIROGLU

SGK İLE ANLAŞMAMIZ 
MEVCUTTUR

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri
Saat 13.oo-18.oo arası Saat 13.00 -18.oo arası

RANDEVU İÇÎN 
İstiklal Cad. No: 44 GEMLİK 

Tel: 514 80 88 - 514 50 51
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Asa;“Marmarahirlil(zeytin 
iireticisînin sigortasıdır”

Ortaklarına ilk dilimde 18 milyon lira 
ödeyen Marmarabirlik, ikinci ödemeyi 
7 Aralık'ta yapacak. Başkan Asa, kam
panyanın açılışında Marmarabirlik'i 
haksızca eleştirenlere, şu anda 
piyasada sadece Marmarabirlik'in 
alım yaptığını, diğer alıcıların çekil 
d iğini hatırlattı. Haberi sayfa 2’de

AKP İlçe Başkanlığı, Meclis üyesi Fevzi Ayyıldız’ı ihraç istemi ile İl Başkanlığına şikayet etti.

w mb imi wii aı ıiııiı
Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Fevzi Ayyıl 
diz, İlçe Yönetim Kurulunun istemi ile İl Yö 
netim Kurulu tarafından bir yıl geçici ihraç 
istemiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu na 
verildi. Ayyıldız’ın Disiplin Kurulu’na veril 
mesi üzerine, Disiplin Kurulu’ndan karar 
çıkasıya kadar AKP ile ilişkisi kesildi.
İlişik kesinti yazısı İlçe Yönetimince Ayyıl 
dız’a iletildi. Fevzi Ayyıldız’ın İl Disiplin 
Kurulu’na yazılı ifade verdiği öğrenildi. 
Ayyıldız, Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile Mecliste son dönemde tartış
malar yaşamıştı. Haberi sayfa 4’de

24 Kasım Öğret
menler Günü 
Gemlik'te de 
coşkuyla kutlandı. 
Törenlerin ilk 
bölümü Atatürk Anı

tında yapıldı. Daha 
sonra İHL’ndeki 
törende mesleğe 
yeni adım atan 
öğretmenler ant 
içti. Haberi syf3’de

Ayyıldız’ın başına gelenler...
AK Parti İlçe örgütündeki iç kaynama 

lar devam ediyor.
2002 yılında kurulan AKP’ye, FP’den 

katılanlar ve o günlerde FP’li olan eski 
DYP’li Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
ile belediye meclis üyelerinin katılımı ile 
ilçede yeni siyasi parti ilgi odağı oldu.

Bunda, 2002 genel seçimlerinde sandı 
ğa gömülen, DP, DSP, ANAP ve FP’nin de 
etkisi oldu.
Kuruluşunda dar kadroculuk anlayışı ile 

üye yazmayan günün ilçe yönetimine, 
AKP’nin iktidara gelmesi ile tepkiler doğ
muştu.

Müfettişler bunun üzerine ilçe yönetimi
ni görevden aldırmıştı. Devamı 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Büyükşehir çalışıyor... 
Koltuk vekili ne yapıyor?

Ortaklarına ilk dilimde 18 milyon lira ödeyen Marmarabirlik, ikinci öde
meyi 7 Aralık'ta yapacak. Başkan Asa, kampanyanın açılışında 
Marmarabirlik'i haksızca eleştirenlere, şu anda piyasada sadece 
Marmarabirlik'in alım yaptığını, diğer alıcıların çekildiğini hatırlattı.Bundan iyisi Şam'da kayısı...

Hoş Şam'da da kayısı bahçesi 
kaldıysa...

Gemlik'ten söz ediyorum.
On yedi bin seçmenin oyuyla 

belediye başkanlığına seçilen CHP ve 
onun adayı Fatih Mehmet Güler'in 
senaryolar üretilerek, planlar yapılarak 
başkanlıktan uzaklaştırıldığı,

Başkan vekilliği seçiminin sayıl- 
madiği yargı kararları ile de tescilli 
olan,

Başkanlık koltuğu vekâleten de olsa 
AKP'ye geçince Büyükşehir'in yağmur 
gibi hizmet yağdırdığı Gemlik'ten söz 
ediyorum.

Şimdi...
Gemlikliden kepçeyle aldığını kaşıkla 

dağıtan Büyükşehir çalışıyor koltuk 
vekili aşure dağıtıyor.

Açıkçası çok da yakışıyor.
Daha önce de kandil simidi falan 

dağıtmıştı.
Ben anlamıyorum bu muhalefeti...
Bir de diyorlar ki "koltuk vekili rant 

dağıtıyor..."
Uyduruyorlar işte...
Ateş olmayan yeraen duman çık

mazmış...
Onlar eskidendi...
Ateş mi var da duman çıkacak?
Tövbe tövbe...
Çarpılacaklar vallahi...
Böylesine tüm yatırımlarını gelecek 

dünya için yapan bir mübarek 
muhtereme yakıştırılacak suçlama mı?

Hem ne olurmuş canım...
Kardeşinin ya da aile yakınlarının 

üzerine şirket kurup müteahhitlik 
yapsa...

İnsanın yaşaması için dünya nimet
lerine de ihtiyacı var.

Ne yesin ne içsin bu insanlar.
Taş mı, toprak mı?
Şimdi diyeceksiniz ki ama oturduğu 

koltuk ta şaibeli...
Eeee siz de çok oluyorsunuz ama...
Ben de İsmet İnönü'nün deyimiyle 

"hadi canım siz de" derim...
Sonra da eklerim;
"Geldikleri gibi giderler..."
Haaa...
Bu koltuk vekili yakıştırmasını da çok 

tuttum.
.Yakıştırma da değil gerçeğin ta ken

disi...
Başkan dediğin demokratik bir seçim 

yapılır yurttaşların oyları sayılır.
Kim daha çok oy almışsa O makamın 

sahibi, şehrin eminidir.
Ama koltuk dediğin öyle mi?
Oturttursunlar da nasıl oturt- 

tururlarsa oturttursunlar.

Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, zeytinden anla
mayan ve sektörü 
tanımayan kişilerin 
eleştirileri nedeniyle 
Marmarabirlik'in 
ticari ilişkilerinin, 
dolayısıyla ortağı 
olan 30 bin zeytin 
üreticisinin zarar 
gördüğünü söyledi. 
Asa, "Özel sektör 
çok az miktarda 
ürün alıp piyasadan 
çekildi. Demek ki 
Marmarabirlik’in her 
zaman üreticinin 
sigortası olduğu 
anlaşılıyor ki, 
piyasada tek alıcı 
olarak kalmıştır" 
dedi.
Sofralık zeytin alım 
kampanyasında 
üreticilere 18 milyon 
liralık ilk ödemeyi 
yapan 
Marmarabirlik, 
şimdiye kadar ortak
larından 22 bin ton 
dolayında, 75 mil 
yon lira değerinde 
ürün aldı.
Ortakların ürün 
bedellerinin ilk dili
mini cuma günü 
aldıklarını söyleyen 
Başkan Hidamet

I5TO ABONE OLDUNUZ MU?
uııli’lı lıı ıtııiı ılıtıl «umıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Mesai saatleri değişti
Merkezde çalışan 
memurların dinlen
me ve çalışma saat
leri yeniden düzen
lendi.
Merkezde çalışan 
memurların dinlen
me ve çalışma saat
leri yeniden düzen
lendi. İlgili, bağlı ve 
ilişkili kuruluşlar 
"hizmet gereklerine" 
göre farklı dinlenme 
ve çalışma saati 
uygulayabilecek. 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla "Merkezde 
Günlük Çalışma 
Saatlerinin Tesbitine 
İlişkin Karar"da 
değişiklik yapılması
na dair karar Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayım

verirken dikkatli 
olmalıdır" dedi.

Asa, ikinci öde
menin ise 7 Aralık'ta 
yapılacağını söyledi. 
Asa, alım yaptıkları 
fiyatlara ilişkin 
eleştirilere dikkat 
çekerek, "Daha yük
sek fiyat istiyorlar. 
Bunu söyleyenlerin 
ekonominin genel 
kuralı olan arz-talep 
dengesinden haber
siz olmaları 
mümkün değil. Bu 
eleştiriler kasıtlıdır 
ve medya kuru
luşları da bu kasıtlı 
eleştirilere yer 

landı.
Uygulamadan doğan 
sakıncalar ya da 
yeniden ortaya 
çıkan gereksinimler 
nedeniyle günlük 
çalışmanın 
başlangıç ve bitiş 
şaatleri ile öğle din
lenme saatlerinde 
değişiklik yapıldı. 
Buna göre, Adalet 
Bakanlığı, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji

"Bugün yüksek 
olursa yarın hiç 
oiryjaz"
Asa, şöyle konuştu: 
"Marmarabirlik 'in 
fiyatlarını yetersiz 
bulan, politikalarını 
eleştirenlerin şu 
soruyu samimiyetle 
yanıtlaması gereki 
yor. Şu anda piyasa
da Marmarabirlik'ten 
başka alıcı var mı? 
Üreticimiz alın 
terinin karşılığında

Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal güvenlik 
Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı ile 
Bankacılık 
Düzenleme ve v 
Denetleme 
Kurulu'da çalışan 

daha fazlasını hak 
ediyor ama piyasa 
koşullarında veri 
lebilecek en iyi 
fiyatı vermiştir 
Marmarabirlik... 
Eğer bugün daha 
fazlasını verirsek, 
yarın Marmarabirlik 
diye bir kurum 
kalmaz. Süreklilik 
önemlidir. Popülist 
düşünceyle günü 
kurtarıp yarını 
düşünmemek, hem 
üreticilerimize, hem 
kooperatiflere ve 
birliğimize, hem de 
bu ülkeye ihanet 
olur."
Ortak zeytin üretici
lerinin büyük 
çoğunluğunun 
Marmarabirlik'ten ve 
politikalarından 
memnun olduğunu 
ifade eden Asa, her 
zamanki çağrısını 
yineledi ve 
"Sağduyulu, hesabı 
kitabını bilen, 
günümüz piyasa 
koşullarından haber
dar, aklıselim ve 
cefakar üreticileri 
m iz Marmarabiriik'e 
sahip çıktıkça kendi
leri de güçlenecek
lerdir" dedi.

memurlar sabah 
8.30 da mesaiye 
başlayacak, 17.30 da 
iş bırakacak.
Bu memurların 
öğle dinlenme saat
leri ise 12.30 ile 
13.30 saatleri arasın
da olacak. 
Başbakanlık, diğer 
bakanlıklar, 
Genelkurmay 
Başkanlığı ile 
Kuvvet 
Komutanlıkları'nda 
görev yapan 
memurların ise 9.00 
da başlayan 
mesaisi, 18.00 de 
sona erecek. Bu 
memurların öğle 
dinlenme saatleri de 
12.30 ile 13.30 
arasında olacak.
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Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmen
ler Günü Gemlik'te 
de coşkuyla kut
landı. Törenlerin ilk 
bölümü Atatürk Anı 
tına çelenklerin su 
nulmasıyla yapıldı. 
İmam Hatip Okulu 
Toplantı Salonunda 
yapılan etkinlik 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başladı 
Günün anlamını 
belirten konuşma 
İlçe Milli Eğitim Mü 
dürü Mehmet Ercü 
men tarafından 
yapıldı. Öğretmenlik 
mesleğinin sınır
larının okul duvar
larıyla çevrili 
olmadığını vurgu
layan Ercümen, 
öğretmenliğin toplu 
mun tüm bireylerini 
kapsayan bir fedakâr

lık mesleği olduğunu 
söyledi.
Başarının kolay ve 
ucuz olmadığını 
belirten Mehmet 
Ercümen, "Toplumla 
rın ana sermayesi 
eğitimdir. Sağlıklı 
demokrasi, ekono 
mik ve teknolojik 

güç ancak eğitimle 
olur" dedi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz' 
da konuşmasında 
öğretmenlerin ruh ve 
manevi dünyamızın 
şekillenmesinde baş 
aktörler olduğunu 
ifade ederek, Hz.

Ali'nin "Bana bir harf 
öğretenin 40 yıl köle
si olurum" sözünü 
hatırlatarak, “Bu 
söze ne kadar layık 
oluyoruz. Herkes 
başını önüne eğip 
bir düşünsün" dedi. 
Kaymakam Cahit 
Işık'da, Ulu Önder

Mustafa Kemal 
Atatürk'ün, "Ulusları 
kurtaranlar yalnız ve 
tek öğretmenlerdir" 
sözünü hatırlatarak, 
öğretmenlerin, öğren 
çilerine tarihimizi 
okuma, öğretme aşkı 
nı ve şevkini kazan 
dırmalarını istedi. 
"Biz Öğretmeniz" 
adlı sunumdan son 
ra, şiirler okundu. 
Daha sonra mesleğe 
yeni başlayan 19 öğ 
retmen de and içti. 
Öte yandan, Gem 

lik'te bir yıl içinde 
emekli olan 19 
öğretmene de hizmet 
şeref belgeleri ve 
plaketleri Kaymakam 
Cahit Işık tarafından 
verildi. Şiir, kom
pozisyon ve resim 
yarışmasında derece 
ye giren öğrencilere 
de ödüllerini dağıtıl 
dı. 24 Kasım Öğret
menler Günü etkin
likleri Sosyal Yaşam 
Merkezinde düzenle
nen kokteyl ile son 
buldu.

CHP den emekli öğretmenlere kahualiıh toplantı

CHP İlçe Örgütü, 
Öğretmenler Günü 
nü emekli öğretmen
lere sabah kahvaltısı 
vererek kutladı.
Cumartesi günü saat 
10.oo da CHP İlçe 
binası toplantı salo
nunda düzenlenen 
sabah kahvaltısına 
50’ye yakın emekli 
öğretmen katıldı. 
Toplantının açılışın
da konuşan CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, emekli 
öğretmenlerin 
gününü kutladı. 
Öğretmenler Günü 
nün 1981 yılından 

beri kutlandığını 
belirten Sertaslan, 
"Başöğretmen Mus 
tafa Kemal 
Atatürk’ün izindeyiz’’ 
dedi.
Daha sonra söz alan 
CHP Yönetim kurulu 
üyesi ve emekli 
öğretmen Dilek 
Taşpınar ise, konuş
masında ham mad
desi sevgi üzerine 
eklenmiş bilgi ve 
teknik, sağlam bir 
kişilik, sabır, anlayış 
hoşgörü ile biraraya 
gelirse mükemmel 
bir öğretmenin 
ortaya çıkacağını 

söyledi. Taşpınar, 
öğretmenlere sesle 
nerek, "Tüm öğren
cilerinizi kendiçocu 
ğunuz kabul edebile
cek ve onlara sabır
la, kararlılıkla doğru 
yu güzeli öğretebile- 
cekseniz bu mesleği 
seçmelisiniz. Bu 
yüzden öğretmen 
yetiştiren kurumlar 
diğer meslek guru
plarını yetiştiren üni 
versitelerden farklı 
bir eğitim yapıyor
lardı. Öğretmen okul 
ları, Eğitim Enstitü 
lerini fakülte yaparak 
bu işin bühüsü 

bozuldu. ” dedi. 
Emekli öğretmen 
Ümran Akyavaş ise 
konuşmasında, 
Öğretmenler Günü 
nün 12 Eylül yöneti
minin dayatması 
olduğuna dikkat 
çekti. Akyavaş, "30 
senedir öğretmen
lere masallar anlat
tılar. 25 Kasım günü 
herşey unutulur. 
Özgür, demokratik 
bir ülke yaratmak 
için bunu bir fırsat 
olarak kabul ediyo
rum. ” dedi.
Emekli Türkçe 
Öğretmeni ve 

gazetemiz yazarı 
Erhan İzgi ise, 
“Böyle bir günde 
Mustafa Necati’yi, 
Hasan Ali Yücel’i, 
İsmail Hakkı 
Tongucu saygı ile 
anmadan geçemeye
ceğim. ” dedi.
İzgi, son günlerde 
toplum mühendisliği 
diye bir kavramın 
ortaya çıktığını, 
Cumhuriyetin ulusal 
eğitim sisteminin 
sona erdiğini belirte 
rek, "12 Mart’ta 
toplum mühendisliği 
devreye girdi. 
Birleşmiş Milletler 

topluluğuna giriş 
şartlarından biri Köy 
Enstitülerinin kapa 
tılmasıydı. Ekonomik 
ve mali sorunlarını 
çözemeyen hiçbir 
ülke kalkınmaz.
4+4+4 masalı ile doğ 
matik insan yetiştir 
memiz isteniyor. AB 
nin toplum mühen 
dişliği bizim gibi ül 
kelerde dini öne çıka 
rarak düşünmeden 
biat eden insanların 
yetiişmesini istiyor
lar” dedi.
Daha sonra öğret
menler birer birer 
anılarını anlattılar.
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Gme Bakış
_______________________________ . , • ; T"' ■■

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ayyıldız’ın başına gelenler...
AKP’nin kuruluş yıllarında Enver Şahin’ 

in İlçe Başkanlığına seçilmesi böyle baş 
lam işti.

Şahin’in Belediye Başkan aday adayı ol 
ması nedeniyle istifası ile İlçe Başkanlı 
ğına Oktay Kahveci seçildi.

2009 yerel seçimlerinde, 10 yıllık AKP’ 
nin seçimlerin kaybedilmesi üzerine 
Oktay Kahveci görevden alındı.

Kaybın faturası Kahveci’ye çıkarıldı. 
Bu göreve Necdet Yılmaz atandı.
Necdet Yılmaz, FP’den AKP’ye 

geçmişti.
Mehmet Turgut’un ilk döneminde 

meclis üyesiydi.
Refik Yılmaz ise sanırım Belediye’nin 

avukatıydı.
Refik Yılmaz siyasetle uğraşmıyordu. 

Görevinden ayrılıp, Serbest Avukatlığa 
başladı ve Necdet Yılmaz ile ortak avukat 
lık bürosu açtı.

Genç hukukçular, o gündür, bugündür 
AKP saflarında siyasetle de uğraşıyorlar.

Siyaset bazılarına süründürür, bazılarını 
da yükseltir.

Eğer partiniz yükselme devrindeyse siz 
de suyun başındaysanız, siyasetin nimet 
terinden yararlandırılırsınız.

DP döneminde, AP-DYP döneminde, 
ANAP döneminde bunları gördük...

Siyasi mücadeleler yüzünden maddi 
kayıpları olan nice siyasileri de gördük.

Rahmetli Hasan Dillioğlu, rahmetli İbra 
him Tunca bunlara birkaç örnektir...

Siyasetin nimetlerini nasıl elde edilir? 
örneğin, kamuya ait hukuk işleri size veri 
lir.

57. hükümet döneminde bunları gördük. 
Ziraat Bankası, TELEKOM, Tarım Kredi 
Kooperatifleri avukatlıkları MHP‘li avukat
lara verildi.

Yüzlerce icralık dosyadan gelsin yüzde 
ler...

Devlet Hastanelerinin tüm matbaa işleri 
yine MHP’nin ilçe başkanı olan Mehmet 
Çelik’in matbaasına gitti.

Mehmet Çelik, bize taş atarken o yılların 
hesabını veremedi...

Sonra devir değişti, AKP iktidar oldu, 
bu kez TELEKOM, Esnaf Kefalet 
Kooperatifi, TEDAŞ’ın hukuk işleri el 
değiştirdi.

Bunlar da Yılmazlar Hukuk Bürosu’na...
Şimdi duyuruz ki, aile müteahitlik yapı 

yor...
10 yılda kimler nereden nereye geldi 

kamuoyu bunları iyi izlesin!
AKP’nin meclis üyesi Fevzi Ayyıldız’ı 

ihraç istemiyle disipline vermişler...
Bu kavga, Belediye Başkanvekilliğinin 

haksız ve hukuksuz olarak AKP’nin ele 
geçirilmesiyle başladı.

Bilhassa koltuğa oturan Refik Yılmaz’ın 
birer oy sahibi olan Muharrem Sarı ile 
Mehmet Çelik’e rüşvet verircesine, baş 
kan yardımcılığı vermesi, içlerinde sıkın
tıyı arttırdı. Bu dönemde, Refik Yılmaz ön 
plana çıktı. Kavganın temelinde bu yatı 
yor. Halkın oyunu alamadan, bir iki 
kişinin pazarlıkla oyuyla koltuğa oturup, 
güç elde etmenin kavgası...

Bu kavga burada bitmez.
Göreceksiniz bütün kirli çamaşırlar 

ortaya dökülecek bir gün...

AKP İlçe Başkanlığı, Meclis üyesi Fevzi Ayyıldız’ı ihraç istemi ile İl Başkanlığına şikayet etti.

M Mft Bili M BİBİ M
ı II

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik 
Belediye Meclis 
üyesi Fevzi 
Ayyıldız’ın parti 
disiplinine aykırı dav 
ranışları nedeniyle 1 
yıl geçici ihraç iste
mi ile tedbirli olarak 
Disiplin Kurulu’na 
sevk edildiği öğre
nildi.
Ayyıldız’ın Disiplin 
Kurulu’ndan 
karar çıkana kadar 
AKP ile ilişkisi 
kesildi.
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde, Fatih 
Mehmet Güler’in 
İçişleri Bakanlığı’nca 
görevden uzak
laştırılmasından 
sonra yapılan 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinde, 
muhalefetteki 2 par
tili üyenin AKP ile 
pazarlıklar yaparak 
Refik Yılmaz’ın 
Belediye 
Başkanvekilliği’ne 
seçilmesinden 
sonra, Belediye 
Meclisi İmar 
Komisyonu’nda 
Refik Yılmaz’ın

Ülkü Ocakları aşure dağıttı
Gemlik Ülkü 
Ocaklarının gelenek
sel olarak muharrem 
ayının ilk gününde 
yaptığı aşure ikramı 
bu yılda devam etti. 
İlgi gören aşure 
dağıtımında 3500 
kişilik hazırlanan 
aşurenin yarım 
saat gibi kısa bir 
zamanda bittiği 
gözlemlendi.
Aşure dağıtımına 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz ve Ocak 
yönetiminin yanı 
sıra, Milliyetçi 
Hareket Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
MHP Gemlik İlçe

getirdiği bazı imar 
önergelerine ‘red’ 
oyu veren Fevzi 
Ayyıldız, Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu 
tarafından partiden 
ihraç istemi ile İl 
Başkanlığı’na veril
di.
AKP İl Başkanlığı, 
12 Kasım 2012 günü 
yaptığı toplantıda 
aldığı karar ile Fevzi 
Ayyıldız’ı 1 yıl 
süreyle geçici ihraç 
ile cezalandırılması 
istemi ile Tedbirli 

yönetici ve çok 
sayıda partili de 
katıldı.
Ülkü Ocakları, aşure 
dağıtımı ile beraber 
günün anlam ve 
önemi ile alakalı 
broşüre dağıttılar 
broşürün içeriğinde, 
/işure günü mey
dana gelen olaylar

Olarak İl Disiplini 
Kuruluna verdi. 
Durumu da İlçe 
Başkanlığına bir 
yazıyla bildirdi. 
AKP İlçe 
Başkanlığından 
Fevzi Ayyıldız’a 
yapılan yazılı bildiri 
ile İl Disiplin 
Kuruluna Tebdirli 
sevk edildiği belirtile 
rek, hakkında karar 
verilene kadar parti 
üyeliğinin askıya 
alındığı bildirildi.

ve Aşure gününde 
meydana geldiği 
rivayet edilen olaylar 
bulunuyordu.
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz, aşure 
dağıtımı sonrası 
yaptığı konuşmada; 
Bu ve benzeri

NELER İDDİA 
EDİLİYOR 
Ayyıldız’ın Meclis 
toplantılarında 
CHP’lilerle hareket 
ettiği, parti yönetici
leri ve üyeleri 
hakkında gerçek dışı 
haberler yaydığı, ifti
ra, karalama ve 
küçük düşürücü 
beyanlarda bulun
duğu iddia edildiği 
sanılıyor.
İl Disiplin Kurulu 
Fevzi Ayyıldız’dan 
7 gün içinde savun
ma yapmasını istedi. 
Ayyıldız’ın yazılı 
savunma yaptığı 
öğrenildi.
Öte yandan, Fevzi 
Ayyıldız, disiplin 
kuruluna verildiğini 
ve disiplin kurulu 
kararı çıkasıya kadar 
parti üyeliğinin 
askıya alındığını 
doğruladı.
Ayyıldız, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
“Disiplin Kurulu 
kararı alınana kadar 
parti adına olmasa 
da Gemlik halkı 
adına çalışmalarıma 
devam edeceğim. ” 
dedi.

organizasyonlarda 
Ülkü ocaklarının 
lokomotif 
vazifesi üstlenerek, 
milli ve manevi 
değerlere öncülük 
etmesinin 
çok sevindirici 
olduğunu buna 
binaen de yarınlarda 
ülkemiz adına umut 
verici olduğunu 
söyledi.
Muharrem ayının da 
önemine değinen 
Özcanbaz, aşure 
gibi birlik 
beraberliği 
perçinleyen pay
laşımların çağımızın 
Yezidlerine fırsat 
vermemek adına 
önemli olduğunun 
da altını çizdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü’nden 
gazetemize yapılan 
yazılı açıklamada, 
küçükbaş hayvan
ların kayıt altına 
alınma işlemi yoğun 
bir şekilde devam 
ettiği bildirildi. 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından bütün 
köyler tarama 
yapıldığı belirtilen 
açıklamada, 2012 
yılı sonu itibariyle 6 
aydan büyük küçük
baş hayvanlara 
küpe takılamayacağı 
ve cezai işlem uygu
lanacağından tüm 
küçükbaş hayvan 
yetiştiricilerinin bu 
yıl içerisinde hay
vanlarını kayıt altına 
aldırması gerektiği 
bildirildi.
Yapılan açıklamada 
şu görüşlere yer

verildi: "Gerek 
büyükbaş gerekse 
küçükbaş hayvan
ların kayıt işlem
lerinin bağlı olduk
ları İl ve İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancı 
lık Müdürlüklerine 
yaptırmaları önem 
arz etmektedir.
Kayıtsız ve küpesiz 
hayvanlar kaçak 
hayvan muamelesi 

görecek olup cezai 
işlem uygulanacak
tır. Özellikle küçük
baş hayvanların 
gerek nakil gerekse 
aşı işlemlerinin 
yürütülebilmesi için 
yetiştiricilerinin yıl 
sonuna kadar küpe
siz küçükbaş hay
vanlarını kayıt altına 
aldırması gerekmek
tedir"

Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi’ne 
Apple İpad merak
lılarının bekledikleri 
7 inçlik yeni Apple 
ipad modelleri geldi. 
Bilgisayar ve 
tabletlerde çığır 
açan Apple’nın son 
ürünü 7 inç büyük
lüğündeki ipad 899 
liradan Gemlik 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi’nde satışa 
sunuldu.
İpad 2 nin tüm özel

liklerini taşıyan 
ancak ekran büyük
lüğü diğerine göre 
daha küçük olan 
mini ipad tablette 
bluetooth-wifi, 2 
megabayt bellek, 
AAC, MP3, APPLE 
LOSSTES, JPG, 
TİFE, DOC-HTM, 
HMLIKEY, PDF, PT, 
TXT, XLS özellikleri 
bulunuyor.
1 GHZ A5İ işlemciye 
sahip olan yeni ipad 
tablet, 1024x768 HD 

çözünürlüklü 
dokunmatik ekrana 
sahip.
Mini Apple İpad 
tablet öncesi Apple 
İpad 2 den sonra 
İpad 3 piyasaya 
sürmüş, ardından 
da son ürün mini 
ipad ile tablet, 
cep telefonu ve 
bilgisayar 
piyasasında elinde 
bulundurduğu reko
ru yenilemeyi 
başardı.

EEMLİK İ her
BBmlIK Otogar .çerinden harefca ---------- -----------

İstanbul
08:25 -10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

Ankara 
06:45 - 08:45 - 12:45 - 16:15 - 23:15

İzmir 
08:15-11:45-23:15-00:15

Denizli 
11:45-23:15

Antalya 
10:45-23:15

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşulları için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

İSTER
HEMEN GEL

HEMEN AL
“ERKEN ALAN

KAZANIR”

Y X İSTER
>3?^ DEDİĞİMİZ SAATTE...

E1R5AAT
‘FIRSAAT’TE GELEN

KAZANIR"

5120025 - 5120083 1962-2012] 085033335351 www.pamukkale.com.tr
facebook.com/pamukkale 
twitter.com/pamukkale

http://www.pamukkale.com.tr
facebook.com/pamukkale
twitter.com/pamukkale
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Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ile 
Romanya L. T. 
Nicolae Balcesçu 
Lisesi arasında bu 
yıl Nisan ayında 
misafir okulun 
ilçemize ziyareti ile 
başlayan kardeşlik 
köprüsü Gemlik 
Celâl Bayar Anadolu 
Liseşi’nin Roman 
ya'ya yaptığı iade-i 
ziyafetle sağlam
laştı.
2012 yılının Nisan 
ayında Romanya'nın 
Köstence şehrine 
bağlı L. T. Nicolae 
Balcescu lisesi 
öğretmen ve öğren
cileri Celal Bayar 
Anadolu Lisösini 
davetlisi olarak 
ilçemize gelmiş ve 5 
gün boyunca ağır- 
lanmıştı.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
heyeti, Romanya'da 
sevgiyle karşıladı. 
Okul Müdürü Nazım 
Özer başkanlığında 
6 öğretmen ve 18 
öğrencinin katıldığı 
Romanya Kardeş 
okul ziyareti 4 gün 
sürdü. Gezi süresin 
ce başta ev sahibi 
okulu Ziyâret edildi- 
Burada derslere 
giren ve okulun 
eğitimi hakkında 
bilgi alan GCBAL 
öğretmen ve öğren
cileri iki ülke eğitimi 
arasında kıyas yap 
ma imkanı buldular. 
4 günlük gezi Süre 
since Türk-Tatar 
Birliği Ziyareti, Şehir 
Gezintisi, Bükreş 
Gezintisi ve Açlk 
Hava Müzesi, 
Başkanlık Sarayı

ziyareti, Belediye 
Ziyareti, Köstence 
Milli Eğitim Müdür 
lüğü, Cami Ziyareti 
gerçekleştirildi. 
Öğrencilerin öğrenci 
arkadaşlarının evin
de kaldığı 4 gün 
boyunca GCBAL 
öğretmenleri de bir 
otelde misafir edildi. 
Ziyaret sırasında ev 
sahibi ülkede folklor 
gösterisi,' geleneksel 
yiyecekler okulun ve 
bölgenin tanıtımı 
yapıldı. Türk ve 
Roman öğrenciler 
gezi boyunca bol 
bol hatıra fotoğraf 
çektirdiler.
GCBAL Müdürü 
Nazım Özer, gezinin 
amacına uygun bir 
şekilde gerçekleşti 
ğini ifâde ederek^ 
“İki okul âra'sındaki 
dostluk ve kardeşti 

ğin bu geziyle daha 
da pekişti.
Onlar bizim biz de 
onların kültürünü ve 
eğitim sistemini 
inceleme şahsını 
yakaladık. Öğretmen 
ve öğrenciler yeni 
bir kültür tanıma fır
satı buldu. OsmanlI 
kültürünün ziyaret 
edilen bölge de 
hâlen devam ediyor 
olması ilgi çekti. İki 
okul öğretmeh, 
öğrenci arasında 
dostlüklâr kurduk. 
Misafirlerimizi tekrar 
ağırlamaktan mem
nuniyet duyacağız. 
Okulumuz AB 
Kardeş Okul projesi
ni sön derece güzel 
bir şekilde uygu
lamış ve Uygula
maya devam ede
cektir’ şeklinde 
konuştu.

Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
lerine yönelik aylık 
olarak plânlanan 
sosyal etkinliklerin 
İkincisi gerçekleşti 
rdi. "Midas’ın 
Altınları" adlı tiyatro 
oyunu Bursa Gele 
neksel Tiyatro Ekibi 
tarafından sunuldu. 
Okul öğrencilerinin 
ilgi ile katılması yanı 
sıra yakın çevrede 
bulunan Halk Eğitim 
Merkezi Anaokulu 
öğrencileri ile, Özel 
Sevgi Bahçesi Ana 
okulu öğrencilerinin 
katılımıyla etkinlik 
daha bir anlam 
kazandı. Okullar 
arası dayanışma ve 
paylaşmayı 
sağlayan Zübeyde 
Hanim Anaokulu 
Müdürü Şenel 
Çağlayan, bu tür 
etkinliklere devam 
edileceğini belirtti.

OKUL AİLE 
BİRLİĞİ TOPLANDI 
Gemlik Zübeyde 
Hânım Anaokulu 
Okul Aile Birliği

Dünyanın her yerinde 

öğretmenler insan 

topluluğunun en özverili 

ve saygıdeğer üyeleridir

Çocuklarımızın yetişmesinde 
büyük rol oynayan, 

eğiten, öğreten fedakar tüm 
öğretmenlerimize meslek 

hayatlarında başarılar dileriz

Yönetim Kurulu 
Ekim ayında yapılan 
Toplantısında Okul 
Aile Birliği 
Başkanlığına 
Nadime Kerdige 
seçildi. Üyelerin 
katılımıyla okulda 
toplantı yapıldı. 
Okul Aile Birliği’nin 
önemine vurgu 
yapan Okul Müdürü 
Şenel Çağlayan,

önceki yıllarda da 
güzel çalışmalar 
yapan Gülşah 
Duman, Gonca 
Turan, Gamze 
Hızal'a teşekkür etti 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Nadime 
Kerdige, 22 Aralık 
2012 günü çay 
etkinliği düzenleme 
kararı aldıklarını 
belirtti.

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜND€ DRV€TİV€ BASILIR
Zengin çoşit ve 

kotologlorımızı görmeden 
kcırcır vermeyin ...

39 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arâ'lığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ...
24 Kasım ...
Öğretmenler 

günü...
Millet mektep

lerinin hizmete 
konulduğu gün.
Büyük Atatürk’ün 

Latin alfabesini 
kara tahta başında 
halkına tanıtıp 
öğrettiği gün.
Devrimlerinin en 

büyüğü harf ve 
yazı devrimidir.
Arap albafesinin 

kullanıldığı yıllarda 
halkımızın ancak 
% 3 ü okur yazar 
idi.
Atatürk’ün latin 

alfabesiyle başlat
tığı harf devrimi 
sonucu iledir ki; 
bugün halkımızın 
hemen hemen 
tümü okur 
yazardır.
Toplumumuzun 

bu duruma 
gelmesinde en 
büyük emeği 
geçenler öğret- 
menlerimizdir.
Mini mini yavru

larımızı alarak bir 

kuyumcu ustalık 
ve maharetiyle, o 
vazgeçilmez büyük 
varlığı hazırlar, 
ülkesine ve hatta 
tüm dünya insan
lığının hizmetine 
sunar.
Öğretmenlik 

görevi ayrıca kut
sal bir görevdir.

İnsanı bilgili 
kıldığı gibi; eğitir 
de.
iyiyi, güzeli, 

doğruyu göstere 
rek, olgun, saygın, 
ailesine ve çevre
sine yararlı ve 
duyarlı birer unsur 
olarak yetişmesini 
sağlar insan oğlu
nun.
Öğretmen men

sup olduğu meslek 
geçim unsuru 
olmaktan ziyade 
idealdir, 
vazgeçilmez bir 
tutkudur.

Mini mini yavru
ların cıvıl cıvıl 
söyleşileri doğada
ki bülbüllerin sesi 
gibidir onlar için.

Dağda, bayırda, 
mezrada, yoksun
luk ve ihtiyaçları 
içinde yapar 
görevini öğretmen.

İnsanlıktan nasi 
bini almamış 
karanlık güçler, 
kendisi için 
uğraşıp didinen 
öğretmeni şehit 
eden
Gemlik’in eğitim 

şehidi İbrahim 
Ethem Yaşar gibi.
Ama gelin görün 

ki; eğitip okutup 
adam ettiği kimileri 
bir baltaya sap 
olunca küçümser 
öğretmenlik 
mesleğini.
Oğluna, kızına, 

konusuna komşu 
suna veya kazanıp 
mezun olduğunda 
bir işe gire
memişse üzülme 
bir öğretmen olu
verir diyerek bu 
tavır ve davranışıy
la öğretmenliği 
azımsar ve 
küçümser.

Kendi kaymakam, 

vali, doktor, hakim, 
savcı, avukat, 
mühendis ve de iş 
adamı olmuş ya 
öğretmenliği azım
sar.

Oysa mesleği ile 
böbürlenenlere 
“yap şu öğretmen
liği, yapta görelim” 
denilse, fellik fellik 
kaçar, öğretmen 
olmaktan.

Çünkü öğretmen
likte düzgün 
konuşma, diksi 
yon, imla kuralları
na uygun güzel 
yazma, çocuk 
sevgisi, sabır ye 
hoşgörü gerektir, 
fedakarlık gerektir, 
verilenle yetinmek 
gerektir, sıkıntıya, 
yoksunluğa, has
rete tahammül 
gerektir.
Öğretmen, 

sorarım ne gör
müştür yetiştirdiği 
kişilerden, çoğu 
unutup gitmiştir, 
yıllarca emek ver
miş öğretmeninin 
adını bile unut
muştur. Arayıp 
sormaz bile hal ve 
hatırını öğret
meninin.
Okutup makam 

ve mevkii sahibi 
ettikleri çok önemli 
görevleri yapıyor
larsa beklerler 
öğretmenler 
gelsinler kendileri
ni ziyaret etsinler

diye.
Onlar gider 

makamlarına.
Niye mi?
İnsanlığı göster

mek, lazım gelenin 
yapılmasını hatır
latmak için.
Tabii anlayabilir

lerse.
Devlet mezun 

etmiş, artık öğret
mensiniz demiştir. 
Öğretmenin görev 
alması için 
sınavlara sokmak
ta devlet hiç bir 
beis görmemekte
dir.

Bugün yüzbin- 
lerce öğretmen 
mesleğini yapa
bilmek için bekle
mekte ya da 
meslek harici 
işlerde çalışmak
tadır. İş bula
mayanlar bunalım
da olup, canına 
kıymaktadır.

Sınıflarda 70-80 
öğrenciyle öğretim 
yapılmaktadır. 
Dünya standartları* 
na uygun sınıflar 
bir türlü oluşturu
lmaktadır.

Sekiz, on yıl 
öncesinde her 
köyde bir ilkokul 
vardı. Köy okulları 
kapatıldı en yakın 
belde ve ilçe 
okullarına sabahın 
köründe akşamın 
alaca karanlığında 
götürülüp getirilir 

oldu uykulu gözler 
ve yorgun vücut
larla.
Taşımalı sis

temde kazalarda 
ölen yavrularımızın 
gönüllerde açtığı 
onulmaz yaralar 
unutulacak gibi 
değil.

Bugün 16 bin 
köyümüz ilçelerin 
mahallesi oldu.

Bu mahallelere 
okul gerekmez mi?

Okul inşaatına el 
uzatmak yok.

Elde yüzbinlerce 
öğretmen var.

Yine de sorun. 
Nedir amaç ? 
Toplum uyan

masın, aydınlan
masın, gelişmesin 
diye mi, okul 
açmamak, öğret
men atamamak.

Eğitimin her 
kademesindeki 
cefakar, fedakar 
öğretmenlerimiz 
Atamızın emri olan 
uygar ve çağdaş 
uluslar seviyesine 
ulaştıracaktır 
ulusunu.
Görevdeki öğret

menlerimize başa 
rı, görev bekleyen
lere acil atamalar, 
yitirdiklerimize 
Allah’tan af ve 
bağışlama diler, 
tüm öğretmenle 
rimizin öğretmen
ler gününü saygı 
ile kutlarım.

■
■I

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

■ 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78
‘Gemlik Körfezce w^gemliklwir^igazetesi.com

■ 
MI

Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km. 

TEL :514 03 06 -51420 21 GEMLİK

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜND€ DRV€Tİ¥€ BASILIR

40 YILJLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Zengin çeşit ve 
kataloglarımızı görmeden 

karar vermeyin ...

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

igazetesi.com
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Gemlikspor İnegöl’den mutlu dondu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Genç ve koşan 
İnegölspor deplas
manına'sakat ve 
cezalı futbolcuların
dan yoksun çıkan 
Gemlikspor ilk 
yarısını 1-0 önde 
kapadığı maçtan 3-1 
galip ayrılarak zirve
den kopmadığını 
gösterdi. 
Süper Amatör Küme 
B grubunda gözünü 
BAL ligine çeviren 
Gemlikspor karşısın
da genç ve kendini 
göstermek isteyen 
futbolculardan kuru
lu kadrosuyla müca 
dele eden İnegölspor 
takımı maça temkinli 
başladı.
GemlikSspor'un 
daha iyi başladığı ve 
top çevirerek rakip 
kaleye atak düzen
lediği maçta ilk 
tehlikeli atak yine 
Gemlikspor'dan 
geldi. 16. dakikada 
Selahattin'in çapraz
dan sert şutunu 
İnegölspor kalecisi 
Yavuz aynı güzellikle 
kornere tokatladı. 
18'de ise Mahmut 
Satılmış'ın kafa 
şutunda Gemlikspor 
kalecisi Ömer gole 
izin vermedi. 
Dakikalar 33'ü gös
terdiğinde Gemlik 
spor beklediği golü 

ırjiiîiî

buldu, Şiyar'ın 
ortasını Muhammet 
kale önünde kafa ile 
ağlara göndererek 
Gemlikspor'u 1-0 
öne geçiren golü attı 
ve geçen hafta 
gördüğü kırmızı kart 
ile cezalı olan takım 
arkadaşı Arif’e 
giderek gol sevincini 

onunla paylaştı 37. 
dakikada ise orta 
hakem Ahmet 
Aslan'a küfürlü 
konuştuğu belirtilen 
İnegölspor’dan 
Hüsnü direk kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalarak takımını 
sahada 10 kişi bırak
tı ve ilk yarı bu skor

la bitti.
İkinci yarıya farkı 
artırmak için rakip 
kaleye yüklenen 
Gemlikspor 50. daki
ka da köşe atışından 
gelen topa Bülent'in 
kafa şutuyla 2-0 öne 
geçti. Üçüncü gol 
için atak düzenleyen 
kırmızı beyazlılar 

karşısında İnegöl
spor 75. dakikada 
ceza vuruşundan 
kaleye havalanan 
topu kaleci Ömer 
ellerinden sektirince 
arkasında bulunan 
Burak kafa ile topu 
boş kaleye göndere 
rek skoru 2-1'e getir
di ve İnegölspor 
umutlandı. Maçın bu 
şekilde bitmesi bek
lenirken uzatma 
dakikalarında 
Selahattin'in soldan 
getirerek altı pasa 
bıraktığı topa karam- 
bolda son dokunan 
Oğuz durumu 3-1 
yaparak ve maç 
Gemlikspor'un gali
biyetiyle sona erdi. 
SAHA : İng. Sanayi 
HAKEMLER: 
Ahmet Aslan 7, 
Ata Bayraktar 7, 
Cengiz Korucu 7,

İNEGÖLSPOR : 
Yavuz 5, Salih 5, 
Ferdi 5, Burak 5, 
Serdar 5. (Ali 2) 
Kadir 5, İsmail 5, 
Yusuf 4, (Oğuzhan 
Bıçak 2) Mahmut 
Satılmış 4, (Mahmut 
Şeker 2) Hüsnü 4, 
Egemen 4, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 5, Murat 6, 
Taner 6, Bülent 7, 
Samet 7, Şiyar 5, 
(Samet 4) Osman 7, 
Muhammet 6, (Oğuz 
5) Selahattin 7, 
Berkan 6, (Dinçer 2) 
Muharrem 7, 
GOLLER : Dk. 33. 
Muharrem, Dk. 50. 
Bülent, Dk. 90+2 
Oğuz, (Gemlikspor) 
Dk. 75. Burak, 
(İnegölspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 37. Hüsnü, 
(İnegölspor)
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MİIIİIİIIIİİİIIIİŞİİIIIİHIII NiMlıMı Hlıııılıı
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşarı 
Ziya Altunyaldız, "1 
Aralık itibariyle AB 
ile Ortak Transit 
Rejimine geçeceğiz. 
Bunun sonucunda 
ortalama bir Avrupa 
ülkesine 12 günde 
dâvam eden gidiş 
geliş süreci 9 güne 
düşecek" dedi. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Orta 
Anadolu Gümrük ve 
Ticaret Bölge 
Müdürlüğü Ürgüp 
Gümrük 
Müdürlüğü'nün 
yenilenen hizmet 
mhâsının açılışında 
kohüşan 
Altunyaldız, 
Bâkarilik olarak 
vİzyonİârinın 
Türkiye'yi dünyanın 
en kolay ve ne 
güvenli ticaret 
Ülkelerinden biri 
haline getirmek 
olduğunu ifade etti. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile 
yap-işlet-devret 
modeliyle kapıları 
yenilediklerim anım
satan Altunyaldız, 
hizmet binalarını da 
devlet imkânlarını 
kullânarak modern
leştirdiklerini söyle
di. "1 Aralık'ta AB 
ile Ortak Transit 
Rejimine geçeceğiz" 
Gümrük işlemlerinin 
uluslararası ticarette 
rekabeti belirleyen 
ana unsurlardan biri 
olduğunu vurgu

o SAATTE TESLİM EDİLİR 
GÜLER A<JAİNS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İr

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.Savci Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
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 813 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
Mudanya
Yenikapı (212)
Yalova (226)
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60
516 12 12
811 13 23

513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226)
Topçular , (226)
Eskihisar (262)

814 10 20
363 43 19
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
Otobüs Terminali

261 54 00
(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 Likit^y 513 80 00
Akçagaz W 514 88 70
Totalgaz ■ 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 5,4 30 88

TAKSİLER

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

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
Tuncay Otoga^A 
Beyza Petrol |

513 1O 79

A

GemlikKErfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4430 

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

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

Tel: 513 96 88 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Yönetim ve Basım Yeri 

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

layan Altunyaldız, 
"Uluslararası çalış
malarda ve kurallar
da dünya ticaret 
örgütü ve dünya 
gümrük örgütü 
kuralları sonucunda 
gümrük vergileri 
aşağı indi. Daha çok 
lojistik imkanları, 
güvenlik imkanları, 
rekabetçi olabilme 
imkanları geniş 
olan, büyük olan, iyi 
olan, etkin çalışan 
ülkeler rekabette ön 
sıralara geçiyor. 
Uluslararası reka- 
betçilik endeksinde 
de önlere doğru iler
liyor" dedi.
Bakanlık olarak bu 
çalışmaları sürekli 
ve kesintisiz yaptık
larını Ve 1 Arahk'tan 
itibaren AB ile Ortak 
Transit Rejimine 
geçeceklerini ifade 
eden Altunyaldız, 
şunları kaydetti: 
"Bu ne demek, 
öncelikle AB ile 
taşımlarımızı 
tamanTı'yia entegre 
etmek demektir. 
Ankara'dan İstan
bul'a giden taşıma

da olduğu gibi 
sadece bir 
başlangıç noktasıyla 
bitiş noktası arasın
daki transit işlem 
gibi demek. 
Kapılarda daha az 
beklemek demek ve 
tek doldurulan 
beyannamenin tüm 
geçiş noktalarına 
anında düşmesi 
demek. Kapılarda 
beklememek demek, 
memurların daha az 
meşgul olması 
demek. Tırların daha 
az beklemesi 
demek. Bunun 
sonucunda yıllık 
100 milyon avroya 
varan tasarruf 
demek. Bunun
S’û h û’CuTÎ u d 
yaklaşık ortalama 
bir Avrupa ülkesine 
12 günde devam 
eden gidiş geliş 
sürecinin 9 güne, 
yani yüzde 25 daha 
az süreye inmesi 
demek. Tır başına 
136 avro olan 
maliyetin tır karnesi 
itibariyle sadece 30 
avroya düşmesi 
demek."

KnŞ€D€ B€KL€AA€K VÖK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 9EML - |
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0,224) 513 35 951

Türkiye'de kredi 
kartı sayısı 4 yılda 
yüzde 100'ün 
üzerinde artarak 68 
milyon 152 bine 
ulaştı. İşte Banka 
cıhk Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
verilerine göre en 
çok’ kredi kartına 
sahip 5 il... 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) verilerinden 
derlenen bilgilere 
göre, Türkiye'de 
bireysel kredi kartı 
sayısı 4 yılda yüzde 
100'ün üzerinde 
artarak 68 milyon 
152 bine ulaştı. 
Türkiye'de 2008'in 
Eylül ayında 32 
milyon 942 bin 272 
kredi kartı bulunu 
yorken, söz konusu 
rakam bu yılın aynı 
ayına kadar yüzde 
100'ün üzerinde 
artış kaydederek 68 
milyon 152 bin 
963'e yükseldi. Söz 
rCGnuSü idKdiîl 
geçen yılın aynı 
ayında da 52 milyon 
446 bin 627 kart 
düzeyinde 
bulunuyor. 
En çok kart 
büyük şehirlerde 
Bireysel kredi kart
ları sayılarına il 
bazında bakıldığı 
zaman da, büyük 
şehirlerin ilk 5'deki 
yerlerini kaptır
madığı görüldü. 
Beklendiği üzere en 
yüksek kredi kartı 
sayısı 23 milyon

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mıimHUılll

651 bin 196 ile 
İstanbul'da 
kaydedildi. Listede 
İstanbul'u, 6 milyon 
112 bin 756 kredi 
kartıyla başkent 
Ankara izlerken, 
onu 4 mil yon 178 
bin 966 kredi kartıy
la İzmir izledi. 
Antalya, 2 milyon 
486 bin 789 kredi 
kartıyla dördüncü 
sırada yer alırken, 
listenin beşincisi 2 
milyon 437 bin 390 
kredi kartıyla Adana 
oldu.
Bireysel kredi kartı 
rakamlarında 2U08- 
2012 döneminde 
Eylül ayı Verilerine 
bakıldığında, katılım 
bankalarının da 
kredi kartı atağına 
geçtiği görülüyor. 
Katılım bankaları 
2008'in Eylül ayında 
ülke genelinde 601 
bin 445 kredi kartı 
verirken, söz 
konusu bu rakam 
bu yılın aynı ayında 
yüzde 192 artarak 1 
milyon 760 bin 
447‘ye yükseldi. 
Takipteki kartlar 

yüzde 90 arttı 
2008 yılının Eylül 
ayında alacak 
nedeniyle takipteki 
kredi kartı sayısı 2 
milyon 118 bin 
386 iken, söz 
konusu bu 
rakam, 2012'nin 
Eylül ayına kadar 
yüzde 90'ın 
üzerinde artarak 4 
milyon 102 bin 
620'ye yükseldi. 
En çok takipteki 
kartların olduğu il 1 
milyon 395 bin 35 
kartla İstanbul 
olurken, onu 
takipteki 421 biri 
221 kartla Adana 
takip etti.
Kredi kartlarında 
takibin en az olduğu 
il ise 719 kartla 
Tunceli, 796 kredi 
kartıyla Bayburt ve 
975 takipteki kart ile 
Bingöl oldu.
En çok kredi kartına 
sahip 5 il 
Şehir Değer 
İstanbul 23.651.196 
Ankara 6.112.756 
İzmir 4.178.966 
Antalya 2.486.789 
Adana 2.437.390

VENÜS SİNEMASI 
ALACAKARANLIK 
EFSANESİ ŞAFAK

VAKTİ BÖLÜM 
2:11:30-14:00- 

16:30-19:00-21:15 
DABBE;BİRCİN 
VAKASI:12:00- 

14:15-16:30-
20:00...

REZERVASYON 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

3 AY ERTELEME 4 MICHELIN LASTİK ALANA
RENAULT FIX PAKETLERİNDE 
VE ELF MOTOR YAĞLARINDA

+6 TAKSİT TABLET PC HEDİYE %20 İNDİRİR

WORLD |eiF0|

H0H ÜÇKARDEŞLER RENAULT YETKİLİ SERVİS
■İM BAĞKUR SANAYİ SİTESİ E-BLOK NO: 9/10 GEMLİK / BURSA

■■■ TEL: 0224 513 89 96 FAX: 0224 514 30 89

ÖZEL a

RETINA
GÖZ HASTANESİ

DRIVE THE CHANGE



Üİ GEMLİK KONUR TIP MERKEZİ
ruh ve sinik SGK İLE ANLAŞMAMIZ■dULW39B

NÖROLOJİ

Dr. Sefer 
KÖSTEM

HASTALIKLARI UZMANI 

Dr. Sabahaddin 
ÇAKIROĞLU

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri
Saat 13.00-18.00 arası Saat 13.00 • 18.00 arası

MEVCUTTUR
RANDEVU İÇİN 

İstiklal Cad. No: 44 GEMLİK 
Tel: 514 80 88 - 514 50 51

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
27 Kasım 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Polisin aratıasını 
internetten satmaya 

kalktılar
İnternet üzerinden gördüğü 
aracın sözde sahibine 100 lira 
kapora gönderen bir kişi, aracın 
gerçek sahibine ulaşınca dolan 
dirildiğini anlayarak polise 
müracaat etti. Haberi syf 3’de

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Durdu ve Yılmaz’a cevap verdi

“Yılmaz, oyunlarına CHP’yi
ortak etmek istiyor”

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Baş 
kanı Mehmet Sertaslan, düzenle 
diği basın toplantısında MHP İlçe 
Başkanı Osman Durdu ve Bele 
diye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın 
Gemlik gündemini meşgul eden 
sorularına cevap verdi. Sertas
lan, CHP’nin hazırladığı kent 
meydanı projesinde cami yerinin 
küçük bir nokta olduğunu, mey
dan projesinin bir bütün olduğu
na dikkat çekti. Haberi syf 2’de

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, Belediye binası yıkımı, cami yeri, 
katlı otopark yapımı konusunda Yılmaz’a meydan okudu 

MMlM Hlllli W
MHP İlçe Başkanı Osman 
Durdu, yaptığı yazılı açık
lamada, Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’a mey 
dan okudu. Durdu, Yıl 
maz ile her ortamda Gem 
lik ile ilgili konuları tartı 
şacağını belirterek, 
"Hodri meydan" dedi. 
Osman Durdu, cami 
yapımına karşı olmadık
larını, sağlam binanın 
yıkılmak istendiğini ve 
katlı otopark konularına 
değindi. Haberi syf 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış _____ J

Hodri Meydan....
Gemlik siyasetinde sular durulmuyor.
Belediye’nin çalışmalarına muhal eften 

tepkiler sürüyor.
Bu arada, AKP içindeki gizli savaşta su 

yüzüne çıkıyor.
Belediye seçimleri normıal tarihinde ya 

pılsa da, AKP içinde Belediye Başkan 
adaylığı konusunda şimdide# kılıçlar çe 
kilmiş durumda.

Bunun nedeni, Belediyede yolsuzluk 
iddalarıyla başlayan soruşturma'veyarğL. 
maların sürmesi, CHP’nih yıpratı^aşıri^ 
dan kaynaklanıyor.

Bu boşluğu doldurmak İsteyen MHP’de 
belediye yönetimine yükleniyor, , 

Devamı şayfa 4’de

eşsiz ÖfiNİZ MANZARASI | BALIK KCYFİ f LOS T V CCANI

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Durdu ve Yılmaz’a cevap verdi

“Yılmaz, OMunlarına CM hi ortak etmek istiyor"
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, düzen
lediği basın toplan
tısında, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu’nun basında 
çıkan Meydan Proje 
si, cami yapımı ve 
yıkımı, Belediyespor 
Kulübü, katlı otopark 
yapımıyla ilgili açık
lamalarına cevap 
verdi.
Sertaslan, Belediye 
meclis üyeleri ile 
yönetim kurulu üye 
leri ile Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler’in de 
katıldığı basın toplan 
tısında son günlerde 
basında çıkan haber
lerle MHP İlçe Başka 
nı Osman Durdu ile 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
açıklamalarının gün
demi meşgul ettiğini 
söyledi.
Bunların Hürriyet 
Caddesi’ne Katlı 
Otopark yapımı, 
Gemlik’in en sağlam 
binasının yıkımı 
(Eski Belediye bina 
sı) ve Belediyespor 
Kulübü’nün de AKP 
ile CHP’nin birbirini 
akladığı iddiaları 
olduğuna dikkat 
çekti.
Sertaslan, evrilip 
çevrilip kamuoyu 
önüne getirilen bu 
konular hakkında 
daha önce açıklama 
yaptıklarını belirte 
rek, şöyle konuştu: 
“Osman Durdu, 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın çıkar 
sağlamaya çalıştığını 
iddia ediyor. Yılmaz 
da ‘ben çıkar sağla
madım’ elerken, 
CHP’li üyeleri de 
katlı otopark konu 
sunda bu işe imza 
I any la destek 
verdiğini söylüyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclis 
toplantısı sırasında 
Refik Yılmaz, CHP’li 
üyelere Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi’nde 
bir katlı otopark ve 
iki adet kapalı pazar 
yeri dlenı yapımı için 
başkanlık makamına 
konunun gündeme

alınması için hazır
ladıkları önergeyi 
imzalamalarını ister. 
CHP’li üyeler de bu 
mahallede gerçekten 
büyük sorun olan 
otopark ihtiyacı için 
bu önergeye imza 
koyarlar. Bu önerge 
başkanlık tarafından 
kabul edilir ve imar 
komisyonuna havale 
edilir. Sonra CHP 
gurubunun yaptığı 
araştırmalar netice 
sinde katlı otopark 
yapılacak parselin, 
Belediye Başkanve 
kili olması yanında 
müteahhitlik işleriyle 
de uğraşan Refik 
Yılmaz’ın apartman 
yapmak istediği bir 
alan olduğu, hatta 
arsa sahibinden bu 
yönde bir talebi oldu 
ğu, arsa sahibinden 
başka bir AKP’li 
müteahitten de teklif 
aldığı ve kabul ettiği 
bilgisine ulaşır.
Ve hatta, arsa sahi 
bini cezalandırmak 
amacıyla bu plan 
değişikliği talebinde 
bulunabileceği bilgi
sine ulaşıldı.
Hal böyle olunca,. 
CHP’li meclis üyeleri 
de hem komisyon 
raporlarında, hem de 
komisyon raporu 
mecliste görüşülür 
ken RED oyu verdi 
ler. ” 
Mehmet Sertaslan, 

Belediye Başkanveki 
linin konuyu 
geçiştiren açıkla
malar yaptığını ve 
CHP’yi bu oyuna 
ortak etmeye çalıştı 
ğını da iddia etti.

CAMİ PROJESİ 
MEYDAN 
PROJESİNİN BİR 
PARÇASIYDI 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
eski Belediye 
binasının yıkımı ve 
yerine cami yapılma 
sı konusundaki iddia 
lara da açıklamasın
da cevap verdi 
Sertaslan, konuyla 
ilgili şunları söyledi: 
“Biz, cami yapımı 
konusundaki iddia 
lardan uzak durduk. 
Bizim için bu konu 
seçim döneminde de 
anlatığımız uzun va 
deli bir Kent Meyda 
nı projesinin sadece 
bir parçasıydı. Kent 
Meydanı projemiz 
deniz kenarından 
başlayıp Belediye 
binası ve dereboyu 
na kadar uzanan bir 
alanı komple 
boşaltıp, büyük bir 
yaşam merkezi oluş
turma projesiydi. 
Bu projenin uygulan 
ması esnasında Hü 
kümet Konağı ile 
Merkez Camii de 
dahil, pek çok 
binanın yıkılması

söz konusuydu. 
Ancak, dediğimiz 
gibi bu uzun vadeli 
bir projeydi.
Bugünden yarına, 
anında harekete geçi 
lecek bir uygulama 
mümkün değildi. 
Planda bazı değişik
likler yapmak bunun 
ilk adımıydı. Bu doğ 
rultuda belediye 
binasının bulunduğu 
alan cami için en 
uygun alandı.
Biz, bütün olarak ele 
aldığımız projemizin 
taslağını da hazır
ladık.”
Sertaslan, daha 
sonra Gemlik kamu 
oyunun bilgilenmesi 
açısından hazırlanan 
taslak Meydan Pro 
jesini tanıttı.
Sertaslan, bu proje 
nin Gemlik’in 50 yıl 
sonrasının düşünü 
lerek hazırlandığını 
MHP ve AKP’nin ise 
sadece camiye odak 
landıklarını ileri süre 
rek, “İki siyasi par
tinin de bu sayede 
elde edeceği oydan 
başka bir düşünce 
leri olmadığına 
inanıyoruz. ” dedi. 
Sertaslan, Refik 
Yılmaz’a, PTT ve 
Hükümet binasına 
yer bulmadan bele 
diye binasını yıkarak 
cami yapmasının, bir 
bütün olarak plan
ladıkları Meydan

Projesi kavramına 
göre doğru olmadığı 
m, Gemlik kamuoyu
nun ve belediye 
meclisinin görüş
lerinin alınmadan, 
işin oldu bittiye 
getirildiğini, belediye 
binasının apar topar 
boşaltılarak 
yıkımının siyasi rant 
hırsı dışında nasıl 
izah edilebileceğini 
sordu. Durdu ya da, 
“Bu bina için 
Gemlik’in en sağlam 
binası açıklamasını 
hangi bilimsel araş 
tırma neticesinde 
yapabiliyorsunuz. ” 
dedi.
Sertaslan, Refik 
Yılmaz’ın katlı 
otopark konusunda 
olduğu gibi yaptığı 
işin arkasında dur
mak yerine CHPnin 
arkasına saklandığı 
nı belirterek, “Ey, 
Refik Yılmaz 
Belediye binasının 
olduğu yere cami 
yapmanın yanlış ol 
duğunu düşünüyor
san, plan değişikliği 
yapmak senin için 
kolay Gemlik Beledi 
ye Meclisi red eder
se de nasılsa Büyük 
şehir de değiştirte- 
biliyorsun. Yap plan 
değişikliğini, hallet 
meseleyi. CHP’nin 
hazırladığı plan di 
yerek apar topar 
yıktırdığın binanın 
sana getireceği 
eleştireleri bizlere 
sıvamaya çalışma. 
Çünkü, biz camiiyi 
bu alana planladık, 
ancak senin yöntem
lerinle değil.
Yangından mal 
kaçırır gibi yapmak 
niyetinde değildik.” . 
dedi.
Osman Durdu ya 
Belediyespor 
konusundaki iddialar 
üzerine cevap veren 
CHP İlçe Başkanı 
şunları söyledi: 
“CHP’li üyeler Bele 
diyespor’daki yöne
tim açıklarını kapat
mak için AKP’ye 
devretmiştir diyor
sunuz Sayın Durdu 
el insaf, siyaset 
yapanlar da etten 
kemikten. Onların da 
anaları, babaları, 
çocukları var. 
Ağzımızdan çıkana 

dikkat edelim. Elinde 
hiçbir belge ve bilgi 
olmadan bu kadar 
kolayca insan başka 
bir insana çamur 
atabilir mi?
Soruyorum. Ne gibi 
yolsuzluk yapılmış 
Belediyespor Kulu 
bü’ndeki aklanıp, 
paklanmaya ihtiyaç 
olsun. Öyle itham 
ettiğiniz meclis 
üyeleri neyi çalmış 
lar, paraları zimmete 
mi geçirmişler, 
ihalelere mi girmiş 
ler, elde edilen gelir
leri sportif faaliyetler 
dışında eş, dost, 
akrabaların kul
lanımına mı açmış 
lar? Ne yapmış bu 
insanlar ey Osman 
Durdu. Yoksa, Sos 
yal Yaşam Merkezi 
nin kantinini alıp, 
kardeşleri mi çalış 
tırmışlar. Çamur atmı 
yor da bir bildiğin 
varsa, söyle biz de 
bilelim. Onlar, iki yıl 
boyunca bütün 
Gemlik halkının spor 
ve sosyal yaşamına 
destek vermekten 
başka bir şey yap
madılar.”
Daha sonra söz alan 
CHP Belediye Gurup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın her konu
da CHP’lileri adres 
gösterdiğine dikkat 
çekerek, Çarşı 
Deresi önündeki 
balıkçıların yer konu 
sunda belediyeye 
gittiklerinde topu 
yine CHP’ye attığını 
belirterek, şunları 
söyledi :
“Sayın Yılmaz, 
Hürriyet Caddesi’n 
deki plan değişikliği 
yaparak katlı otopar
ka çevirdiği bu 
arsayı kat karşılığı 
almak için mal 
sahipleriyle görüştü 
mü? Onlarla 
anlaşmış olsaydı, bu 
yer katlı otoparka 
dönüştürül müydü? 
Kent Meydanı pro
jemizi anlattık.
Buradaki imar ada 
lan boşaltılmadan, 
dereyi açmanın man
tığı yok. iki dükkan 
yıkarak kent mey
danı yapıyoruz dene
mez”
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Mobilyacılar Sanayi 
Bölgesi nde yangın

Osmangazi’de bir 
restorantta iki 
güvenlik görevlisi, 
müşteri olarak gelen 
bir kişinin içeriye 
alınmaması mese
lesinden kavga etti. 
Tabancanın karıştığı 
kavgada restorantta 
bekçilik yapan bir 
kişi ağır yaralandı. 
Kükürtlü Mahallesi 
Kükürtlü 
Caddesi'ndeki bir 
restorantta meydana 
gelen olayda, 
güvenlik görevlisi

Internet üzerinden 
gördüğü aracın 
sözde sahibine 100 
lira kapora gönde 
ren bir kişi, aracın 
gerçek sahibine 
ulaşınca dolandırıl 
dığını anlayarak 
polise müracaat etti. 
Gemlik Eşref Dinçer 
Mahallesi 11 Eyül 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda, Umut 

JB II I ■ I II II II

Necmettin Ç., müş
teri olarak gelen 
bir kişiyi içeriye 
almadı. Bu esnada 
başka bir restorant
ta güvenlikçi olarak 
çalışan Mesut A. 
olaya müdahele etti. 
Restoranta gelen 
kişiler içeriye girme
den ayrıldı.
Şahısların ayrıl
masından sonra 
Necmettin Ç., "Sen 
burada, bu kişilerle 
aramızda yaşanılan 
konuya niye müda

E., bir internet 
sitesinden gördüğü 
aracı almak için ken
disini Abdurrahman 
Ç. olarak tanıtan 
kişiyle anlaştı.
Umut E., otomobil 
için 100 lira kapora 
gönderdi.
Kaporanın 
gelmediğini ileri 
süren şüpheli kişi, 
Umut E.'e hakaret 

hele ediyorsun? 
Seni ne ilgilendirir?" 
diyerek güvenlikçi 
arkadaşı Mesut A. 
ile tartışmaya 
başladı.
Kısa sürede yum
rukların karıştığı 
kavgada Mecmettin 
Ç., belinden 
çıkardığı tabanca ile 
yere ve havaya 2-3 
el ateş etti.
İşyeri çalışanlarının 
müdahele ettiği kav
gada restorantta 
bekçi olarak çalışan 

etti. Umut E., bir 
süre sonra Ankara 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görevli bir polis 
memurunun ara
yarak, aracın 
sahibinin kendisi 
olduğunu 
söyleyince 
dolandırıldığını 
anladı. Kendisini 
Abdurrahman Ç.,

Muhlis A. gözünden 
yaralandı.
Hayati tehlikesinin 
bulunduğu 
belirtilen Muhlis A., 
112 Acil Servis 
Ambulansı ile has
taneye kaldırıldı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
kapsamında 
Necmettin Ç., Emre 
S., Cem Y., Mesut A. 
ve Alper A.'yı 
gözaltına aldı.

olarak tanıtan kişiye 
bir daha ulaşa
mayan Umut E., 
polise ifade verdi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü yetk
ilileri, vatandaşların 
mağduriyet yaşama
ması için internet 
üzerinden gördükleri 
araçlar için kapora 
göndermemeleri 
gerektiğini bildirdi.

İnegöl Mobilyacılar 
sanayi bölgesinde 
faaliyette bulunan 
koltuk döşeme 
işletmesinde çıkan 
yangında, toplam 
25 bin TL 
değerindeki ürün 
yandı.
Edinilen bilgilere 
dün göre saat 19.00 
sıralarında Selim 
A.'ya ait bir yıldır 
kiracı olan Şaban 
Aydın'ın 
Mahmudiye 
mahallesi Kafkas 
sokak numara 62 
adresindeki iki katlı 
işletmesinin ikinci 
katındaki dikiş 
makinesi motoru
nun şasi yapması 
sonucunda motor
dan çıkan kıvılcım
lar, döşeme ürün
lerine sıçradı. Kısa 
sürede ikinci kata 
yayılan yangını 
gören çevre 
esnaflar durumu 
itfaiyeye bildirdi. 
Kısa sürede olay 

yerine 5 yangın 
söndürme birde 
merdivenli araçla 
gelen itfaiye ekip
leri, hem içerden 
hemde dışarıdan 
yangına müdahale 
ettiler.
Yaklaşık yarım saat 
süren yangın 
söndürme çalış
maları sırasında 
işyerinde bulunan 
elektrik panosu da 
patladı. Kontrol altı
na alınan yangın 
diğer işyerlerine 
sıçramadan 
söndürüldü. , 
Yangın haber veril 
mesi üzerine gelen 
iş yeri kiracısı 
Şaban Aydın, 
şaşkınlık geçirdi. 
Yangın 
sonucunda ikinci 
katta bulunan 15 
bin lira değerinde 
bir gün sonra 
sevkiyatı yapılacak 
62 takım koltuk 
başı yanarak kül 
oldu.

Bursa'da 17 yaşın
daki M.K. isimli lise 
öğrencisi, yatılı 
okuduğu okulun 
hademesini öldürdü. 
M.K. Bursa Çocuk 
Şube Müdürlüğü'nde 
verdiği ifadesinde, 
"Canım istedi 
öldürdüm" dediği 
öğrenildi.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Dikkaldırım 
Mahallesi Zübeyde 
hanım Caddesi'n 
deki Cumhuriyet 
Lisesi'nde yatılı 
olarak okuyan M.K. 
(17), okulun pansiy
on ve yemekhane 
olarak kullanılan 
binadaki hademe 
odasına girdi. M.K. 
hademe İbrahim 
Yeğen'in (57) 
kendisinden yak
laşık 5 dakika sonra 
geldiği odadan, 

ir süre sonra ayrıldı. 
Daha sonra odaya 
giren çalışanlar, 
İbrahim Yeğen'in 
boğazı kesilmiş 
halde yerde yattığını 
gördü. Çalışanların 
haber vermesi üzer
ine olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekip
leri, Yeğen'in 
öldüğünü belirledi. 
İbrahim Yeğen'in 
cesedi, yapılan 
incelemenin ardın
dan otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gönder
ilirken M.K. ise 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi'ne 
giderek teslim oldu. 
M.K. buradan Bursa 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne 

götürüldü. 
Cumhuriyet Lisesi 
Sayısal Bölüm 
öğrencisi olduğu 
öğrenilen M.K.'nin 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'nde 
verdiği ifadede, 
"Hademeyi canım 
istediği için 
öldürdüm" dediği 
öğrenildi. Cinnet 
geçirdiği tahmin 
edilen M.K.'nin oku
lun başarılı sırala
masında ikinci 
olduğu ve bu 
başarısından dolayı 
Milli Eğitim Vakfı 
tarafından okul mas
raflarının karşı
landığı belirtildi. 
M.K.'nin böyle bir 
olaya karışmasına 
bir türlü inanmak 
istemeyen pansiyon 
yöneticileri de 
öğrenci ile hademe 

arasında herhangi 
bir sorun 
olmadığını belirtti. 
Pansiyon 
görevlileri, 
öğrencinin yemek 
yüzünden hademeyi 
öldürmesinin söz 
konusunu olma 
dığını belirterek, 
"Hademenin görevi, 
masadaki tabakları 
toplamak yada 
yemekhanenin temi
zliğini yapmak değil. 
Öğrenci tabldotunu 
alır ve sıraya girer. 
Yemeğini alan 
öğrenci masada 
yemeğini yedikten 
sonra tabldotunu 
alır ve yıkanması 
için temizlik 
bölümüne götürür. 
Yani hademe 
yemekhanedeki 
işlere karışmaz" 
dedi

Mı diri diri yahtılar
Bursa’da bir evin 
önündeki ahırda 
bulunan at, kimliği 
belirsiz kişiler 
tarafından yakıldı. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Adnan Menderes 
Mahallesi Turgut 
Özal Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Hüseyin 
Uzun’un evinin 
önünde bulunan 
ahırda bilinmeyen 
bir sebepten dolayı 
yangın çıktı. Uzun, 
ahırın içindeki atı 
kurtarmak için 
alevlere müdahale 
etmeye çalıştı 
ancak başarılı ola
madı. Alevlerin 
büyümesi üzerine 
çevredeki vatan
daşlar yangın 
yerine koştu.

Yangına müdahale 
eden Medet 
Gökmen isimli 
vatandaş, yangını 
gördükten sonra 
koşarak geldiğini 
ancak ahırda bulu
nan atın diri diri 
yanarak can 
verdiğini söyledi. 
Mahalle sakin
lerinin de 
müdahale ettiği 
yangının ardından 
ahır kül olurken, 
atın sahibi ise hay
vanı kurtarmadığı 
için üzüldü. 
Atın sahibi Uzun, 
hayvanın yemini 
verdikten sonra eve 
gittiğini ve 
geldiğinde ahırın 
yandığını belirterek, 
bunu yapanların 
insan olmadığını 
söyledi.



Kasım 2012 Salı Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
MHP ilçe Başkanı Osman Durdu, Belediye binası yıkımı, cami yeri, Katlı Otopark yapımı konusunda Yılmaz’a meydan okudu

Dmılu'ılan Yılmaca Hodri Meydan”Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hodri Meydan...
Gemlik’te son günlerde eski belediye 

binasının yıktırılması konusu yanında, 
Hürriyet Caddesi’nin girişindeki Detay 
Park’ın yerine Büyükşehir Belediyesinde 
Katlı otopark yapılması istemi ile plan 
değişikliği yapılması...

Aynı arsada, Belediye Başkanvekilinin 
plan değişikliği olmadan mal sahiplerin 
den ailesine ait şirkete bu arsaya inşaat 
yapmak istemiş olması...

Anlaşamayınca, bu arsanın eski İlçe 
Başkanı Enver Şah in’in de ortağı olduğu 
bir firmaya verilmesi sonrası, yerin katlı 
otoparka çevrilmesi...

Çimtaş ve Borusan’a meclis kararı ol 
madan 22 milyon 300 bin liraya satılan 
arsanın ucuza satılması iddiaları...

Belediyenin ilçeye okul kazandırmak 
amacıyla bazı sanayi firmalarına kıyak 
yapmak istemesi...

İmar komisyonunun AKP’li üyesi Fevzi 
Ayyıldız’ın, Roda A.Ş. nin yol konusunda 
isteğini meclise getiren Belediye Başkan 
vekiline karşı oy kullanması sonrası par
tiden ihracının istenmesi gibi konular 
gündemi epey meşgul ediyor.

Dün, CHP ve MHP ilçe başkanlarının, 
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın bu 
konular ile ilgili basına yaptığı açıklama 
lar üzerine savunma günüydü.

CHP’de basın toplantısı ya pildi...
MHP ise, yazılı basın açıklaması gön

derdi gazetelere...
CHP’nin toplantısında, cami yeri konu 

suna geniş yer verdi Mehmet Sertaslan. 
Bunun için 2009 seçimlerinden sonra 
Fatih Mehmet Güler’in yaptırdığı Kent 
Meydanı taslak projesini bizlere tanıttılar.

Bu projeyi bugün gazetemizde okurları 
miza tanıttık. Internet sitemizden daha 
net görebilirsiniz.

Bu projeye karşı Büyükşehir Belediyesi 
alel acele bugünkü projeyi yaptırmıştı.

Kimseye danışmadan, Gemlik Belediye 
meclisi üyelerine bile bilgi vermeden...

Hala Gemlikliler bu projenin ne menem 
bir şey olduğunu bilmiyorlar.

Çarşı Meydam’na asın bu projeyi dedim 
se de dinletemedim.

Yerine Belediye Başkanvekilinin çocuk
larla çekilmiş fotoğrafları asıldı.

CHP basın toplantısının ortasında Bele 
diye Başkanı Fatih Mehmet Güler geldi.

Onunda bazı açıklamaları oldu. Ama ye 
rimiz kalmadığı için açıklamalarını yarına 
bıraktım.

CHP ilçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 
Durdu’nun ve Yılmaz’ın açıklamalarına 
cevap verirken, Osman Durdu da Refik 
Yılmaz’a hem cevap verdi, hem de iste
diği yerde bu konuları tartışmaya çağırır 
ken ‘Hodri Meydan’ dedi.

Gemlik’te televizyon yok.
Olsaydı, ben bu üç lideri bir açık oturu

ma davet ederdim.
Önerim şu.
Bursa’da yayınlanan As Tv. veya Olay 

Tv. nin yapımcı arkadaşlarıma sesleni 
yorum.

İşte size Gemlik ile ilgili gündem tutan 
iddialar.

Yalnız, Yılmaz ile program yapıyorsunu. 
hbp, şimdi 3’1 ü bir programa ne dersiniz':

Son günlerde 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
CHP Meclis Üyesi 
Mahir Gencer ve 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu arasında 
yaşanan polemik 
devam ederken, 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu yazılı açıkla
ma yaparak tartış
maya yeni bir boyut 
kazandırdı. Osman 
Durdu, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a iddialar 
konusunda istediği 
zeminde tartışmaya 
çağırarak "Hodri 
Meydan” dedi. 
Osman Durdu'nun 
açıklaması şöyle: 
"Sayın Yılmaz, 
Gemlik'e acil ihtiyaç 
olan Merkez 
Camiisinin ilk fırsat
ta yapılması en çok 
MHP’lileri memnun 
eder. Bunu da en iyi 
bilenlerden biri 
sîzlersiniz. Camii 
meselesini polemik 
konusu yapmak 
istiyorsunuz ama 
MHP’liler kutsal 
değerler üzerine 
polemiğin tarafı 
olmazlar. Bizim 
Gemlik ile ilgili her 
konuda olumlu ve 
yapıcı olduğumuzu

nakliyeciler Derneği ziyaretlere haslaılı
Bir süre önce genel 
kurul yaparak yeni 
yöneticilerini belirle 
yen Gemlik Nakliye 
çiler Derneği büro
larını kurarak resmi 
ziyaretlere başladı. 
Alaattin Akcan 
Başkanlığındaki 
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği yönetim 
Kurulu üyeleri dün 
Kaymakam Cahit 
Işık, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, CHP 
İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan’ı 
ziyaret ederek, 
Gemlikli nakliyeci
lerin sorunlarını 
çözmek, Gemlik’e 
gelen yabancı

siz ve teşkilatınız 
çok iyi bilir. Yaptığı 
niz açıklamalarda 
bunları dikkate 
almanızı tavsiye 
ederiz.
Biz, MHP olarak 
camii yeri önerimizi, 
bugün sizinle bera 
ber olan Emir 
Kantur (Has Parti 
Eski İlçe Başkanı) 
Gemlik’te 1000 kişi 
ile farklı yerlerde 
anket yaptı ve sonuç 
larını kamuoyuna 
açıkladı.
Mimarlar Odası ve 
MHP olarak önerdiği 
miz yer uygun 
bulundu. Bizim 
önerimizi siz ve 
teşkilatınız da kabul 
etti. Ancak, bunu 
yapmaya iradeniz 
yetmedi. Bir rapor
dan bahsediyorsu 
nuz bu raporu mec 
lis ile müzakere etti 
niz mi?
Biz, camiye değil 

nakliyecilere birlik 
içinde davranmaya 
kararlı olduklarını 
söylediler.
Dernek Bakanı Alaat 
tin Akcan, dernek
lerinin 30 üyesi 
bulunduğunu, istih
dam sahasının ise 5- 
6 bin kişiyi ilgilen 
dirdiğini belirterek, 
"Bundan sonra 
Gemlik’te varlığımızı 
hissettireceğiz. Baş 

sağlam binanın 
yıkımına karşıyız. 
Marifet yapılanı yık
mak değildir. Biz, ne 
dedik kınayanın 
kınamasından kork
ma, inandığını doğru 
olanı yap.
Onun şerefi de sizin 
olsun. Biz de 
sonuna kadar 
yanınızda oluruz 
demedik mi? Bütün 
bunlara rağmen 
bizim camii yapımın
dan rahatsız olduğu
muz gibi saygı ve 
nezaketsiz açıkla
mayı şahsım ve teş 
kil atı m adına kınıyor. 
Bu şu izanınızdan 
dolayı camiamızdan 
özür dilemeye çağın 
yorum.
Önceki açıklamala 
rımda olduğu gibi 
camii polemiğine gir 
meyeceğim.
Meseleyi Hakk'a ve 
kamuoyuna havale 
ediyoruz. Bizim 

ka illerden gelen bü 
yük firmalardan ra 
hatsız olduk. Bunları 
kendilerine de söyle 
dik. Gemlikli nakliye 
çiler bu firmalann 
gelmesinden sonra 
şoför sorunuyla kar 
şı karşıya kaldılar. 
Gemlik büyük bir 
sivil toplum kuru
luşu kazanmış 
oldu.” dedi
CHP İlçe Başkanı

abdestimizden 
şüphemiz yok ham- 
dolsun.”

YER SAHİBİ 
MAĞDUR EDİLDİ 
Hürriyet Caddesi’n 
deki arsayı siz ve 
yandaşlarınız istedi 
olmadı. Eğer yer 
sahipleri ile siz veya 
yandaşlannız 
anlaşsaydı bugün 
yaptığınızı yapar 
mıydınız? Hayır... 
Neden yaptınız? 
Çünkü anlaşmayı 
parti içi rakibiniz 
yaptı. Sonra vatan
daşı mağdur ettiniz. 
Günah değil mi? 
Ayıp değil mi? 
Çakaldere mevkiin 
de metrekaresi 500- 
600 liraya kamu
laştırma yapıyor
sunuz. Serbest 
bölge civarında, 
limanlar 
bölgesindeki yerleri 

metrekaresi 400 
liraya vermek midir 
değeri üzerinde 
satmak?
Bizim açıklamalarımı 
za saptırmadan net 
cevaplar verin.
Sizinle istediğiniz ze 
m inde veya platform 
da bu ve benzer 
meseleleri müzakere 
ederim. Kendinize 
güveniyorsanız 
hodri meydan!"

Mehmet Sertaslan 
ise, Gemlikli 
nakliyecilerin 
örgütlenerek sorun
larını dile getir 
meşinin benimse 
diklerini belirterek; 
"Büyük sermayeleri 
niz ile işyapıyor- 
sunuz. Istahdam 
yara tıyorsunuz. 
Sizleri kutlarım. Her 
zaman yanınızdayız” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AKP'de Tasfiye Süreci Başlıyor
İlginç bir gelişme 

yaşandı AKP 
Gemlik'te. Meclis 
Üyesi Fevzi Ayyıldız, 
Disiplin Kurulu’na 
sevk edildi.

Açıkçası AKP gibi 
lider odaklı ve dışarı
dan bakıldığında 
yoğun görüş birliği 
yaşandığı görülen 
bir partide, disiplin 
mekanizmasının 
çalıştırılması 
manidar.

Refik Yılmaz'ın 
belediye başkan- 
vekilliği koltuğuna 
nasıl oturduğunu 
hepimiz biliyoruz.

Siyasi rüşvet 
niteliğinde pazarlık
lar, hak ve hukukun 
etrafında dönmeler, 
AKP'ye oy vermemiş 
Gemlikli yaklaşık 50 
bin seçmenin terci

hini hiçe saymalar, 
alay eder gibi 
yapılan seçimler.

Hepsini sabırla 
izledik.

AKP ve Gemlik 
ekibinin bizimle alay 
etmesine göz yum
duk.

Şimdi okuyoruz ki 
bir meclis üyesi, 
disiplin kuruluna 
sevk ediliyor.

Üstelik çok da 
düşündürücü neden
lerle.

Gazetemizde 
yayınlanan haberde 
Fevzi Ayyıldız 
hakkındaki suçla
maları okumuş 
olmalısınız.

Aynen aktarıyo
rum;

"Ayyıldız’ın Meclis 
toplantılarında 
CHP'lilerle hareket 

ettiği, parti yönetici
leri ve üyeleri 
hakkında gerçek dışı 
haberler yaydığı, ifti
ra, karalama ve 
küçük düşürücü 
beyanlarda bulun
duğu iddia ediliyor."

Dikkatinizi çeke 
rim, parti üye ve 
yöneticileri hakkında 
gerçek dışı haberler, 
iftira ve küçük 
düşürücü beyanlar.

Eğer bu gerçekse, 
bel altı vurmak denir. 
Rakiplerinin bir
birinin yüzünü dağıt
tığı boks maçlarında 
bile bel altı vurmak 
diskalifiye, yani 
maçtan atılma sebe
bidir.

Bunların yanında, 
Refik Yılmaz ve 
transferleri sonrası 
AKP Gemlik'te bir 

hoşnutsuzluk 
yaşandığı biliniyor. 
Partilerine karşı dik 
durabilme cesaretini 
gösteren birkaç 
meclis üyesi var. 
Zaman zaman ben 
de kendileriyle 
ettiğim sohbetlerde 
yapılanlardan 
hoşnutsuz olduk
larını belli ediyorlar.

CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu, parti 
dışından güçlü isim
leri yönetici kadro
larına getirirken, 
2011 seçimleri döne
minde kıyametler 
kopmuştu. Keskin 
Atatürkçü kimliğiyle 
bilinen bazı gençler 
bağırıp çağır
mışlardı.

Bunlardan biri de 
CHP Bursa eski İl 
Gençlik Kolu 
Başkanı Levent 
Yılmaz'dı. Yılmaz iki 
ay kadar önce 
AKP’ye geçti!

Bunu neden 
söylüyorum, şimdi 
iktidar olmanın 
rehaveti ile Levent 
Yılmaz kadar ses 
çıkaramayan ve 

tepki koyamayan 
AKP'liler olacak. 
Baskı ve sessizlik, 
beraberinde ayrış
mayı getirir.

AKP, hukuksuzca 
bir yıl başkanvekil- 
liği yapan avukat 
Refik Yılmaz'a toz 
kondurmazken, 
hakkında kanıtlan
mamış iddialar olan 
bir meclis üyesini bu 
denli harcamaya 
niyetleniyorsa, bu 
işin altında başka bir 
iş vardır.

Yılmaz biraderler 
ve ekibi, 2014 seçim
lerine de bu şekilde 
girerlerse birileri 
mükafatlandırılacak, 
birileri ise ceza- 
landıralacak.

Öyle görünüyor.
Ama adım gibi 

eminim, AKP tutar 
da Refik Yılmaz'ı 
aday gösterirse, 
2009 seçimlerinde 
yaşadığı büyük 
yenilgiyi tekrar 
yaşayacak.

Şimdiden kadro
lar tasfiyeye gidiyor. 
Daha seçimlere bir 
buçuk yıl var.

Bekleyip görelim

şiddete 
karşı iz 
bıraktı

Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
‘kadına yönelik 
şiddetle mücadele 
günü’ kapsamında 
düzenlenen etkin
liğe katılan kadın
lar, ‘şiddete hayır’ 
diyerek, Türkiye 
haritası üzerine el 
izlerini bıraktı. 
‘Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
Günü’, Türkiye’nin 
her köşesinde fark 
lı organizasyonlar
la sahne olurken. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Za 
fer Plaza’da dü 
zenlendiği etkinli 
ğe katılan kadınlar 
da Türkiye haritası 
üzerine el izlerini 
bırakarak, şiddete 
tepki gösterdi. 
Büyükşehir tarafın 
dan kurulan stant- 
ta yer alan dev Tür 
kiye haritası üzeri 
ne ellerinin resmi
ni çizen bayanlar, 
şiddete tepki 
gösteren mesajla 
rım da çizdikleri 
elin içine yazdı

Antalya 
10:45-23:15

Denizli 
11:45-23:15

İzmir 
08:15 -11:45 - 23:15-00:15

İSTER 
HEMEN GEL

HEMEN AL
“ERKEN ALAN

KAZANIR"

5120025 - 5120083

İstanbul 
08:25 -10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

Ankara 
06:45 - 08:45 -12:45 -16:15 - 23:15

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşulları için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

İSTER

SFIRSAAT
“FIRSAAT’TE GELEM

KAZANIR”

■"1962-2012 08503333535 www.pamukkale.com.tr 
facebook.com/pamukkale 
twitter.com/pamukkale

http://www.pamukkale.com.tr
facebook.com/pamukkale
twitter.com/pamukkale
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Sülllii SilMl IMİltlim İİİIIMI 
iiteinıeılerıiMietMılji

Gemlik ile kardeş 
şehir plan, Giresun 
Dereli ilçesi 
Belediye Başkanı 
Kazım Zeki 
Şenlikoğlu, MHP 
Gemlik ilçe teşkilatı
na iade-i ziyaret’te 
bulundu.
Gemlik İlçe Yönetici 
lerinin Dereli’de 
yapılan ‘Yayla Şenlik 
leripe” katıldığını 
hatırlatan Şenlikoğ 
lu, Gemlik’te bulun
mayı fırsat sayarak, 
hem katılımlarından 
dolayı teşekkür,

ZEKİ MÜREN TÜRK SÂNfiT 
MÜZİĞİ KOROSU KURULUYOR

Zeki Müren Kültür 
ve Sanat Derneği 
tarafından oluşturu
lacak koro için 
seçmeler Bursa 
Kent Konseyi 
destekleriyle 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
gerçekleştiriliyor. 
Bursa Kent Konseyi 
ofislerinde 
gerçekleştirilen 
seçmelere BursalI 
sanatseverler yoğun 
ilgi gösterdi. 
Dernek Onursal 

hem de iade-i ziya 
ret gerçekleştirdiği
ni belirtti.
Gemlik Belediye 
Meclisi tarafından 
Eylül 2011 toplan
tısında kardeş şehir 
olarak kabul edilen 
Dereli eşrafından 
Gemlik’te de çok 
sayıda aile yaşadığı, 
Gemlik’e yerleşmiş 
olan Giresunlu 
ailelerin büyük kıs
mının Dereli İlçesi 
kökenli olduğu 
biliniyor.
Başkan Kazım

Başkanı Kutlu 
Payaslı, usta sanatçı 
Erdinç ÇeJîkkol, 
Şengül Kopyalı, 
Hakan Özlev ve 
Dernek Başkanı 
Avukat İsmail 
Eren’in jü^üyesi 
olduğu seçmelerde 
kriterler lehçe, ses 
rengi, kulak ve ritm 
duygusu, icra 
yeteneği ve ses 
sanatçılarından 
oluşuyor. r 
Zeki Mürerr Kültür 
ve Sanat Derneği 
Kurucu Bâ|kanı

Zeki Şenlikoğlu 
MHP İlçe 
Başkanlığında, Dere 
li ilçesinde yapılan 
okul ile alakalı 
Gemlikin de deste 
ğini istediğini bildi 
rirken, Gemlik’te ' 
konu ile alakalı 
çeşitli ziyaretler 
yapacağını da söyle
di. Şenlikoğlu 
ziyaret sonrası MHP 
Gemlik ilçe yönetici
lerini Dereli’de 
yapılacak olan Yayla 
Şenliklerine davet 
etti.

Rezzan Özbakış, 
dernek olarak sanat 
güneşini yaşatmak 
amacıyla Zeki 
Müren Türk Sanat 
Müziği Korosu 
için seçmeler 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi.
Sanatseverlerin ilgi
den dolayı mem
nuniyet duyduğunu 
ifade eden Özbakış, 
kurulacak olan koro
nun şefliğini usta 
sanatı Kutlu 
Payaslı’nın üste- 
leneceğini belirtti.

Öğretmenler günü 
nedeniyle, Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu öğrencileri, 
öğretmenleri için 
kutlama programı 
hazırladı.
Okul salonunda 
yapılan kutlama 
programında, 
öğrenciler günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşmalar 
yaptılar, şiirler 
okudular, şarkılar 
söylediler.
Türkçe Öğretmeni 
Ali Özdemir ve

■IHIIBIMSIHBİ
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitim 
Kurslarında (BUS- 
MEK) 2 aylık eğitimi 
geride bırakan resim 
kursiyerlerinin eser
lerinden oluşan 
sergi, profesyo 
nelleri aratmadı. 
BUSMEK’in 1 
Ekim’de başlayan 
yeni eğitim öğretim 
döneminde resim 
bölümüne kayıt 
yaptıran 
kursiyerler, iki aylık 
eğitimlerinin 
meyvesini topla
maya başladı.
Resim branşında 
eğitim gören 20 kur
siyer tarafından 
yapılan eserler 
Carrefour Alışveriş 
Merkezi’nde 
düzenlenen sergide 
görücüye çıktı. Soft 
pastel çalışmalar
dan oluşan 39 
eserin yer aldığı 
sergi, sanatseverler
den tam not aldı.

KAŞCDCIKKLM VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 
■■

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No :3ÎB GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Töl i(0.224)5139683 Fax: (0.224) 513 35 95

Gıyasettin Çavunt’ 
un katkılarıyla hazır
lanan programda 
konuşma yapan 
okul müdürü 
Mehmet Yavuz,

Sergiyi gezen 
vatandaşlar, iki 
aylık bir çalışma 
sonucu ortaya çıkan 
bu güzel eserler 
nedeniyle kursiyer
leri kutladı. Resim 
sergisi sayesinde 
yeteneğini
Bursahlarla paylaş
ma imkanı bulan 
kursiyerlerden 
Ayşegül Özekmekçi, 
kursta birçok 
teknik öğrendiğini 
ve bunları tuvale 
aktardığını söyledi. 
Kısa zamanda bu 
kadar ilerleme 
beklemediğini 
ifade eden Özek- 

programı hazırlayan 
öğretmen ve öğren
cilere teşekkür 
ederek, öğretmen
lerin öğretmenleri 
gününü de kutladı.

mekçi “Kursa 
gelmeden önce 
resme ilgim 
vardı ama hiçbir 
bilgim yoktu. 
Bu kadar kısa süre 
içinde sergideki res 
imleri yapabilmek, 
yetenekle açıklana
maz” dedi. Resim 
kursiyerlerinden 
55 yaşındaki 

Seyhan Gören ise, 
“Hayatım boyunca 
ilk kez kendime 
zaman ayırdım. 
Resim yaparken 
kendimi çok mutlu 
hissediyorum, iyi ki 
kursa gelmişim” 
diye konuştu.
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TÜRKİYE'DE TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ (1)
Mühendislik de 

yince eskiden fark
lı şeyler gelirdi 
aklımıza: "Ziraat 
mühendisliği, 
inşaat mühendis
liği, makina 
mühendisliği gibi, 
son dönemde 
çevre ve bilgisayar 
mühendisliği 
kavramlarını duyar 
olduk. Şimdi de 
"toplum 
mühendisliğinden" 
söz ediliyor. 
Toplumun da 
mühendisi mi olur
muş diyorsunuz 
içinizden. Olur, 
hem de bal gibi 
olur.
Toplum 

mühendisleri kim
lerdir, necidir, ne iş 
yaparlar? ABD 
Mühendisler 
Birliği, mühendis
liğe "taşanları 
örgütleme, yönet 
me, doğadaki 
malzeme ve gücü 
kontrol etme 
sanatıdır." diye 
tanımlıyor. Bu 
tanımı dikkatle 

irdelersek sanayi 
ve teknoloji 
yönünden gelişmiş 
ülkeler bizim gibi 
geri kalmış ya da 
geri bıraktırılmış 
ülkelerde toplum 
mühendisliğini yüz 
yıldan beri uygu
luyor da bizim 
ruhumuz bile duy
muyor. Dünyada 
dengeler ala
bildiğine değişti. 
Gelişmiş ülkeler 
geri ülkelerin 
kalkınmasına asla 
izin vermiyor, çe 
şitli yollarla o ül 
keleri sömürmeye 
devam ediyor.

Toplum 
mühendislerinin 
genelde çalışma 
alanı geri kalmış 
ülkeler.
"Management" 
adıyla yöneticiliğin 
anayurab oıfcnr 
ABD toplum 
mühendisliğini 
geri kalmış ülkeleri 
konumu gereği 
biçimlendirmek 
için başarıyla kul
lanmaktadır.

Dünya jandar
malığına soyunan 
ABD ekonomik 
çıkarları doğrul
tusunda geri 
kalmış ülkeleri 
toplum mühendis
leri yardımıyla ve 
yerli işbirlikçilerle 
kendine çağdaş 
köle yapıyor.
ABD yurt dışında

ki geri kalmış 
ülkelerle ilgili 
olağanüstü bir veri 
arşivine sahip. Bu 
bilgilerini zaman 
zaman güncelleme 
gereği de duyuyor. 
Her türlü kültür, 
ticari, kurumlarıyla 
geri kalmış hele 
hele Islâm ülkeleri
ni seçerek bu 
ülkelerde din fak
törünü öne çıkara 
rak bu ülkelerin 
yerinde saymasını 
w gerçekten 
görmemesi için 
elinden gelen 
çabayı gösteriyor. 
O ülke için durak
lamanın hatta geri 
lemenin ortamını 
hazırlıyor.

Karşı çıkan 
güçler olursa 
çeşitli yöntemlerle 
yok ediliyor.

Gelişmiş ülkeler, 
geri kalmış ülkeleri 
nasıl bir tuzakla 
avlayarak onlardan 
istediği gibi yarar
lanıp kendine köle 
yapıyor? Önce geri 
kalmış ülkenin 
sözüm ona kalkın
ması için bu ül 
keye yüklü miktar
da kredi açılır. 
Krediler istenilen 
şekilde kullanıla
maz. Gelişmiş 
ülkenin onay vere
ceği alanda kul
lanılır. Geri kalmış 
ülkenin öz kay
nakları yok edile 
rek ülke tüketime 
yönlendirilir. 
Üretme gücü 
ortadan kaldırılır. 
Sürekli ithalat yap
maya zorlanır. 
Oluşan cari açık 
nedeniyle kredi 
talebi canlı tutulur. 
Bu arada gelişmiş 
ülke hem siyasi 
isteklerini hem de 
ekonomik istekleri
ni dayatmaya 
başlar. Ülkenin 
madenleri, varsa 
petrolleri ele geçi 
rilir. Ülkenin gele
ceği ipotek altına 
alınır. Ülkenin 
tarımı, ticareti, 
sanayisi ve mâliye
si çeşitli yollarca 
felç edilir.

Bunlar kısa 
sürede gerçek
leşin e^.

Önce yerli işbir
likçilerin oluşturul
ması yani kendile 
rine hizmet edecek 
bir siyasi partinin 
kurulması ve 
onlara hizmet ede
cek ihtiras 
düşkünü kişilerin 
bu partinin başına 
getirilmesi gerek
lidir. Bunlar 
yapılırken satın alı
nan medya ve 
basın mensupları 
ve kuruluşları 
görevlerini yap
maya başlar. 
Ülkede yaşayan 
insanların düşün
me gücü dumura 
uğratılır, yapılanlar 
ileri demokrasi ya 
da bilmem ne 
baharı adınadır.

Bütün bunlar 
yapılırken karşı 
çıkan olursa vatan 
haini, halk düş
manı ilan edilir, 
daha önceden özel 
yasayla kurulmuş 
mahkemeler 
tarafından bu kişi 
ler mahkûm edilir. 
Sonra da yargı 
görevini yaptı, 
yapıyor denilerek 
bundan sonra 
karşı çıkan ve 
eleştirenler olursa, 
onlara da gözdağı 
verilmiş ve onların 
da susturulması 
sağlanmış olunur.

Geri kalmış 
ülkelerin gazete ve 
televizyonlarının 
birçoğunda toplu 
mu uyutan, afyon
layan yazı ve prog 
ramlar kendini 
gösterir. ABD kay
naklı güçlerin satın 
aldıkları yazar ve 
televizyoncular, 
bilim adamı mas 
keşi takmış şarla
tanlar da bu koro 
ya katılır. Her 
söyledikleri, 
yazdıkları demok 
rasi, özgürlük ve 
insan hakları 
içindir. Bütün bun
lar uydurma ve 
yalandan ibarettir. 
Ülkede kötüye ne 
gidiyorsa toplum
dan gizlenir. 
Ülkede teokratik 
bir yapının kurul
masının temelleri 
atılmaya çalışılır. 
Bilimin yol gösteri
ciliği ortadan 
kaldırılır. Halkın 
örgütlenmesi ve 
bilinçlenmesi 
engellenir, halk 
çaresiz ve umut
suz bir duruma 
düşürülür. Ülkeyi 
yöneten siyasi ikti
darı zora sokan ne 
varsa bir bir 
ortadan kaldırılır 
ve iktidarın önü 
her zaman açık 
tutulur, dikensiz 
bir gül bahçesi 
yaratılır.

(Devamı var)

■ M
GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK

ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK hiii:

KU 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78
‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

■ Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDE DAV€TİV€ BASILIR

VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km. 

TEL :514 03 06 ■ 514 20 21 GEMLİK

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Zengin çeşit ve 
kcıtcıloglcırımızı görmeden 

kcıror vermeyin ...

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Öğretmenler Turnuvası ötlülleri sahiplerini buldu

Öğretmenler Günü 
nedeniyle Okul Spor 
lan Tertip Komitesi 
tarafından organize 
edilen, Belediye 
Başkanlığı tarafın
dan desteklenen 
Satranç, Masa 
Tenisi, Ayak Tenisi, 
Basketbol, Badmin 
ton ve Voleybol 
branşlarında toplam 
202 öğretmenin 
katıldığı müsabaka 
lann ödül töreni 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Spor 
Salonu’nda yapıldı. 
Kaymakam Cahit

Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, AK Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Gemlik 
Belediye Meclis 
Üyesi Aslan Özay- 
dın, Milli Eğitim 
Şube Müdürleri 
Burhan İnan ve Ali 
Osman Cura, 
Gemlik'te bulunan 
tüm Okul Müdürleri 

ve dereceye giren 
öğretmenler final 
müsaabakası ve 
ödül törenine katıldı. 
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi ile 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
arasında oynanan 
Final müsabakası 

nefes kesti. Tüm 
Protokolün izlediği 
müsabakada tribün
lerde oturacak yer 
kalmadı. Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi rakibini 3-1 
yenerek 1. oldu. 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 2. 

olurken, 3.lüğü 
Şükrü Şenol 
Ortaokulunu yenen 
ATL ve EML kazandı. 
Final maçının ardın
dan 6 branşta derec
eye giren öğretmen
lere protokol üyeleri 
tarafından ödülleri 
verildi. Voleybol 
Finalistlerine ödül
lerini veren 
Kaymakam Cahit 
Işık törende bir 
konuşma yaptı. 
Voleybol Final mü 
sabakasının çok 
çekişmeli ve zevkli 
geçtiğini belirterek, 

müsabakalara 
katılan tüm öğret
menlere teşekkür 
etti. Voleybol 
Müsabakalarında 3. 
ve 4. lüğü paylaşan 
ATL ve EML ile 
Şükrü Şenol 
Ortaokuluna ödül
lerini Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz verdi. Ödül
lerin ardından 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü 
Mehmet Türkmen'in 
evsahipliğinde tüm 
öğretmenlere yemek 
verildi.

Güciimsııor: 75 Denizgücü: 54
Erkekler Bölgesel 
Basketbol Ligi 
(EBBL)'nde 
dördüncü maçında 
Gücümspor, kendi 
evinde Deniz 
Kuvvetleri Gücü'nü 
ağırladı.
Pazar günü yapılan 
maçta ilk periyot 14 - 
12, ikinci periyot 30- 
17, üçüncü periyot 
14-16, dördüncü 
periyot 17 -9 ve maç 
sonucu Güçümspor- 
75 Deniz Gücü -54 
oldu.
Gücümspor adına 
Berkay-12 Hakan-12 
Fatih Ç.-2 Serhat-12 

Rıdvan-3 Utku-9 
Ayberk- 4 Fatih-8 
Musa-2 Kadir-10 sayı 
üretti.
Gücümspor Kulübü 
BaşkanıTuğan 
Büyükbaşaran, 
"Centilmenliğin ön 
planda olduğu bir 
maç oynandı. 
Rakibimize bu 
hususta teşekkür 
ediyoruz. Tribünde 
bizi yalnız bırak
mayan duyarlı 
Gemlik halkına 
teşekkür etmek isti 
yorum. Ayrıca bu 
maça gelerek bizi 
onurlandıran

Kaymakamımız 
Sayın Cahit Işık’a, 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Sayın 
Burhan İnan'a, CHP 
ve MHP ilçe teşkilat
larına, Borusan 
Holding adına

Mustafa Izgi'ye, BP 
Petrolleri A.Ş. adına 
Berkan Özkan'a ve 
Sanovel İlaç 
San.Tic.A.Ş. adına 
Haluk Kartal'a 
teşekkür ederiz." 
dedi. *

Daha sonra, 
Gücümspor’a destek 
veren Borusan 
Holding adına 
Mustafa İzgi'ye, BP 
Petrolleri A.Ş. adına 
Berkan Özkan"a ve 
Sanovel İlaç

San.Tic.A.Ş. adına 
Hajuk Kartal’a 
plaketlerini Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç 
verdi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
■ ■ tEi. - ;

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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MıfcıılıaıııılıılılHiıı
Emekliler Derne 
ği'nin anketine göre 
emeklilerin yüzde 
73.4'ü sadece emek
li aylığıyla geçiniyor. 
Tüketilen gıdalarda 
yüzde 87 ile ekmek 
birinci, yüzde 30.9 
ile et son sırada 
Emekliler en çok 
ekmek, sebze, 
meyve, pilav ve 
makarna yiyor, en 
az olarak da kırmızı 
et tüketiyor.
Türkiye Emekliler 
Derneği'nce yap
tırılan "Türkiye 
Emekli Profili 
Anketi" kapsamın
da, 1018'i kadın ve 
2382'si erkek 3400 
emekliyle görü 
şüldü.
Ankete göre, 
emeklilerin yüzde 
73.4'ü yalnızca 
emekli aylığı ile 
geçiniyor. Ankete 
katılan emeklilerin 
yüzde 28.8'i geçin
mek için başkaların
dan yardım alırken, 
yüzde 71.2'si yardım 
almıyor.
Yardım aldığını ifade 
eden emekfiferin 
yüzde 73.4'ü çocuk
larından, yüzde 
15.9'u yakın akra
balarından, yüzde 
6.7'si devletten ve 
yüzde 4'ü de 
derneklerden 
yardım görüyor. 
Ankette, emeklilere 
aylık ortalama gelir
lerinin yeterli olup 
olmadığı da sorul
du. Buna göre, 
emeklilerin yüzde 
84.4'ü gelirlerinin 
yeterli olmadığını 
ifade ederken, yal
nızca yüzde 15.6'sı 
gelenlerinin yeterli 
olduğunu belirtti.

Araştırmaya göre, 
emeklilerin yüzde 
61.3'ü kredi kartı 
kullanmıyor. Kredi 
kartı kullanan 
emeklilerin yüzde 
61.3'ü 1, yüzde 
27.4'ü 2, yüzde 
7.6'sı 3 ve yüzde 
3.7'si de 4 ve daha 
fazla kredi kartı 
taşıyor.
Aylığın çoğu gıdaya 
Ankette emeklilerin 
yaz ve kış mevsi
minde en çok tüket
tiği gıdalara ilişkin 
sorular da yer aldı. 
Çoklu cevaplara 
göre, emekliler en 
çok ekmek, sebze, 
meyve, pilav ve 
makarna; en az kır
mızı et tüketiyor. 
Emeklilerin yaz 
mevsiminde en çok 
tükettiği gıdalar 
incelendiğinde 
ekmek yüzde 87 ile 
birinci sırada yer 
alırken, bunu yüzde 
83.5 ile sebze ve 
meyve, yüzde 79.2 
ile pilav ve makarna, 
yüzde 69.3 ile kuru 
baklagiller, yüzde 59 
ile süt ve ürünleri, 
yüzde 52.7 ile beyaz 
et ve yüzde 27.7 ile 
kırmızı et izledi. 
Kış aylarında ise

emeklilerin 
yüzde 79.8'i 
ekmek, yüzde 
75'i pilav ve 
makarna, 
yüzde 72.5'i 
sebze ve 
meyve, yüzde 
71.5'i kuru 
baklagiller, 
yüzde 59.4'ü 
süt ürünleri, 
yüzde 55.2'si 
beyaz et, 
yüzde 30.9'u 
kırmızı et 
tüketiyor.

Araştırmaya göre, 
emeklilerin yüzde 
27.8'i aylık ortalama 
gelirinin dörtte birini 
gıda maddelerine 
harcarken, yüzde 
38.1'i gelirinin 
yarısını, yüzde 20.1'i 
dörtte üçünü ve 
yüzde 14'ü de 
tümünü gıda için 
ayırıyor.

ÜÇTE BİRİ KİRADA 
OTURUYOR 
Emeklilerin yüzde 
73'ünün geliri, ihti 
yacı olan gıda mad
delerini satın 
«nfrraycT yetiniyor: 
Yüzde 60'ının gıda 
maddelerini yakın
ları temin ederken, 
yüzde 6.1'i kuram
lardan ve yüzde 5'i 
belediyelerden 
yardım alıyor.
Yüzde 67.5'i apart
manda, yüzde 27.5'i 
gecekonduda otu
ruyor. Yüzde 55.5'i 
soba, yüzde 24.6'sı 
kat kaloriferi, yüzde 
19.9'u da merkezi 
sistemle ısınıyor. 
Yüzde 27.1’i kirada 
oturan emekliler, 
evlerinin hastane 
yanında olmasını 
istiyor.

milliSWIIlllllMillli
Teknolojiye yönelik 
yatırımlar artarken 
TÜBİTAK vatanda 
şın hayatını kolay
laştıracak akıllı 
karta ilişkin çalış
malarını büyük 
ölçüde tamamladı. 
Milli kaynaklarla 
geliştirilen akıllı 
kimlik kartı dağıtımı 
önümüzdeki yıldan 
itibaren başlıyor. 
Akıllı kimlik kartları 
toplu taşıma, sağlık, 
sosyal güvenlik ve 
bankacılık gibi farklı 
alanlarda kullanıla
bilecek.
Habere göre Akıllı 
kimlik kartlarının 
dağıtımına 2013 
yılında başlanıl
masını hedefledik
lerini belirten Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, 
e-devlet ve pasaport 
işlemlerinde kul
lanılacak yeni kimlik 
kartlarının, toplu 
taşıma araçları ile 
kamu binalarına gir
işte de kullanılabile
ceğini açıkladı.
Kamunun artan akıl
lı kart uygulamaları 
talebinin karşılan
ması amacıyla 
TÜBİTAK ile Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 
işbirliğiyle 
başlatılan çalış
maların devam 
ettiğini aktaran 
Ergün, çalışmalar 
kapsamında geliştin 
len yeni T.C. kimlik 
kartlarında temaslı 
ve temassız yerli 
çipin kullanılacağını 
bildirdi. Bakan 
Ergün, "Temaslı

...■..■■■^■J1U..J1L.UUJJ----------»!t^><H-MH»HiHMUHHiıııııuıııutııııiMb|im)|Hmıh};tHllllilllitmillMBl^^^WHüiHİFİ^‘<

P3Mİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KİMLİK KARTI

çipte elektronik kim
lik doğrulama ve 
imza kabiliyeti 
bulunurken, temas 
sız çipte vizesiz 
sınır geçişlerinde 
kullanılabilecek 
seyahat belgesi (e- 
pasaport) yer ah 
yor." dedi.
Türkiye'de 1976 
yılından itibaren 
kullanılan nüfus 
cüzdanlarının yerini 
2013'ten itibaren 
akıllı kimlik kartları 
alıyor.
Yeni bir dönem 
başlatacak akıllı 
kimlik kartları ile 
pembe ve mavi 
nüfus cüzdanlar 
tarihe karışacak. 
Nüfus cüzdanlarının 
yerini alacak olan 
akıllı kimlik kart
larının, sağlıktan 
sosyal güvenliğe, 
ulaşımdan 
bankacılık sistemine 
kadar birçok alanda 
vatandaşın hayatını 
kolaylaştırması 
hedefleniyor.
Konuya ilişkin 
değerlendirmede 
bulunan Bakan 
Ergün, yeni kimlik 
kartlarının kamu 

binalarında kapı 
girişlerinde de kul
lanabileceğini bildir
di. Ergün, 
"Böylelikle hem 
vatandaşlara kamu 
binalarına girişte 
kolaylık sağlanmış 
olacak hem de 
güvenlik kontrolleri 
daha kolay sağlan
mış olacak." dedi. 
E- kimlik kartları, 
ileriki aşamada 
stadyum, sinema, 
okul gibi farklı 
ortamlarda geçiş 
kontrolü ve bilet 
hizmetlerinde de 
kullanılabilecek. 
Uygulamadan en 
fazla belediyelerin 
yararlanması bek
leniyor. Akıllı kimlik 
kartlarının, Türki
ye'deki tüm illerde 
toplu taşımada kul
lanılmasının gün-- 
demde olduğunu 
belirten Ergün, 
TÜBİTAK ile 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı'nın ortak 
yürüttüğü 'Tek 
Ulaşım Kartı 
Projesi'nin önemli 
kolaylıklar sağlaya
cağını ifade etti.

G 
E 
M 
L 
1

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

Telefon Arıza 121
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 (2*12) 5*16 *12 *12
Yalova (226) 8*1*1 *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

OTORÜSIJ ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol m 79
MAR-PET 3 33
Tuncay Otogaz si3 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

»

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.SaO.Ocaflı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

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

Gemlik Karfez
OEILİK'İN İLK OONLOK IİYAŞİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4431 

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)

ııMnıılnlii
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ ŞAFAK

VAKTİ BÖLÜM 
2:11:30-14:00- 

16:30-19:00-21:15 
DABBE;BİR CİN 
VAKASI:12:00- 

14:15-16:30-
20:00...

REZERVASYON 
513 33 21
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ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

3 AY ERTELEME
+6 TAKSİT

t 4 MICHELIN LASTİK ALANA® 
jiTABLETPCHEDİYESİ WWW

_ B

@®Ya»ıKr«4i 

WORLD

RENAULT FIX PAKETLERİNDE 
VE ELF MOTOR YAĞLARINDA 

%20 İNDİRİM

MICHELIN |eff0|

DRIVE THE CHANGE
ÜÇKARDEŞLER RENAULT YETKİLİ SERVİS
BAĞKUR SANAYİ SİTESİ E-BLOK NO: 9/10 GEMLİK / BURSA 

TEL: 0224 513 89 96 FAX: 0224 514 30 89



H GEMLİK KONUR TIP MERKEZİ
SGK İLE ANLAŞMAMIZ

A s
«I

JIXIN33B
NÖROLOJİ 

Dr. Sefer 
KÖSTEM

RUH VE SINIR
HASTALIKLARI UZMANI

Dr. Sabahaddin 
ÇAKIROĞLU

MEVCUTTUR

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri
Saat 13.00-18.00 arası Saat 13.00 • 18.oo arası

RANDEVU İÇİN 

İstiklal Cad. No: 44 GEMLİK 
Tel: 514 80 88 - 514 50 51

Sahte polis 
50 bin Hra 
dolandırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gsm 
firmalarının SMS'li uyarılarına rağ
men vatandaşlar, kendilerini, polis, 
savcı ve asker gibi kamu görevlisi 
olarak tanıtan kontör dolandırıcıları 
tarafından mağdur ediliyor. 3’de

Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Mehmet Çakman, Türkiye'nin en pahalı işgal iye ücretinin Gemlik'te alındığını söyledi

■İilllftlfflldtl^lMlİBf
Seyyar Pazarcılar Federas 

i yonu Başkanı Mehmet
Çakman, dün Esnaf ve 
Sanat karlar Odası

4 Başkanı Ibra him Talan ile 
birlikte Salı Pazan’nda 
pazarcı esnafının sorun
larını dinledi. Çakman, 
“Belediyeler yönetmenlik 
ve yasaların belirttiği işga 
üye ücreti dışında para 
almaz. Alırsa bu soygun 
ve hukuksuzluk olur.” 
dedi. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İLK BALYOZ..
Geçtiğimiz gün, Gemlik Belediyesi’nden 

gelen bir haberde, eski belediye binası 
nın Büyükşehir tarafından yıktırılmasına 
“Kentsel Dönüşüme ilk Balyoz” adı ve 
rilmiş.

Kentsel dönüşüm ile Gemlik Belediyesi 
binasının yıktırılmasının ne ilgisi var.

Kentsel dönüşüm ile ilgili yapılanmaları 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapaca 
ğı, yasayla düzenlenmişti.

Kentsel dönüşüm alanların tesbitinde 
etken, o bölgelerdeki deprem riski, bina 
ların yapısıyla ilgili durumu söz konusu 
dur.

Belediye Başkanvekiline göre, eski bele 
diye binası, yaptırılan incelemelerde 
çürük çıkmıştır. Bu nedenle yıktırılmak
tadır. Devamı sayfa 4’de

Karsak Deresi nin kirlilik 
sorunları masaya yaîırıldı

Gemlik Belediye si'nin öncülüğünde 
Toplum Sağlığı Merkezi tarafından orga 
nize edilen toplantıda, Orhangazi-Gemlik 
ilçeleri bağlantılı Karsak Deresi ve Çevre
Kirliliği masaya yatırıldı. Haberi syf 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

WMlBlihlllllllMWIillllli
Atatepe Tesisleri’nde yapılan toplantıda, Karsak Deresi’ni kirletenlerin af 
edilmeyeceği, en ağır yaptırımların verilmesi gerektiği belirtildi.

Okumak, çalışmak, üretmek...
Yaşamın imbiğinden süzülen bilgi, 

birikim, deneyim insan olmanın gerekleri... 
Önemli olan geçen zamanı iyi değer
lendirmek... Üretmek... Okumak... Öğren
mek...

İlerlemek...Yaşamın ana bileşenleri...
Yoksa; AvrupalI sözde dostların ve 

Amerikalı sözde stratejik ortağın müda
halelerinden kurtulamayız.

Çünkü onlar asla Türklerle ilgili kuyruk 
acılarını unutamıyorlar ve buldukları her fır
satta söylemekten ve eyleme dökmekten 
çekinmiyorlar.

Avrupa ve Amerika'da ileri gelenlerin, 
Türkler hakkında gerçekte neler düşündük
lerinin yüksek sesle ifadesine birkaç örnek:
“Yeryüzünden silmek istediğim iki millet 

vardır. Bunlar ispanyollar ve Türklerdir.”
ABD Başkanı Truman
“Bugün Türklerin ayakları altında ezilip 

inleyen Hıristiyanlar vakti gelince onları 
yargılayıp cezalandıracaktır. Türk Ordusu 
Şeytan'ın Ordusudur.” Martin Luther
“İnsanlar arasında Türkler, anlayış 

bakımından sonuncudur. İnançtan ötesini 
kavrayamazlar ve anlamaya da çalışma
zlar.” L.Cahun

“Türkler, Hıristiyanlığın, sanat ve bili min 
doğal, ezeli ve yeminli düşmanı dır. Bu 
nedenle onları Avrupa'dan kovmak gerektir. 
Ancak önce taksim konusunda anlaşıl
malıdır.” Jean Louis Carra
“Türkler Avrupa' dan atılmalıdır. Amerikalı 

senatör Lodge'un dediği gibi İstanbul 
Türklerden tamamen alınmalı, bir veba 
tohumu olan, harplerin yaratıcısı, komşuları 
için bir küfür olan Türkler Avrupa'dan silin- 
melidir.” Lord Curzon
“Ermenilere yapılacak yardım, 1453'te 

Müslümanlar tarafından alındıktan sonra 
bile bir Hıristiyan şehri olarak kalan İstan
bul'un Türklerden temizlenmesi için 
yardımcı olacaktır.” Lord Byrce
“Geleceğin Avrupa'sında Türkler asla yer 

alamayacaklardır.” Lord Owen
“Fanatik ve cahil insanlar. Barbar millet. 

Türkler her zaman Türk kalacaklardır ve 
Avrupahlaşamaya caklardır. Parlamentoları 
var diye Türklere zaaf göstermeyelim. Ne 
tip insan olduklarını unutmayalım.”

Lord Salisbury 
“Türkiye'ye gerçek söylenmiyor.

Türkiye'nin adaylığını kabul edelim diyen
lerin gerçek eğilimi, Türkiye'nin AB'ne asla 
üye olamayacağı yönündedir.

Avrupah yöneticilerin büyük bir kısmı 
Türkiye'nin bu projede yeri olmadığını bili 
yorlar ve bir araya geldiklerinde bunu dile 
getiriyorlar.” Valerie Giscard d'Estaing
“Avrupa'nın geleceğinde ne olursa olsun 

Türkiye'nin yeri yoktur. Türkiye'nin birliğe 
girmesine asla izin verilmemelidir.
Aydınlanma Türkiye'ye ulaşmadı, ulaşma 
yacaktır.” Helmuth Schmidt

Bu sözlere ancak Hacı Bektaş Veli’nin şu 
özdeyişiyle yanıt verilebilir:
“Bir olalım, iri olalım, diri olalım.”

Gemlik Belediye 
si'nin öncülüğünde 
Toplum Sağlığı 
Merkezi tarafından 
organize edilen 
toplantıda, Orhanga 
zi-Gemlik ilçeleri 
bağlantılı Karsak 
Deresi ve Çevre 
Kirliliği masaya 
yatırıldı. Karsak 
Deresinin, dere özel
liğini yitirip gider 
görevi gördüğünün 
vurgulandığı toplantı 
Atatepe Sosyal 
Tesislerinde düzen
lendi.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Orhan 
gazi Kaymakamı 
Mustafa Salman 
Yurdaer, Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz'ın 
yanı sıra Çevre İl 
Müdürlüğü, Karayol 
ları Bölge Müdürlü 
ğü, BUSKİ, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Çevre Müdürlü 
ğü ve Toplum Sağlı 
ğı Merkezi yönetici
lerinin katıldığı 
toplantıda, Karsak 
Deresi aracılığıyla 
Gemlik Körfezi’nin 
nasıl kirletildiği bel
geler, fotoğraflar ve 
slayt gösterimle 
anlatıldı. Toplantı 
sonunda tüm kurum 
ve kuruluşlar, "Bun 
dan böyle Karsak De 
resini kirletene af 
yok" mesajı verdiler. 
Toplum Sağlığı 
Merkezi Sorumlu 
Hekimi Dr. Esma 
Rona Karagöl, acil 
eylem planı yapılma 
sı ve çözüm üretmek 
adına biran önce 
harekete geçilmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Kirlenme tipleri, su 
kirliliği konusunda 
da teknik ve detaylı 
bilgiler veren Dr.
Esma Rona Karagöl, 
dünyayı ve ülkemizi 
gelecek yıllarda 
bekleyen çevre konu 
sunda da çarpıcı 
açıklamalarda bulun 
du. Doğada cam 
atıklarının 4 bin, 
plastik atıklarının 
bin, bira şişesinin 
100 yıl ve sigara filt 
resinin de 2 ile 5 yıl 
kalabildiğini açık
layan Karagöl, 2080 
yılında çevre kirliliği 
ve küresel ısınma

felaketi nedeniyle 
600 milyon insanın 
açlıktan kırılacağını 
söyledi.
Bu bilgilerin ışığında 
konuyu Karsak 
Deresine getiren Dr. 
Esma Rona Karagöl, 
Körfez’de 75 kilome
tre uzunluğunda 
sınıra sahip Gem 
lik'in Karsak Deresin 
den gelen atıklar 
nedeniyle çevre 
tehdidi altında 
olduğunu vurguladı. 
İznik Gölü suyunun 
çekilmesi ve tahli 
yesinin olmaması 
nedeniyle ve Karsak 
göl suyunun da 
sulamada kullanıl
ması yüzünden do 
ğal su sıkıntısı çekil 
diğini ifade eden Dr. 
Karagöl, Karsak 
Deresi’nden akan 
suyun büyük bir 
bölümünün de atık 
su olduğunu belirtti. 
Orhangazi güney 
kısmının fosseptik 
sularının yanı sıra 
bölgedeki sanayi 
kuruluşlarının ve 
özel şirketlerin atık 
sularının da Karsak 
Deresi aracılığıyla 
Gemlik Körfezi’ne 
aktığını dile getiren 
Dr. Esma Rona Kara 
göl, çözüm olarak 
atığın kaynağında 
azaltılması, geri 
kazanım, özellikleri 
ne göre ayrılması, 
yok edilmesi ve de 
polanması gibi çare 
İerin ivedilikle uygu
lanması gerektiğini 
söyledi.
Bölgedeki sanayi 
kuruluşlarının çevre 
kirliliği, Karsak 
Deresi’nin kirletilme
si konularında bilinç 
lendirilmesi, gere kir 
se ceza ve yaptırım
ların uygulatılması, 
acil eylem planı 
oluşturulması ve 
kirlilik olduğunda 
ivedilikle bu planın 
devreye sokulmasını 
isteyen Dr. Karagöl, 

"Karsak Deresi, dere 
özelliğini yitirmiş, 
gider haline gelmiş 
durumdadır. Bu 
konuda etkin uygu
lama şart" diye 
konuştu.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık'ta, gerek 
Karsak Deresi’ne, 
gerekse çevre kirlili 
ğine göz yummanın 
mümkün olmadığını 
bildirerek, 1 metre 
küp yağın, bin metre 
küp suyu kirlete- 
bildiğine dikkat 
çekti. Sanayi kuru
luşları ve kimi özel 
şirketlerin Karsak 
Deresi’ne atık bırak
mak için özellikle 
tatil günlerini seçtiği 
ni hatırlatan 
Kaymakam Cahit 
Işık, "Karsak 
Deresi’nin kirliliği 
konusunda Gem 
lik'in ve Gemlik 
Belediyesi’nin bir 
sıkıntısı ve sorunu 
yok. Gemlik'te atık 
sular bir arada 
toplanıyor ve derin 
deşarj sistemiyle 
1600 metre derine 
veriliyor. Bu nedenle 
Gemlik derelerinde 
ilçenin atık suları 
yok. Çözüm olarak 
bu kirliliği kamu ku 
rumları bile yapıyor
sa, yaptırım şart" 
dedi.
Orhangazi Kayma 
kamı Mustafa Sal 
man Yurdaer'de, 
kirliliğin giderilmesi 
için elbiriiğiyle ne 
yapılması gerekiyor
sa yapılması gerek
tiğine işaret etti.
Yurdaer, buna kar 
şın teknik olarak 
kirliliğin kaynakla 
rının, kirliliğe neden 
olan firmaların da 
belirlenip, teşhir 
edilmesi gerektiğini 
savundu. II Çevre 
Müdürü Yavuz İkiz- 
men'de, Orhangazi 
ilçesi arıtma tesisi 
kolektörle rinin 
yapıldığını, ana 

tesisin de iki yıla 
kadar tamamlana 
cağını söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, bu toplan 
tiyi Karsak Deresi 
adına bir milat ola 
rak kabul ettiğini 
kaydetti.
Gemlik Belediyesi 
olarak dereler konu 
sunda hassasiyet 
gösterdiklerini anla
tan Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
"Böyle gelmiş ama 
böyle gitmez. Böyle 
gitmemelidir. Herkes 
evinin önünü temiz 
leşe, dünya da kirli 
lik diye bir şey ol 
maz. Karsak Deresi 
ni ve çevreyi kirleten 
hiçbir sanayi kuru
luşunun yanında 
hiçbir siyasetçi bulu 
namaz.
Ben özel kuru
luşların üzerine 
gidilmesini istiyo
rum. Var olanlar bile 
arıtma tesislerini 
kullanmıyorlar. 
Pervasızca çevre ve 
dere kötü kullanıl
mamalıdır. Biz 
Karsak Deresinin 
bundan böyle daha 
farklı olmasını isti 
yoruz. Karsak Dere 
si’nde eskiden oldu 
ğu gibi balıkların ya 
şamasını istiyoruz. 
Cezai yaptırımlar 
dâhil, ne yapılacaksa 
biran önce olmalı 
dır" dedi.
Tüm kurum ve kuru
luşların çevre kirlili 
ği ve Karsak Deresi 
konusunda tek 
yumruk olduğu 
toplantıda, kirlilik 
karşısında uygu
lanacak acil önlem 
planları da karara 
bağlandı.
Toplantının periyo
dik hale getirilmesi 
kararlaştırılırken, 
dere güzergâhında 
daha ciddi ve sıkı 
denetimlerin yapıl
masına onay verildi.
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Uyuşturucu Tacirleri Otobüsle 
Metamtetamin Maddesi Göndermiş
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
uyuşturucu operas 
yonunda, eroin 
maddesinden daha 
tehlikeli ve etkili 
olduğu belirtilen 
159,9 gram metam- 
fetamin maddesi ele 
geçirildi. Operasyon 
kapsamında Bursa 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali'nde gözaltı 
na alınan 2 zanlı 
sorgulamalarının 
tamamlanmasıyla 
'Uyuşturucu madde 
ticareti yapmak* 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 
Van'dan Bursa'ya

otobüsle uyuşturu
cu madde gönderile
ceği yönündeki 
ihbar üzerine hare 
kete geçti. Narkotik 
polisleri, Bursa 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali çevresin 
de geniş güvenlik 
önlemleri aldı.
Van'dan gelen bir 
otobüsteki koliyi 
teslim almaya gelen 

Erdal H. (35) ve 
Vedat T. (30) Narko 
tik polis ekipleri 
tarafından gözaltına 
alındı. Otobüsle 
gelen koliyi açan 
ekipler, şampuan 
kutusuna zulalanmış 
159,9 gram 'metam- 
fetamin* adlı uyarıcı 
madde ele geçirdi. 
Erdal H. ve Vedat T. 
isimli zanlılar sorgu

lamalarının ardından 
adliyeye sevkedildi.

İRAN'DA 
ÜRETİLİYOR 
Öte yandan 
eroinden daha etkili 
ve tehlikeli olduğu 
belir tilen metamfet- 
amin maddesinin 
Türki ye'de ilk kez 
2009'da görüldüğü 
bildirildi. Bursa 
polisinin yaptığı 
uyuşturucu 
operasyonlarında 
ise ilk defa bir 
metamfetamin mad
desi ele geçirildi. 
Tamamen kimyasal 
olan metamfeta- 
mininin kilosunun 
160 bin liradan 
satıldığı ve genellik
le İran'da üretildik
ten sonra Türkiye 
üzerinden Uzak 
Doğu ülkelerine gön 
derildiği öğrenildi

Kazaya Karışan 
Araçtan Gümrük 

Kaçağı Sigara Çıktı
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, kazaya 
karışan araçta 
yolcu olarak bulu
nan bir kişinin 
üzerinden gümrük 
kaçağı sigara çıktı. 
Küçükbalıklı 
Mahallesi'nde mey
dana gelen maddi 
hasarlı trafik kaza
sına karışan 16 EB 
302 plakalı aracın 
arka koltuğunda 
yolcu olarak bulu
nan Ergün B.'nin 

Gazinacuların Kralı 
Ja Gözaltına aiınılı

üzerinden gümrük 
kaçağı sigara 
paketleri çıktı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
gözaltına alınan 
şüpheli sorgulan
mak üzere 
emniyete 
götürüldü. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, kaçak 
sigaraya yönelik 
denetimlerin ve 
operasyonların 
süreceğini açıkladı

Sahte nolis 50 hin lira dnlantlırdı
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gsm 
firmalarının SMS'li 
uyarılarına rağmen 
vatandaşlar, kendi
lerini, polis, savcı ve 
asker gibi kamu 
görevlisi olarak tanı
tan kontör dolandın 
cilan tarafından 
mağdur ediliyor. 
Bursa'da emekli bir 
öğretmen, kendileri
ni polis olarak tanı
tan zanlıların 
'Hesaplarınızı Pkk'lı 
lar kullanıyor' şek
lindeki senaryosuna 
inanarak verilen 
hesap numarasına 
50 bin lira yatırdı. 
Olayın polise intikal 
etmesiyle harekete 
geçen ekipler, parayı 
Gaziantep'ye çekm
eye gelen 2 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Nilüfer ilçesinde 
ikamet eden emekli 
öğretmen E.T.'yi (57) 
arayan kimliği belir
siz kişiler, "Biz poli
siz. Hesabınız terör 
örgütü Pkk tarafın
dan kullanılıyor. 
Hesabınızdaki parayı 
kurtarmak istiyoruz" 
diyerek, emekli

öğretmenden işlem
ler için verilen 
hesap numarasına 
para yatırması 
gerektiğini söyledil
er. E.T.'nin şüphe
lenmemesi için tele
fonu yanındaki 
'savcı' olarak takdim 
ettiği arkadaşına 
veren şüpheli, 
'Endişe etme, paranı 
güvence altına ala
cağız' dedi. Paniğe 
kapılan emekli 
öğretmen E.T., 
hemen bankaya 
gitti. Hesabındaki 50 
bin TL'yi verilen 
hesap numarasına 
yatıran E.T., 
dolandırıcıyı ara
yarak parayı 
yatırdığını söyledi.

Bankadan ayrılan 
E.T., bir arkadaşına 
giderek parasını 
kendisini telefonla 
arayan kişilerin 
hesabına yatırdığını 
açıklayınca 
dolandırıldığını 
anladı ve *155 Polis 
İmdat Hattı'm aradı. 
Paranın yatırıldığı 
bankayla irtibata 
geçen polis, hesabın 
bloke edilmesini 
sağladı. 
Dolandırıcının 
hesabının 
Gaziantep'te bir 
banka şubesine ait 
olduğunu belirleyen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 

Amirliği ekipleri 
Gaziantep Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
ne durumu bildirdi. 
Yeri henüz tespit 
edilemeyen kimliği 
belirsiz kontör dolan 
dincisi Şanlıurfa'da 
Müzeyyen Ö.'ye (32) 
2 bin TL yol parası 
gönderdi ve 
Gaziantep'te banka 
şubesine gitmesini 
istedi. Yola çıkan 
kadın, 2 saat sonra 
Gaziantep'e ulaşa 
rak, bankaya yönel
di. Gaziantep 
Emniyet Müdürlü 
ğüne bağlı güven 
timleri, parayı çek
mek isteyen Müzey 
yen Ö.'i suçüstü 
yakaladı. Gözaltına 
alınan kadın, Gazi 
antep Emniyet Mü 
düdüğüne getirildi. 
İfadesine başvurul
mak üzere Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne geti 
rilen emekli öğret
men ise basın men
suplarının kendisini 
görüntülemesini 
engellemek için 
kabanıyla yüzünü 
kapattı

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
gazino işletmecileri 
ve menajerlerine 
yönelik başlattığı 
operasyon kap
samında, kentte 
'Gazinocular kralı' 
olarak bilinen eski 
sinema oyuncusu 
Zerrin Egeliler'in 
kocası Fahri Balcı 
da gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü yapılan 
bir ihbar sonucu 
konsomatrisleri 
döverek ve zorla 
senet imzalatarak 
çalıştırdığı öne 
sürülen gazino 
sahipleri ve mena
jerlerini savcılıktan 
alınan izin ile üç ay 
boyunca takibe 
aldı. Geçen hafta eş 
zamanlı operasyon 
düzenleyen polis, 
40 kişiyi gözaltına 
aldı. Zanlıların üze 
rlerinde, ev ve iş 
yerlerinde yapılan 
aramalarda 12 ruh
satsız tabanca, 2 
milyon TL tutarında 
100'den fazla borç
landırma senedi ele 
geçirildi. Mağdur 
olduğunu söyleyen 
120 kişinin ifadesini 
alan polis operas 
yonu genişletti.

FAHRİ BALCI DA 
GÖZALTINDA

Bursa polisi soruş
turma kapsamında 
dün akşam 
Bursa'da 
Gazinocular Kralı 
olarak bilinen ve bir 
dönemin sinema 
sanatçısı Zerrin 
Egeliler ile evli olan 
Fahri Balâ'yı da 
gözaltına aldı. 
Gazinosunda 
Güngör Bayrak, 
Çankaya'da çırılçı
plak soyunan 
Gonca Uyanık, 
kocası Kumkapı 
Cinayeti'nde 
öldürülen Gülten 
Kızılkaya, 'Kumkapı 
Katili* Zeynep 
Uludağ ile 
"Kadınları dövmek 
gerekir" dedikten 
sonra kendisi 
dayak yiyen tiya
trocu Levent Oran, 
Ajdar ve son olarak 
da Yıldız Tilbe'yi 
sahneye çıkartan 
Fahri Balcı, 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şubesi'nde sorgu
lanıyor.
Gözaltı sayısının 1’i 
kadın 42’ye yük
seldiğini söyleyen 
Emniyet yetkilileri, 
zanlıların 
ifadelerinin alın
masının ardından 
adliyeye sevkedile- 
ceğini açıkladı



28 Kasım 2012 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 4

İLK BALYOZ...

Perşembe günü Bursa'ya gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kıçdaroğl u, İşçiler ve işadamlarıyla biraraya gelecek.

Demirüz, tTSO yöneiicilerini
Kılıcdaroğlu'nun yemenine davet etti

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Belediye binasının yıkım işi 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne neden 
havale edildi?

Bu binayı yıkan firmaya ne ödeniyor?
Yıkım, enkazı karşılığı mı yıktırılıyor, 

yoksa üzerine para mı veriliyor?
Yıkım işi konuşulurken, bu işi önce 

Gemlik Belediyesi’nin yıktıracağı ve bu 
konuda bir şartname hazırlanmış. 
Gemlik’ten SRC adlı bir firma, belediye 
ye başvurmuş, şartname istemiş.

Başkan Yardımcısı, gel veririm demiş.
Ama, belediyeye giden firma yetkilileri 

ne yıkım işinin Büyükşehir tarafından 
yapılacağı duyurulmuş.

Firma, yıkım üzerine 50 bin lira para 
vereceğini yazılı olarak belediyeye 
bildirmiş.

Ama nedense belediyenin kasasına pa 
ra gireceğine çıkmış mı acaba?

Bu sorulara cevap bekleniyor.
Bana sorursanız belediye binasının yık

tırılarak yerine cami yapılmasının kentsel 
dönümle ilgili olamaz.

Olsa olsa Kent Meydanı projesinin bir 
ayağı olur.

Ama böyle yamalı bohça gibi bir ora 
dan, bir buradan bir Kent Meydanı proje
si nasıl başlayacak ve nasıl bitecek belli 
değir:

Bu işin bir yanı..
Öteki yanı Belediye binası yerine nasıl- 

bir cami yapılacak.
Yapılan açıklamada, Nusretiye Camiin 

benzeri olacağı söyleniyor.
Gemlik’in 50, bilemedin 100 yılına hitap 

edecek bir cami yapımı projesi kim tara 
fından yapılıyor?

Proje hangi aşamada?
Bu proje nasıl kabul edildi?
Belediye Meclisi’nin, Gemlik Sivil İnsiya 

tifinin, Odaların bilgisine sunuldu mu?
Alternatif projeler yapıldı mı?
Bilen yok.
Her şey kapalı kapılar ardında yapılıyor.
Ani boşaltılan belediye binası gibi, ani 

yıkım gibi...
Önce, Borusan’ın cami ve okul ya paça 

ğının açıklanmasından sonra, belediye 
arsalarının Borusan ve Çimtaş’a Meclis 
kararı olmadan satıldığının duyurulduğu 
gibi!...

Gemlik, Kent Meydanı projesi de öyle 
olmadı mı?

Kimin haberi vardı Büyükşehir Beledi 
yesi’nin yaptırdığı projeden?

Mimarlar Odası Başkanı Kenan Çakır 
aylarca bağırdı durdu.

Yazılar yazdı, öneriler sundu..
Kim taktı?
Kim dinledi?.,
Bu konuda bir yarışma bile açmadılar.
Verdiler bir firmaya, karşımıza ne çıktı 

ğını hala belediye meclis üyeleri bile 
bilmiyor.

Gemlik halkı bilmiyor.
Asın projeyi Meydana diyoruz.
Tık yok...
Ne saklıyorsunuz.
Sakın bu işe de Kentsel Dönüşüm falan 

demeyin.
Komik olur. ___

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Ilhan 
Demiröz, Perşembe 
günü Bursa’da iş 
adamlarıyla biraraya 
gelecek olan CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğ 
lu’nun ziyareti için 
Ticaret ve Sanayi 
Odası yöneticilerini 
davet etti.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ile birlikte dün saat 
13.45 de Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret 
eden Demiröz, Oda 
Başkan Yardımcısı 
Esat Coşkun, yöne
tim kurulu üyeleri 
Paşa Ağdemir, 
Salih Üngör, 
Hayrullah Özaydın, 
Nurettin Hocaoğlu, 
Ergin Erenoğfu, 
Genel Sekreter Ağah 
Arda ile görüştüler. 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğ 
lu’nun Perşembe 
günü öğle saatlerin 
de işçilerle 
biraraya geleceğini 
ve öğle yemeği yiye
ceğini söyleyen 
Demiröz, 
Kılıçdaroğlu’nun 
akşam da BursalI

Güler, Belediye vıtımına ayetle cevao venli
Eski belediye 
binasının yıkılarak 
yerine cami yaptırıl
ması tartışmasına 
ayetlerle cevap 
veren Belediye 
Başkanı Fatih Güler, 
Tevbe suresinin 107 
ve 108. ayetlerini 
hatırlattı.
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe binasın
da, Gemlik günde
minde son günlerde 
yer alan belediye 
binasının yıkımı ve 
cami yapımı konu 
sunda değerlendir, 
meler yapan Beledi 
ye Başkanı Fatih 
Güler, şunları söyle
di: “Gemlik’in 
ihtiyaçları arasında

sanayici ve 
işadamlarıyla Hilton 
Otel’de biraraya ge 
lerek partilerinin iş 
dünyası hakkındaki 
görüşlerini ve bu 
konudaki parti prog 
ramındaki bilgileri 
aktaracağını söyledi 
CHP Genel 
Başkanının Bursalı 
iş adamları ve 
sanayicilerin sorun
larını da dinleyeceği 

cami de var. Ama 
ihtiyaç yalnız cami 
değil. Belediye bina 
sı yıkılırken öyle iş 
ter yapılıyor ki, Ku 
ran’ı Kerim’in Tevbe 

ni söyleyen İlhan 
Demiröz, “CHP’nin 
işadamlarına karşı 
bakışının farklı 
olduğu gibi bir 
algının bulunduğunu 
biliyoruz. Ancak, bu 
doğru değil. Böyle 
gösterilmek isteni 
yor. Biz, bu toplantı
dan sonra bir başka 
zamanda sivil top 
lum kuruluştan ile 
genel başkanımızı 

suresinin 107 ayetini 
hatırlatıyor bana.. 
Bunların yaptıkları 
işlerde samimiyet 
yok. Daha önce AVM 
merkezinde cami 
yapacaklardı.
Cami konuşuyorlar 
ancak Alışveriş 
Merkezi’ne çeviriyor
lar. İmar planında 
cami yerinin değiş 
meşini biz önerdik. 
Bu meydan projesi 
nin bir parçası ola
caktı. Belediye bina 
sini neden Büyükşe 
hir Belediyesi yıkı 
yor. Gemlik Belediye 
sinin bunu yapacak 
gücü yok mu. Yıkım 
için teklif verecek 
olan Gemlikli bir 

biraraya getireceğiz. 
Biz, her sivil toplum 
kuruluşunun siyasi 
yapısını biliyoruz. 
Her kesimle kucak
laşıyoruz. ” dedi.
Davete teşekkür 
eden Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkan Yardımcısı 
Esat Coşkun, “Nazik 
davetinizi değer
lendireceğiz.” 
dedi.

müteahide ‘gel 
şartanameyi al’ 
diyenler sonra 
neden vermek ten 
vazgeçtiler?
Büyükşehir Belediye 
sine yıktım yaptır 
dılar. Bu işi almak 
isteyen Gemlikli 
firma üzerine 50 bin 
lira vereceğini söy 
iüyor. Bunlar ise üze 
rine para alacakları
na para veriyorlar. 
Cami yerinden rant 
sağlanmaz.
Konuyu ilgili firma 
yazı ile belediyeye 
bildirmiş.
Bu yerin yıkılarak 
cami yeri yapılmasa 
tevbe suresinde 
anlatılana dönmüş.”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Mehmet Çakman, Türkiye’nin en pahalı işgaliye ücretinin Gemlik’te alındığını söyledi

Gemlik Belediyesi 
nin pazarcı esnafın
dan yüksel işgaliye 
parası aldığını 
söyleyen Seyyar 
Pazarcılar Federas 
yonu Başkanı 
Mehmet Çakman, 
“Belediyeler yönet
menlik ve yasaların 
belirttiği işgaliye 
ücreti dışında para 
almaz. Alırsa bu soy 
gun ve hukuksuzluk 
olur.” dedi.
Gemlik pazarcı 
esnafının belediye 
ile işgaliye konu 
sunda olan sorun
larını yerinde incele
mek ve görmek için 
Gemlik’e gelen 
TÜSPAF Başkanı 
Mehmet Çakman, 
Gemlik Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan’ı makamında 
ziyaret etti.

Mehmet Çakman 
gazetemize konuyla 
ilgili şunları söyledi: 
“Gemlik Belediyesi 
Belediye Gelirler 
Kanununda belirtil 
diği pazarcı esnafı 
nin işgal harcının 
üzerinde Meclis 
kararı ile para topla
maktadır. Böyle bir 
duruma Türkiye de 
hiçbir yerde rastlan
mış değildir. 
Harçların limitleri 
2414 sayılı yasada 
belirtilmiştir. İşgal 
edilen alanın metre 
karesi en az 50 
kuruş, en çok 2.5 
liradır. Gemlik 
Belediye Meclisi 2 
lira 75 kuruş olarak 
ücretlendirme yap
mıştır. Bu belediye 
nin hukukçusu yok 
mu? Yasanın belir
tildiği üst limitten

fazla para alınması 
manidardır.
Müstahsilden minu- 
mum (en az) miktar 
olan 50 kuruştan

alınması zorunludur. 
Pazarcı esnafından 
aylık değil, günlük 
makbuz karşılığı 
işgaliye alınması

yasal zorunluluktur. 
Aylık işgaliye bedel
lerini ödeyemeyen 
esnatan faiz ile bir
likte para tahsil

edilmesi suçtur. 
Günlük olarak tez
gah açıp açmadığını 
tesbit edilmeyen 
esnaftan işgaliye alı
namaz ve borç- 
landırılamaz. Bunu 
yapmaya yetkileri 
yoktur. Belediye 
kanunun belirttiği 
işgaliye harcı dışın
da esnafımızdan 
para alamaz. Ayrıca 
devir parası da iste 
yemez. Bu sokakta 
soygundur.” dedi. 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ve Seyyar 
Pazarcılar Federas 
yonu Başkanı 
Mehmet Çakman 
daha sonra Sah 
Pazarı’na giderek 
burada esnafla 
görüştü, sorunlarını 
dinledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

BEMLİK’İ her yere-ta^yoruzi 
^açlBnmız, Gemlik Otogar .çensmden hareke   $ 

Denizli 
11:45-23:15

Antalya 
10:45-23:15

Ankara 
06:45 - 08:45 - 12:45 -16:15 - 23:15

İzmir 
08:15 -11:45 - 23:15-00:15

Y "X İSTER
[ DEDİĞİMİZ SAATTE...

SFIRSAAT
“FIR5AATTE BELEN

KAZANIR”

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşulları için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

İstanbul
08:25 -10:25 -12:25 -14:25 -16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

İSTER 
HEMEN GEL

HEMEN AL
"ERKEN ALAN

KAZANIR'9

5120025 - 5120083 J962-2012j
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http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HiltMiısbBMıııııı Aleniler11hawıoruçlarını 
lamamlaılı, faıın tuman oünii

Gemlik'in kardeş 
şehri Giresun Dereli 
İlçesi Belediye 
Başkanı Kazım Zeki 
Şenlikoğlu, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret etti. 
Giresunlular Derne 
ği yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
Belediye binasına 
gelen Şenlikoğlu’nu 
Gemlik Belediyesi 
ile her zaman işbir? 
liği içinde olduk
larını ve istişare 
diyaloglarının 
sürdüğünü ifade 

ederek Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz'dan 
araç ve ekipman 
yardımı isteminde 
bulundu.
Giresun Dereli ilçesi 
ile kardeş şehir 
olmaktan duydukları 
mutluluğu dile 
getiren Refik Yılmaz* 
da, Şenlikoğlu'nun 
talebini Belediye 
Meclisine getirecek
lerini söyledi.
Samimi bir ortamda 
gerçekleşen 
ziyarette, 
Yılmaz ve Gemlik 

heyetini yaz ayların
da organize ettikleri 
Yayla Şenliklerine 
davet etti.
2001 yılı Eylül ayın

dan bu yana kardeş 
şehir olan Gemlik 
ve Dereli arasındaki 
ikili ilişkilerin 
artarak devam ede
ceği belirtildi. Dereli 
Belediye Başkanı 
Şenlikoğlu, konula 
ilgili olarak CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve bazı 
kurum başkan 
ı'anyid ücT 
görüştü.

Gemlik Hünkâr Hacı 
Bektaşi Veli 
Derneği’nde Aşure 
günleri başladı. 
Muharrem Ayı oru
cunu önceki akşam 
tamamlayan dernek 
üyeleri, aşure 
gününü başlatarak, 
konuklarını ağırla
maya devam ettiler. 
Dernek Başkanı 
Ahmet Gazi Memiş 
ve yönetim kurulu 
üyelerinin ilk konuk
ları ise Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak oldu. 
Muharrem Oruçla 
rını bitirdiklerini 
belirten dernek 
başkanı Ahmet Gazi 
Memiş, yarın kurban 
kesimi ve aşure 
dağıtımı yapacakla 
rını açıkladı.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz

ve Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak'a teşekkür 
eden Memiş, 
Perşembe günü 
yapacakları organi 

zasyona Yılmaz ve 
Koçak'ı da davet etti. 
Kaynatılan ilk aşure 
Refik Yılmaz ve 
Nazami Koçak’a 
ikram edildi.

Gaziler öğrencilere 
savaş anılarını anlattı

Gençler Sosyal Medyayı Tartışıyor

okul bahçesinde 
gaziliğin anlatıldığı 
programa katılan 
gaziler, kendilerini 
tanıttılar, öğren
cilere savaş 
anılarını anlatarak, 
öğrencilerin merak 
ettikleri soruları 

cevapla dılar. 
Okul Müdürü Can 
Olgun, okulu 
ziyaret eden 
gazilere günün 
anısına birer belge 
vererek, kendilerine 
teşekkür etti. 
Gemlik Muharip

Gaziler Derneği 
Başkanı Kadri 
Tan'da Lale 
Kemal Kılıç 
Ortaokulunu ziyaret 
ettikleri için büyük 
mutluluk 
duyduklarını 
belirttiler.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
desteğiyle BurSanat 
Eğitim ve Gençlik 
Derneği tarafından 
gerçekleştirilen 
proje kapsamında 6 
ülkeden 30 genç 
Bursa'da sosyal 
medyayı tartışıyor. 
BurSanat Eğitim ve 
Gençlik Derneği 
tarafından sosyal 
medya konusunda 
hazırlanan "Socially 
Yours" projesi 
Türkiye'de gerçek
leştirilen ve Avrupa 
Birliği Bakanlığı 
tarafından da 
desteklenen ilk 
uluslararası gençlik 
değişimi projesi 
olması özelliğini 
taşıyor. BurSanat 
Eğitim ve Gençlik 
Derneği tarafından 
hazırlanan ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
destekleriyle 
gerçekleştirilen 
Eylem 3.1 "Socially 
Yours" projesi kap
samında 
Yunanistan, İtalya, 
Karadağ, Polonya,

Gürcistan ve 
Türkiye'den gelen 
30 genç sosyal 
medyayı tartışıyor. 
Proje hakkında bil
giler veren 
BurSanat Eğitim ve 
Gençlik Derneği 
Başkanı Sertaç 
Şipka, "Socially 
Yours, Avrupa 
Komisyonu 
aracılığıyla T.C. 
Avrupa Birliği 
Bakanlığı - Avrupa 
Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığı 
(Ulusal Ajans) 
tarafından Mayıs 
2012 başvuru döne
mine istinaden 
kabul edilen Eylem 
3.1 AB Komşu 
Ülkeleriyle İşbirliği 

alt başlıklı bir 
gençlik değişimi 
projesidir. 
Projede yeni bir 
kavram olan ve 
sürekli gelişim 
gösteren sosyal 
medyanın 
doğuşu ve 
evrelerini incele
meyi, sosyal 
medyanın günlük 
hayatta kullanım 
alanlarını, sağladığı 
fayda ve zararları 
uluslararası bir plat
formda tartışıl
masını sağlamayı ve 
sosyal medyayı, 
içine gönüllülüğü de 
katarak yeni nesil
lerin bu alanda bi 
linçlenmesini sağla
mayı hedefliyoruz" 
diye konuştu.
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İlil İli feiMlnı 
IhsiiwWiihii 
inim Dillini liW

İlkokul, ortaohul «e liselerde öğrencilerin 
giyeceği kıyafetler serbest bırakıldı

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, hasta 
ve yakınları için 
eğitim sitesi kurdu, 
http: //hastaneegiti- 
mi.uludag.edu.tr 
adresinden giren 
hasta ve yakınları 
istedikleri konular
da bilgi edinip, 
merak ettiklerini 
sorma imkanına 
kavuşuyor.
Program kapsamın
da sitede; konu 
adlarının baş 
harflerine göre alfa
betik sıralanan 
eğitim materyalleri, 
güncel konularda 
dinamik haberler ve 
videolar bulunuyor. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'nin, 
hasta ve yakınları
na eğitim hizmeti 
kapsamında 
Türkiye'de ilk kez 
bu kadar kapsamlı 
ve kar gözetmeden 

açtığı web sitesi ile 
hasta ve yakınları 
hemen her konuda 
aydınlatılıyor. 
UÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 2004 
yılından beri hizmet 
veren Hasta ve 
Yakınlarının Eğitimi 
Takımı'nın sorumlu
luğunda hazırlanan 
site, hasta ve 
yakınlarının eğitimi
ni amaçlıyor.
Topluma yönelik 
sağlık konusunda 
ilgili anabilim dal
larınca hazırlanan 
güncel sitede, zen
gin bilgilendirme 
materyalleri yer 
alıyor.
Topluma yönelik 
toplantı takvim
lerinin yer aldığı 
sitede, hasta ve 
yakınları da bil
gilenmek istedikleri 
konularla ilgili soru 
da sorabiliyor

Milli Eğitim Bakan 
lığı'na bağlı okul 
öncesi, ilkokul, orta 
okul ve liselerde öğ 
rencilerin giyeceği 
kıyafetler serbest 
bırakıldı.
Belli sınırlamalar 
hariç öğrenciler 
istedikleri kıyafetleri 
giyebilecek ve 
öğrencilere tek tip 
kıyafet zorlaması 
yapılamayacak.
Uygulama 2013 - 
2014 öğretim yılında 
başlayacak.
"Milli Eğitim Bakan 
lığı'na Bağlı Okul 
Öğrencilerinin Kılık 
ve Kıyafetlerine Dair 
Yönetmelik" Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayım
landı. Belli sınırlama 
lar hariç okul önce
si, ilkokul, ortaokul 
ve liselerde kılık ve 
kıyafetin serbest 
bırakıldığı ifade 
edilen yönetmelikte, 
öğrencilerin okul, 
sınıf ve şubelerde 
tek tip kıyafet giy 
meye zorlanamaya-

ADELL ARMATÜR VE VANA FABRİKALARI A.Ş isimli 
firmamıza ait Bursa Gümrük Müdürlüğü'nce 

12160100EX040122 tescilli ve 02.08.2012 tarihli Gümrük Çıkış 
Beyannamemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

cağı belirtildi. 
Bakanlığa bağlı özel 
kurumlarda ise öğ 
renci velilerinin 
yüzde 60'nın isteği 
ne bağlı olarak okul 
yönetimi öğrencilere 
yönelik kıyafet belir 
leyebilecek. 
Yönetmelikte imam- 
hatip ortaokul ve 
liseleri ile çok pro
gramlı liselerin 
imam-hatip program 
larında okuyan kız 
öğrencilerin tüm 
derslerde, seçmeli 
Kur'an-ı Kerim ders
lerinin yer aldığı 
diğer ortaokul ve 
liselerde ise sadece 
Kuran-ı Kerim der
sinde başlarını örte
bilecekleri belirtildi.

Yine yönetmeliğe 
göre, öğrencilerin 
yaş grubu özellikler
ine uygun, temiz ve 
düzenli bir kıyafet 
giyecekleri, öğrenim 
gördükleri progra 
mın özelliğine göre 
atölye, işlik ve labo
ratuarlarda önlük 
veya tulum, işyer
lerinde ise yapılan 
işin özelliğine 
uygun kıyafet giye
cekleri; beden eğiti
mi ve spor ders
lerinde eşofman, 
diğer spor etkinlik
lerinde ise etkinliğin 
özelliğine uygun 
kıyafet giyecekleri 
ifade edildi. Öğren
cilerin tek tip eşof
man veya spor 

kıyafeti giymeye 
zorlanamayacağı 
belirtildi. Sağlık 
özrü bulunan ve bu 
durumu belge
lendiren öğrenci
lerin özürlerinin 
gerektirdiği şekilde 
giyinmelerine izin 
verilecek. Özel gün, 
hafta ve kutlamalar
da ders içi ve ders 
dışı faaliyetlerde 
kullanılmak üzere 
veliye malî yük geti 
recek özel kıyafet 
aldırılamayacak. 
Yönetmelikte kılık 
ve kıyafetle ilgili 
getirilen sınırlama! 
ar ise şöyle; "Öğren 
çiler, öğrenim gör 
dükleri okulun arma 
sı ve rozeti dışında 
nişan, arma, sem
bol, rozet ve benzeri 
takıları takamaz. İn 
san sağlığını olum
suz yönde etkileyen 
ve mevsim şartları
na uygun olmayan 
kıyafetler giye- 
meyez, yırtık veya 
delikli kıyafetler 
giyemez.”

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

KM 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78
‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

u Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA,...

1 GÜNM DflVCTİK BASILIR

H VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km.

_ _ _ _ _ _ _ _ TEL :514 03 06 • 514 20 21 GEMLİK

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE H İZM ETİN İZDEYİZ

Zengin çeşit ve 
kcıtologlorımızı görmeden 

karar vermedin ...

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

mi.uludag.edu.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da 1-2 Aralık 
tarihlerinde düzen
lenecek 'Uluslararası 
Balkan Ekonomi 
Zirvesi'nde, Balkan 
ülkeleri ekonomileri 
ve yatırım fırsatları 
ele alınacak, 
Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, 
Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan ile 
diğer Balkan 
ülkelerinden gelen 
ekonomi ve devlet 
bakanlarının katıla

cağı zirvede, ülke 
tanıtım masaları 
oluşturulacak, her 
ülke kendi değerleri
ni tanıtma fırsatı 
bulabilecek.
Çelik Palas Otel'de 
düzenlenen toplantı 
ile Uluslararası 
Balkan Ekonomi 
Zirvesi'nin tanıtımı 
yapıldı. Toplantı 
açılışında Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanı Faruk 
Çelik'in de desteğini 
alan bu projenin 
Bursa için çok 
büyük önem 
taşıdığını söyleyen 
Rumelili Yönetici 
İşadamı ve 
Sanayicileri Derneği 
(RUMELİSİAD) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 
Kırcı, ülke sanayisi 
ve ticaretinin, hizmet 
sektörünün 
sürdürülebilir kalkın

ması, sosyo
ekonomik yaşam ve 
Balkan ülkeleri ile 
dış ticaretin gelişme
si için çalışan bir 
Sivil Toplum 
Kuruluşu olduklarını 
kaydetti. Ekonomi 
Zirvesi'nin en önemli 
projelerinden birisi 
olduğunu bildiren 
Kırcı, "Bu proje 
gelişen ve sınırları 
kalkan dünyada 
önemli bir açılım 
yaratacaktır” dedi.

Mim Hııliiıleı Tehando Şampiyonası Bursa'tla Mani
Türkiye Kulüpler 
Tekvando Şampiyo 
naşı 28 Kasım-2 
Aralık tarihleri ara 
sında Bursa'da 
yapılacak.
Tekvando Federas 
yonu Genel Koordi 
natörü Ramazan 
Erçin, Sümbüllü 
Bahçe Konağı'nda 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Bursa'nın, Türkiye 
şampiyonalarında 
ayrı bir yere ve 
değere sahip 
olduğunu söyledi. 
Erçin, burada 
amatör sporlara olan 
ilginin büyük oldu 
ğunu ve yapılan 
organizasyonların 
başarıyla tamam
landığını ifade 
ederek, "Burada 

dereceye giren ta 
kımlarımız ve spor 
cularımız bu yıl ilk 
kez 9-13 Ocak tarih
leri arasında Yuna 
nistan'ın başkenti 
Atina'da düzenlene 
cek Avrupa Kulüpler 
Şampiyonası'nda 
ülkemizi temsil ede
cekler" dedi. 
Tekvando'nun 
Londra Olimpiyat 
lan'nda elde edilen 
dereceyle büyük 
önem kazandığını 
vurgulayan Erçin, 
şöyle konuştu: 
"Maalesef elde 
ettiğimiz derecelere 
rağmen ulusal 
basında ve televiz 
yonların spor prog 
ramlarında gerekli 
yeri alamıyoruz. 
Atina'da yapılacak

şampiyonada bayan
lar ve erkeklerde 
yıldızlar, gençler ve 
büyükler kategori
lerinde 56 sporcu ile 
mücadele edeceğiz. 
Bu şampiyonada 

başarı elde etmek 
için tüm basın kuru
luşlarının desteği 
bekliyoruz." 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü 
Süleyman Şahin de

28 Kasım-2 Aralık 
tarihleri arasında 
Atatürk Spor 
Salonu'nda gerçek
leştirilecek şampiy
onaya, 51 ilden 600 
dolayında sporcu

nun katılımının bek
lendiğini belirtti. 
Şahin, şunları kay
detti:
"Bursa spor kenti 
olma yolunda güzel 
çalışmalar yapıyor. 
Tekvandoda Türkiye 
Şampiyonası'nın 
ilimizde yapılması 
anlamlı. Bursa 2012 
yılında sporda 
başarı için çıtayı 
biraz daha yukarı 
çekti. Bu anlamlı 
turnuva sonunda 
dereceye giren 
sporcular ve takım
ların, ilk kez yapıla
cak olan Avrupa 
Kulüpler 
Şampiyonası'nda 
Türkiye'yi temsil 
edecek olması 
etkinliğe ayrı bir 
anlam katıyor" dedi

Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce tescilli EX071586 sayı ve 
05.10.2010 tarihli Gümrük Çıkış Beyannamemizin düzeltme 

nüshası kaybolmuştur. Hükümsüzdür.G-P DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
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Hükümet sigaradan 
alınan nispi ÖTV'nin 
maktu olarak uygu
lanmasını tartışıyor. 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan'ın rapor 
hazırlamasını iste
diği Merkez Bankası 
"maktu ÖTV olsun" 
derken, sigara fir
maları da önlerini 
görebilmek için 
maktu vergi istiyor. 
Dünya Gazetesi'nin 
haberine göre; 
sigaradan nispi 
olarak alınan Özel 
Tüketim Vergisi 
(ÖTV), eğer yeni bir 
düzenleme yapıl
mazsa 1 Ocak 
2013'ten itibaren 
yüzde 65'ten yüzde 
69'a çıkartılacak. 
Hükümet de, bu yıl 
meydana gelen 
bütçe açığının bir 
kısmını sigaradaki 
vergi artışı ile telafi 
etmeye çalışacak. 
Ancak bu vergi 
artışının yaratacağı 
sonuçlar hükümet 
içinde endişeye 
neden oluyor. 
Şöyle ki; Sigaradan 
alınan ÖTV nispi, 
yani oransal olarak 
uygulanıyor. Bu 
nedenle ÖTV oranın
da yapılan bir puan
lık artış, tüketici 
fiyatlarına vergi 
artışının birkaç katı 
olarak yansıyor. 
Yapılan son 
hesaplamalara göre 
vergi oranının 
yüzde 65'ten yüzde 
69'a çıkarıltılması, 
üst segmentteki bir 
sigaranın fiyatını 
ortalama yüzde 
20 artıracak.
İşte endişelerden

ilki bu noktada 
ortaya çıkıyor. 
Geçen yıl sigaraya 
zam yapılmış ancak 
enflasyonu zıplatıcı 
bir etki ortaya 
çıkardığı için zam
mın bir kısmı acilen 
geri alınmış ve bu 
zam 1 Ocak 2013'e 
ertelenmişti. 
İşte ertelenen o zam 
bu yılbaşında yürür
lüğe girecek.
Yeniden enflasyonu 
azdırıcı bir etki ile 
karşı karşıya kalmak 
istemeyen hükümet 
ise formül arayışına 
girdi. Endişenin bir 
diğer nedeni ise 
Tu’fnıy’e'ue SiQSCSyS 
yapılan her zammın, 
sigara kaçakçılığını 
artırıyor olması. 
Şu anda sigara 
kaçakçılığı 
nedeniyle devletin 
uğradığı vergi kay
bının her yıl 2 milyar 
dolar civarında 
olduğu ve bu 
kaçakçılığın terör 
örgütü eliyle 
yapıldığı tahmin 
ediliyor.
Dolayısıyla sigaraya 
yapılacak zammın, 
hem kaçakçılığı 
artırmasından hem 
de terör örgütünün 
işine daha fazla 
yaramasından 

endişe ediliyor. 
Çözüm arayışı 
geçen yıl başladı. 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, geçen yıl 
geri alınan zammın 
ardından Merkez 
Bankası ve TÜİK'ten 
nasıl bir yol izlen
mesi gerektiği 
yönünde rapor 
hazırlamasını istedi. 
Merkez Bankası 
uzmanlarının hazır
ladığı raporda bir 
tek tütün ürünlerine 
nispi ÖTV uygu
landığı ve bu 
vergide yapılan 
artışların nihai ürün 
fiyatını daha fazla 
artırdığı ve enflasy
onu fırlattığına 
dikkat çekildi. 
Raporda nispi ÖTV 
uygulamasından 
"maktu ÖTV" uygu
lamasına yani sabit 
bir miktar üzerinden 
vergi alınmasının 
doğru olacağına yer 
verildi.
DÜNYA, sektör tem- 
bHuı'ıenTîTrT ı’SıeK- 
lerinin de Merkez 
Bankası'nın hazır
ladığı rapor doğrul
tusunda olduğu 
bilgisine ulaştı. 
Serbest rekabetin 
uygulandığı ve 
tütün ürünlerinin 
devlet tekelinde 
olmayan ülkelerde 
maktu vergi uygu
landığını belirten 
sektör temsilcileri, 
Türkiye'de de 
maktu vergilendirme 
sistemine geçilmesi 
halinde sektör 
oyuncularının 
önünü daha rahat 
görebileceğini 
söyledi.

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
konutta KDV oran
larıyla ilgili düzen
leme yapılacağını 
açıkladı.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
konutta KDV 
oranlarıyla ilgili bu 
sene içerisinde 
Bakanlar Kurulu 
kararının çıkmasını 
hedeflediklerini 
bildirdi.
TBMM Plan ve 
Bütçe Komis 
yonu’nda konuşan 
Maliye Bakanı 
Şimşek, konut*tes
limlerinde uygu-

Meclis karta el kovdu
Bankaların müşteri
lerinden çeşitli adlar 
la yaptığı kesintiler 
için Meclis’te 
komisyon kuruldu. 
TBMM, kredi kartı 
aidatı, bankaların 
aldığı hesap işletim 
ücretleri, kredi yapı
landırma, komisyon 
ve faizlerle ilgili 
şikayetlerin binlen 
aşması üzerine 
inceleme başlattı. 
Milliyet'in haberine 
göre TBMM Dilekçe 
Komisyonu, kredi 
kartları aidatları ve 
bankaların aldığı 
işlem ücret kalem
lerini tek tek belir
lemek ve bunların 
yasal olup olmadığı
na karar vermek 
amacıyla bir 
“Kredi Kartları

lanan KDV oran
larını vergi adaletini 
güçlendirecek 
şekilde gözden 
geçirdiklerini ifade

İnceleme Alt 
Komisyonu” kurdu. 
Dünyadaki 
bankacılık uygula
malarını da gözden 
geçirecek olan Alt 
Komisyon, 
Türkiye’deki 
bankalarla 
karşılaştırma 
yapacak. Alt 
Komisyon bu konu
da ABD ve İspanya 
örnekleri üzerinde 
duracak.

ederek, ”Bu sene 
içerisinde Bakanlar 
Kurulu karanının 
çıkmasını hedefli 
yoruz” dedi.

Bankaların “kredi 
kartını” teşvik eden 
uygulamaları, bu 
imkandan yararlana
mayan ancak altın
dan kalkamayan 
vatandaşları intihara 
veya ailelerin dağıl
masına kadar 
götürürken, TBMM, 
bankaların basit 
işlem ücretleriyle 
topladıkları milyon
larca lirayı araştır
ma kararı aldı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

Telefon Arıza 121
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 94N 
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VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)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 5'13 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 go 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz- 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
8ahll Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 5,4 80 88

RELEDİYE

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

E
TAKSİLER

İi Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23.24
Manastır Taksi 517 33 94

Akcan Petrol
MAR-PET 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KSrfez
«ERLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ SAZSTSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4432 

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)

laiUilıuıHıılil
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ ŞAFAK

VAKTİ BÖLÜM 
2:11:30-14:00- 

16:30-19:00-21:15 
DABBE;BİR CİN 
VAKASI:12:00- 

14:15-16:30-
20:00...

REZERVASYON 
513 33 21
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ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!
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Virajı alamayınca 
kazaııamı

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı 
Boyalıca kasabasında mey
dana gelen kazada öğretmen 
bir çift yaralandı. Haberi 3’de

Bil . II . III I ■■ 1 ■M w ısı rtııı an Mı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Dörtyol Kavşağı’na 
yapılacak olan yaya üst 
geçidi yapım çalışma 
lan devam ederken, yü 
rüyüş bandını taşıya
cak olan ana direklerin 
montajı tamamlandı. 
Müteahhit firma ayak
ların dördüncüsünü de 
dikerek, projenin yüzde 
50 sini tamamlamış 
oldu. Haberi sayfa 2’de

Demiröz, Ticaret Borsası'nı 
ziyaretinde samanı bile 
ithal ettiflimizi söyledi

Güne Bakış
_______________________ 3

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Muhteşem dönüş...
Patriot füzelerinin Türkiye’ye yerleşti 

rilmesi tartışılırken, Başbakanın ‘Muhte 
şem Yüzyıl’ dizisi ile açıklamaları gün
demi değiştirdi.
Dünkü gazetelere şöyle bir göz attım.
Tüm gazeteler, Muhteşem

Başbakanımızın sözlerine yer vermiş.
Köşe yazarları günlük yazılarını bu 

sözlere ait yorumlara ayırmışlar.
En çok da dikkatimi çeken, Başbakanı 

uzun süre yere göğe sığdıramayan eski 
marksist, yeni sol liberal yazarların tep 
kileri okunmaya değer.

Bunlar, Erdoğan’ın Türkiye’yi ileri 
demokrasiye kavuşturacağını sanıyor
lardı.
Akla karayı görüyorlar ve de giderek 

muhalifleşiyorlar. Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili 
İlhan Demiröz, Gemlik Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti. Demiröz’ü, Ticaret Borsası 
yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Syf 5’de

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

Hak... Hukuk... Güvenlik...
Hak, hukuk, güvenlik yurttaş kimliği 

taşıyan herkese lazım...
İnsan hakkı...
İnsan Hakları Hukuku...
Can ve mal güvenliği...
Anayasayla da tanımlanmış.
Ne yazık ki...
“Anayasayı bir kez delmekle bir şey 

olmaz.”
“Verdimse ben verdim.”
“Benim memurum işini bilir” düşünce 

yapısının hakim olduğu ülke yönetim 
anlayışının vardığı sonuç;

Haksızlık...
Suistimal...
Rüşvet...
Adam kayırma...
Peş keş çekme..
Hukuk tanımazlık...
Can ve mal güvensizliği...
Büyük kentlerin hali ortada...
Kentin ön yüzüyle arka yüzü arasında 

giderek açılan derin ve ciddi uçurumlar 
var.

Dolayısıyla iki kesim arasında itişme
var...

Kakışma var.
Çatışma var.

Körükleyenler çatışmayı, itişmeyi, kakış
mayı vuruşma noktasına getiriyor.

Gelir-gider dengesi sürekli açık veriyor.
Tüketim bombardımanıyla alış veriş gird

abına giren halk bir türlü tünelin ucunu 
göremiyor.

Göremez de...
Üretim yok.
Tembellik çok.
Kahveler, parklar boş insanlarla dolu...
Köylü kente göçüyor.
Tarım alanları sanayiye kurban ediliyor.
İnsanı insan yapan değerlerden bir bir 

uzaklaşılıyor.
Yoksulluk sınırı aşılamaz boyutlara 

ulaşıyor.
Üretmeden tüketme alışkanlığı toplumsal 

yapıyı bir ur gibi sarıyor.
Bedavacılar, kapkaççılar, vurguncular 

dengeleri alt üst ediyor.
Kalkınma lafla olmaz.
Kalkınma yurt sevgisiyle olur.
Kalkınma yurttaş duyarlılığı ve sorumlu

luğuyla gerçekleşir.
Kalkınma iyi niyetle çalışarak ve üreterek 

sağlanır.
Onun için de;
Çalışmak, düşünmek, üretmek gerekir.
Her şeyden önce de adalet...

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Dörtyol Kavşa 
ğı’na yapılacak olan 
yaya üst geçidi 
yapım çalışmaları 
devam ederken, 
yürüyüş bandını 
taşıyacak olan ana 
direklerin montajı 
tamamlandı.
Hisar Mahallesi 
Dörtyol Kavşağı’nda 
Baytaş Körfez evleri 
karşısında başlayıp 
yolun karşı yönünde 
eski muhtarlık 

binasında son- 
landırılacak olan 
yaya üst geçidi 
ihalesini alan firma 
bir süre işleri

KAYIP
Adıma bastırmış olduğum 

A/0060501’den 0061500’e kadar olan
İrsaliyeli Fatura nüshaları 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
ÖZGÜR -ÖZDEMİR GÜNEŞ ADİ 

ORTAKLIĞI
Yıldırım V.D. 4340620222

Halk Eğitim Merkezi 
ve İş-Kur ortaklığın
da açılan Evde Ço 
cuk Bakımı Kursu 
Belge dağıtım töreni 
yapıldı.
Törende İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Ercümen, İş-Kur 
Gemlik Şube Müdü 
rü Lütfi Güleç, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan, Halk Eğitim 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar da hazır 
bulundu. Çocuk ye 
tiştirmenin önemine 
vurgu yapan İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
alınan belgenin 
önemli olduğunu 
söyledi.
Kursun İş-Kur ortak
lığında açılması ve . 
kursu bitiren en az 5 
kişiye istihdam imka 
nı verilmesini hatır
latan Merkez Müdü 
rü Rüveyde Kılıçlar 

yavaşlattıktan 
sonra, son günlerde 
yapım çalışmalarını 
hızlandırdı.
Müteahhit firma 
önceki gün üst gezi 
bandını taşıyacak 
olan ayakların 
dördüncüsünü de 
dikerek, projenin 
yüzde 50 sini 
tamamlamış oldu. 
Ayaklar üzerine yer
leştirilecek olan 
yürüyüş bandının 
tamamlanması 
ardından Dörtyol 
Kavşağı yaya üst 
geçidi kullanıma 
açılacak.
Hisartepe Mahalle 
si’ni Gemlik’e 

bundan sonra da 
benzer kursların 
açılacağını söyledi. 
İş-Kur Müdürü Lütfi 
Güleç, bu kursun 
açılmasında tüm im 
kanlarını zorladık
larını belirtti.
Belge dağıtım töre 
ninde kurs öğret
menleri Yıldız Parlak 
ve Mine Boztürk'te 
hazır bulundu.
Belge dağıtımı sıra 
sında kursiyerlerin 
heyacanlı oldukları 
gözlemlendi.

HEM’DEN ANA 
SINIFI UÇURTMA 
ŞENLİĞİ
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne bağlı 
ana sınıfı öğrencileri 
ve velileri ile birlikte 
uçurtma şenliği için 
Sahil'de bir gezi 
düzenlendi. Geziye 
Müdürlüğe bağlı 2 
ana sınıfının öğren
cileri, öğretmenleri 

bağlayacak olan 
yaya üst geçidi 
Baytaş Körfez 
Apartmanı önünden 
düşük eğimle başla
yarak, Hisartepe 
Mahallesi’ne ulaşa
cak.
Daha önce Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından yazılan 
açıklamada, yaya 
üst geçidinden 
yaşlıların, özürlü
lerin ve yükü olan
ların da yorulmadan 
rahatlıkla iki yakaya 
gidip gelebilecekleri 
belirtilmişti.
Dörtyol Kavşağı’nda 
meydana gelen yaya 
ölümlerini önlemek 

ve çok sayıda veli 
katıldı.
Gezi boyunca öğren
cilerin hayli neşeli 
olmaları ve 
öğrendikleri şarkıları 
söylemeleri hoş 
görüntülerin oluş
masını sağladı. 

amacıyla yapılan üst 
geçit yerine 
Gemlikliler araç 
kazalarının da 
önlenmesi için 
dalçık yapılmasını 
istiyorlar.
Bu konuda, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Meclisi’nde 
Cumhuriyet Halk 
Partisi gurubunun 
verdiği önerge 
komisyonda incele
meye alınarak, 
Karayolları 
14. Bölge 
Müdürlüğü ile görüş 
alınmasından sonra, 
mecliste ele alı
nacağı açıklanmıştı.

Gezinin güzel bir 
havada gerçekleş 
mesi hem velileri 
hemde öğrencileri 
sevindirdi.
Uçurtmalarını uçur
maya çalışan öğren 
çilerin çok mutlu 
oldukları izlendi.
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tirajı alamayınca kaza yaptı
Bursa'nın İznik ilçe
sine bağlı Boyalıca 
kasabasında mey
dana gelen kazada 
öğretmen bir çift 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Adapazarı'nda 
komyoneti arıza 
yapan Celalettin 
Şahin, Şoförler 
Odası'ndan yardım 
istedi. Ev eşyası 
yüklü olan arızalı 
kamyonet, Rıdvan 
Koç idaresindeki 
çekiye yüklendi.
Kamyoneti 
Orhangazi'ye

Bursa'ıla 2 havana şiddet hutonu verildi
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
tarafından pilot il 
seçilen Bursa'da 
'Şiddet Mağdurla 
rımn Korunmasında 
Elektronik Destek 
Sistemi' uygulaması 
kapsamında iki 
kişiye 'Şiddet 
butonu' verildi.
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
tarafından, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve 
Avea'nın ortaklaşa 
yürüttüğü şiddet 
mağdurlarının 
korunmasında elek
tronik destek siste
mi projesi geçen 
ekim ayında Bakan 
Fatma Şahin'in 
katıldığı tören ile 
Bursa'dan başlatıldı.

Müzik Dünyasını Sok Eden Tutuklama
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nce, kon
somatrislerin şika 
yeti üzerine başlatı 
lan operasyonda 
gözaltına alınan 43 
gazino sahibi 
arasında bulunan 
Kaya Müzik'in sahibi 
Doğan Karakaya’nın 
da tutuklanması 
müzik dünyasında 
şok etkisi yaptı. 
Hadise, Petek Dinç 
öz ve Alişan gibi 
sanatçıların eserleri 
ne yapımcılık hiz 
meti veren Kara 
kaya, konsomatrisle 
re zorla senet imza

götüren çekici, girince yol kenarın-
Boyalıca kasabasın- daki köprüye çarptı,
da viraja hızlı Çekicinin

Mağdurların şiddet 
gördüğü anlarda 
polisten daha çabuk 
yardım isteyeceği 
proje kapsamında 
bugüne kadar 
Bursa'da mahkeme 

latmak ve tehditle 
suçlanıyor.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü geçen 
hafta, gazinolarda 
konsomatrislik 
yapan kadınların 
şikayeti üzerine 
başlattığı 
operasyonda biri 
kadın toplam 43 
kişiyi gözaltına aldı. 
Şüphelilerin üzer
lerinde ev ve işyer
lerinde yapılan ara
malarda 15 tabanca 
ve bu silahlara ait 
167 fişek, 10 gram 
esrar, 2 milyon 941 
bin 538 TL tutarında 

kararı ile sadece iki 
kişiye buton verildi 
ği öğrenildi. Bunlar 
dan birinin cinsiyet 
değiştirdikten sonra 
pembe nüfus kağıdı 
çıkartıp daha sonra 

imzalı 522 senet, 1 
muşta bulundu. 13 
bilgisayar kasası, 13 
dizüstü bilgisayar, 
12 hard disk, 5 flash 
disk, 310 dvd ve cd, 
43 cep telefonu, 3 
fotoğraf makinası, 4 
sim kart ile 6 kart 
okuyucusuna ince
lenmek üzere el 
konuldu.
ÇETE 
ELEBAŞILIĞIYLA 
SUÇLANIYOR 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nce 
gözaltına alınan 
şüpheliler arasında, 
çete lideri olmakla 

üzerindeki komyo- 
net ev eşyalarıyla 
birlikte yola 
savruldu.
Çekicide bulunan 
öğretmen Serdar 
Özbağ ve eşi 
Ayşe Özbağ hafif 
yaralanak, 112 
ambulansıyla 
İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yola 
savrulan eşyalar 
kısa sürede 
kaldırılıp yol tekrar 
trafiğe açıldı.
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

sevgilisi Mehmet 
Özen ile evlenen ve 
ardından şiddet 
gördüğünü öne sür
erek Aile Mahkeme 
si'nde dava açan 
transseksüel Öykü 
Evren Özen. Buton 
verilen diğer kişinin 
ismini açıklamayan 
yetkililer, Bursa'da 
halen bin kadın ile 
25 erkeğin şiddet 
gör düğünü 
belirterek destek 
istediğini söyledi. 
Bursa'da aile içi şid
detin çok arttığına 
dikkat çeken yetkilil
er, Bursa ve 
ilçelerinde her gün 
30'a yakın kişinin bu 
nedenle güvenlik 
birimlerine başvur
duğunu açıkladı 

suçlanan Kaya 
Müzik'in sahibi 
olan Doğan 
Karakaya da yer 
aldı. Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
adliyeye çıkartılırken 
yüzünü saklayan 
Doğan Karakaya, 5 
kişiden oluştuğu 
öne sürülen suç 
örgütünün ele
başılarından biri 
olarak gösteriliyor. 
Dün gece tutuklanan 
10 kişi arasında 
bulunan Karakaya, 
geceyi Bursa E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde 
geçirdi.

Alkol alınca 
yankesicinin 

hedefi oldu
Osmangazi’de kim
liği henüz tespit 
edilemeyen yanke 
sici, alkollü bir 
kişinin parasını 
çaldı.
Santral Garaj 
Mahallesi Kent 
Meydam'nda mey
dana gelen olayda, 
alkollü olduğu 
belirlenen 
Abdurrahman I., 
alkolün etkisiyle 
yürümekte zorlandı. 
Bu esnada, 
Abdurrahman l.'nın

İnşaata Döşenen 
Elektrik 

Kabloları Çalındı
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde, bir inşaa
ta giren kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişiler, inşaata 
döşenmiş haldeki 
elektrik kablolarını 
çaldı.
75. yıl Mahallesi 
Kaplangazi 
Caddesi'nde Fahri 
S.'e ait inşaatın alt 
katındaki döşenmiş 
elektrik kabloları 
çalındı. Bursa 
Emniyet

Bursa’da kaçak 
sigara operasyonu
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde düzenle
nen kaçak sigara 
operasyonunda 22 
bin 690 paket 
sigara ele geçirildi. 
İl Emniyet Müdür 
lüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Mali 
Büro ekipleri, doğu 
illerinden Bursa'ya 
çok sayıda kaçak 
sigara getirildiği 
ihbarı üzerine 
harekete geçti.
Yaklaşık 1 ay süren 

yanına, yardım 
etme bahenesiyle 
gelen bir kişi, 
alkollü gencin 
cebindeki
210 TL'yi yankesici
lik yöntemiyle 
çaldı. Bir süre 
sonra parasının 
olmadığını farkeden 
Abdurrahman I.,; 
durumu polise 
bildirdi. Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Müdürlüğü 
Ertuğrulgazi Polis 
Merkezi Amirliği'ne 
müracaat eden 
Fahri S., olayla ilgili 
ifade verdi.
Öte yandan 
Duaçınarı 
Mahallesi'nde 
Selçuk S.'e ait elek
trik kablolarını 
keserek kaçmaya 
çalışan Murat Y. 
isimli şüpheli polis 
ekipleri tarafından 
yakalandı.

istihbarat çalış
malarının ardından 
ekipler, Yıldırım 
İlçesi Kazımkara 
bekir Mahallesi'nde 
ki bir iş yerine 
operasyon düzenle
di. Operasyonda 22 
bin 690 paket 
sigara ele geçirildi, 
iş yeri sahibi K.İ 
(28) gözaltına 
alındı. Zanlıya, 
Emniyet Müdürlü 
ğü’ndeki sorgula
masının ardından 
idari para cezası 
verildi
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Muhteşem dönüş...
Demokratik bir ülkenin başbakanı, tele

vizyon dizilerine karışır mı?
Bizde karışır.
Bizim muteşem başbakanımız, yalnız 

buna değil, herşeye karışır...
Ana babanın kaç çocuk yapacağına karı 

CHP Genel Başkanı işçiler ve işadamlarıyla buluşacak

Kılıcdaroğlu hıiin Bursada
şır...

3 çocuk yapın” der.
Kosava’ya gider, onlardan,“5 çocuk” yap

masını ister.
TÜSİAD, eğitim sistemini mi eleştirdi.
Gelsin fırçalar...
Muhalif yazar mısınız?
Yandınız...
O medya kuruluşunun patronuna, yapım 

alarma basar fırçayı.. •
Doğan Grubundan kovulan Emin Çöla 

şan, Bekir Coşkun...
Vatan’dan kovulan Necati Doğru...

Uğur Dündar...
Doğuş Grubunun televizyonarından atılan 

Can Dündar, Nuşen Çakır, Banu Güven...
Sırada, Türkiyenin en çok izlenen televizy

on dizisi var.
Muhteşem Yüzyıl...
Bu dizi, bizim evin de vazgeçilmezi...
Bu dizivi Türkiye dışında, tam 20 yaban cı 

ülke halkı da Izliyor.fArnavutluk, Azer bey- 
can, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaris tan, 
Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fas, 
Fransa, Hırvatistan, Karadağ, Kazakistan, 
Kosova, Makadonya, Rusya, Sırbistan, 
Solevenya, Ukranya ve Iran)

Türkiye için bulunmaz bir tanıtım filmi...
Bu film belgesel değil...
Rahmetli Meral Okay’ın senoryosunu yap

tığı bu filmin yönetmenleri Gemlik’li 
Yağmur ve Durul Taylan kardeşler.
Küçük Kumla’lı emekli Avukat Cafer 

Taylan’ın oğulları...
Başbakan fırçalamasında, "Ben o dizilerin 

yönetmenlerini de (Yağmur ve Durul kardeş 
leri), o Tv.’nin sahiplerini de milletim huzu
runda kınıyorum.

Bu konuda da ilgili uyarmamıza rağmen 
(harakete geçmeyen) yargının da gerekli 
kararı vermesini bekliyoruz...” diyor.

Başbakan yargıya da emir veriyor.
Hadi bakalım savcılar harekete geçmesin 

de görelim.
Dizinin yapımcısı Tims Production sa hibi 

Timur Savcı ne yapacak?
Ya diziyi kaldıracak, ya da diziyi başba 

kanın istediği gibi Kanuni Sultan Süley 
man’ı at üstünde savaş alanlarında gös te 
recek.

Internet haberlerine bakıyorum.
Sağcı gençler firmanın kapısına pankart 

larla dayanmış, yapımcılar yanış yaptık 
diye Muhteşem Dönüş yapmışlar.

Göreceksiniz bugünden itibaren binlerce 
kişi RÜTUK denen o sansür kuruluna baş 
vuracaklar.

Başbakan bir kez sinyal verdi.
Fettullah Hocaefendi de, diğer cemaat ve 

tarikat liderleri de, İslamcı gençlik de, 
ecdadımıza hakaret edildiğini söyleyecek
ler.. Sokaklara dökülecekler. Gündem bu..

Sanki sarayda harem yokmuş gibi, sanki 
tüm padişahların anaları yabancı değilmiş 
gibi, sanki Hürrem’in saray entrikaları 
ciltler dolusu kitap olmamış gibi...

Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, yoğun 
bir programla bugün 
Bursa’ya geliyor. 
Parti otobüsüyle 
gelmesi beklenen 
Kılıçdaroğlu, ilk 
olarak bir koltuk 
firmasını ziyaret 
edecek.
Kılıçdaroğlu’nun 
ikinci durağı Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) ola
cak.
Burada BTSO yöne
tim kurulu üyeleriyle 
biraraya gelecek 
olan Kılıçdaroğlu, 
saat 12.00 de ise 
Bursaspor yönetim 
kurulunu ziyaret 
edecek.
Bursaspor’un 
Özlüce Tesisleri’nde 
gerçekleştirilecek 
ziyaretin ardından 
Kılıçdaroğlu ve 
beraberindekiler,

DOSAB’da bir fabri
ka ziyareti daha 
gerçekleştirecek.

İŞADAMLARIYLA 
BULUŞMA
Daha sonra, Sönmez 
Holding’i ziyaret 
edecek olan Kılıçdar 
oğlu, hemen ardın
dan da yine 
DOSAB’ta bir tekstil 
fabrikasında işçilerle 
öğle yemeği yiyecek. 
Kılıçdaroğlu, bir ilke 
imza atarak Otogar’ı 
ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu’nun son 
programı ise Hilton 
Oteli’nde olacak. 
Akşam yemeğinin 
ardından iş dünyası 
mn temsilcileriyle 
biraraya gelecek 
olan Kılıçdaroğlu, 
soru-cevap formatın 
da yapılacak toplan
tıda kendisine yönel 
tilen soruları cevap
layacak.
Saat 22.00 sıraların
da bitmesi öngürü 
len programın ardın
dan Kılıçdaroğlu ve

beraberindeki heyet 
Bursa’dan ayrılacak. 
CHP İl Başkanı 
Metin Çelik, Kılıçdar 
oğlu’nun ilk kez bir 
siyasi parti bünyesin 
de oluşturulan İş 
Dünyası Dayanışma 
Birimi’nin (İDDB) 
faaliyetleri kap
samında 
Bursa’ya geleceğini 
belirterek, ziyaret
lerinin bir çoğunda 
işçilerle bir araya 
geleceğinin altını 
çizdi.
IDDB’nin CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Toprak’ın 
sorumluluğunda 
olduğunu ifade eden 
Çelik, “Bu gibi 
ziyaretler Türkiye’nin 
birçok ilinde gerçek
leştirilecek.
Bursa pilot il seçil 
diği için ilk buradan 
başlanıyor” diye 
konuştu

Kadın şiddetine Hayır’
Liman İş Gemlik 
Şube Başkanı Ertaç 
Öktem, yaptığı yazılı 
açıklamada, şiddetin 
niceliği ve niteliği ba 
kımından en çok şid 
dete maruz kalan 
gurupların başında 
kadınların ve 
çocukların geldiğini 
söyledi.
25 Kasım’ı, Bir 
leşmiş Milletlerin 
kadınlara yönelik 
şiddetin önlenme 
günü ilan ettiğini be 
lirterek, “Liman İş 
olarak “Kadına 
Şiddete Hayır” kam
panyası başlattık
larını söyledi. 
Şiddetin insanlığın 
en büyük sorunla 
rından biri olduğunu 
söyleyen Öktem, 
şiddetin insanlığın 
bütün ilerleyişine 
karşın, kendisini bir 
türlü kurtaramadığı 
bir döngü olduğunu 
belirterek, şunları 
söyledi:
“Çeşitli şekillerde 
görülen şiddet bü 
yük bir travma ha 
linde insanlığın ge

leceğini olumsuz 
etkilemektedir.
Şiddete tanıklık et . 
mek bile insanda 
son derece olumsuz 
etkiler yaratırken, 
şiddete maruz 
kalmak çok büyük 
yıkımlara neden 
olmaktadır. Şiddete 
karşı duyarsız kal 
mak başlı başına bir 
insanlık suçu oldu 
ğu gibi, unutulma 
malıdır ki şiddete 
karşı etkisiz kalmak 
da o kadar kabul 
edilemez biri tutum 
dur. Şiddet niceliği

ve niteliği anlamında 
en çok maruz kalan 
gurupların başında 
çocuklar ve kadınlar 
gelmektedir. 25 Ka 
sim günü tüm dün 
yada ‘Kadına Şidde 
te Hayır’ sloganıyla 
tepkisel bir gün ola 
rak kabul edilmiş 
tir.”
Liman İş Sendikası 
Gemlik Şube Başka 
nı Öktem, “insan
lığın ağır işçilik 
misyonunu üstlen
miş kadınların aile, 
toplumsal ve iş ya 
şamlarında karşı

taştıkları şiddet ve 
haksızlıklara karşı 
tüm kesimlerde bir 
farkındahk yarat- > 
maktadır.” dedi. 
Ertaç Öktem, kapi
talizmin şiddet türe 
ten ve bunu kalıcılaş 
tiran bir sistem ol 
duğunu, dünyanın 
her yerinde 
kapitalizmin 
beslediği erkeklerin 
şiddetine maruz 
kaldığı, tecavüze 
uğradığı, sosyal 
ve ekonomik 
tecavüze uğradığını 
belirtti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Lise Öğrencilerine 
ftvruna Fırsatları 

anlatıldı

Gençlerin Avrupa 
fırsâtlarıhdan ücret
siz yararlanmasını 
sağlayan Eurodesk, 
Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi tarafından 
lise öğrencilerine 
anlatılıyor.
Bursa'da bulunan 
Eurödesk yerel 
temas noktaların
dan biri olan Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisli 
'Gençlik 
Bilgilendirme

Hâftası'nda Gazi 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerine 
Avirupa fırsatlarını 
anlattı. Avrupa 
Gönüllü Hizmeti 
(AGH), Erasmus ve 
Gençlik Eylem 
Programları hakkın
da bilgi verilen lise 
öğrencileri, AGH, 
staj ve eylem pro
gramları hakkında 
merak ettikleri 
soruların cevap
larını yetkililerden 
öğrendi

^MLİK'İ herAraçlarıma. Semlik Otogar .çenşınden harşk_______________

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşullan için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

İstanbul
08:25 -10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

Ankara
06:45 - 08:45 - 12:45 - 16:15 - 23:15

İzmir
08:15 -11:45 - 23:15 - 00:15

Denizli 
11:45 - 23:15

Antalya 
10:45-23:Î5

İSTER 
HEMEN GEL

HEMEN AL
“ERKEN ALAN

KAZANIR”

"X İSTER
[ DEDİĞİMİZ SAATTE...

SFIRSAAT
“FIRSAAT’TE GELEN

KAZANIR"

5120025 - 5120083 .1962-2012 08503333535 www.pamukkale.com.tr 
facebook.com/pamukkale 
twitter.com/pamukkale

http://www.pamukkale.com.tr
facebook.com/pamukkale
twitter.com/pamukkale
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WillHfcWlWIili
Yeni genel kurulunu 
yapan Gemlik ve 
Çevresi Kadın, 
Çocuk, Kimsesizleri 
Koruma Derneği 
Genel kurul sonrası 
ilk ziyaretini Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık’a yaptı. 
Yardımseverler 
Dernek Başkanlı 
ğıyla beraber, 
Verem Savaş 
Derneğinin başkan
lığını da yapan Nida 
Otabatmaz iki 
dernek adına ziyaret 
gerçekleştirdiklerini 
belirtirken, ziyaretin 
gecikme sebebinin 
ise yardımseverler 
derneğinin genel 
kurulunun tamam
lanmasını bekleme 
leri olarak ifade etti. 
Dernek yöneticileri 
ilk zamanlarda çok 
sayıda teşvik eden 
olmasına rağmen, 
destek alamadık
larını belirtirken, 
özelikle yer sorun
larının bulunduğu 
nu, belediyeye çok 
öncesinde başvuru 
yapmalarına rağmen 
işin uzamasına 
anlam veremedik
lerini söylediler. 
Bilindiği gibi geçen 
Kasım Ayı meclisin 
de de değerlendin

len konu, 
Kullanılma yan 
Kumla Belediye - 
binasının şartlarının 
incelenmesi sebebi 
ve Kumla halkının 
görüşleri sorulması 
için ertelenmişti. 
Dernek yöneticileri 
kumla halkının 
görüşlerini aldık
larını belirtirken, 
zaten binanın kul
lanılmadığının da 
altını çizdiler. 
Kaymakam Cahit 
Işık; Kimsesiz 
İnsanların Kimsesi 
Olalım 
Kaymakam Cahit 
Işık, Kaymakamlığa 
emanet edilen kay
nakları en verimli 
kullanmanın başlıca 
görevleri olduğunu 
belirtirken, Derneğin 
ihtiyaç sahibi olan 
ve kaymakamlığa 
iletilmemiş olan 
aileler ile arada 
köprü vazifesi göre

bileceğinin de altını 
çizdi.
Kaymakam ışık, 
Proje ortağı veya 
destekleyen kuruluş 
olarak Derneğe 
katkı sağlanabile
ceğini söylerken, 
sözlerinin devamın
da ‘’Sosyal devlet 
çoğu alanda boşluk 
bırakmadan ilerliyor. 
Yardımlaşma kültü 
rü olan bir milletiz 
gerek resmi gerekse 
yardımseverlerin 
katkıları ihtiyaç 
sahiplerine çeşitli 
yollarla iletiliyor. 
Kurumsal olarak 
yapılacak benzer bir 
projenin derneği 
olarak işleyişe dâhil 
olabilirsiniz.
Kimsesi insanların 
kimsesi olmalıyız, 
gerek devlet olarak, 
gerekse toplum 
olarak vazifemiz 
budur.” şeklinde 
konuştu.

11 Eylül İlköğretim 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Yasemin 
Beydemir, Başkan 
Yardımcısı Duygu 
Uçak ve Diğer 
Yönetim Kurlu 
Üyeleri; Burcu 
Kutlu, Selma 
Şenyiğit ve Sevire 
Gündoğdu CHP İlçe 
Yönetimini Ziyaret 
Etti.
11 Eylül İlköğretim 
okul aile birliği 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe yönetim 
kurulu üyelerini 
parti binasında 
ziyaret etti. Okul aile 
birliği başkanı 
Yasemin Beydemir; 
“Çocuklarımız için, 
eğitimlerinin daha 

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

kaliteli olabilmesi 
için sizleri ziyaret 
ediyoruz. 
Okulumuzun spor 
salonuna acilen 
ihtiyacı var,evlat
larımız beden eğiti
mi derslerini okul 
dışında kalitesiz bir 
şekilde yapıyorlar 
bu dersler kış 
aylarında daha da 
çekilmez bir hal 
alıyor,bu manada 
sîzlerden öğrenci
lerimiz adına destek 
bekliyoruz "dedi. 
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade 
eden Örgütlerden 
Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Bülent Çiçek, Okul 
aile birliklerinin 

kendileri için son 
derece önemli 
olduğunu belirterek 
"Velilerin,çoçuklan- 
na ve okullarına 
sahip çıkmalarını 
son derece anlamlı 
buluyorum. İlgili 
velilerin çoğalması 
o okulda mutlaka 
nitelik artışı 
yapacaktır. Eğitimin 
olduğu yerde bizler 
her zaman en büyük 
destekçileriniz 
olarak yanınızdayız 
ve elimizden geleni 
gelecek için ,eğitim 
için, öğrencilerimiz 
için yapmaya 
hazırız, "diyerek söz
lerine son verdi.
Toplantı sohbet şek
linde devam etti.

AŞURElt B KIZ TEKNİK BE Tl WET MESLEK LİSESİNDEN

nesinde yemek 
yenilmesinin ardın
dan öğrencilere ve 
öğretmenlere dağıtıl-

öğretmenler de 
öğrencilere aşure 
dağıttılar. Günün 
ikinci organizasyonu

Muharrem Şan ve 
Nazmi Koç^k'ın yanı 
sıra Ak Parti Gemlik 
İlçe Başkan^Necdet

Muharrem Ayının en 
renkli etkinliklerin 
den Aşure Günü kut
lamaları sürüyor.
Gemlik'te Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi'nin 
yanı sıra Ticaret 
Meslek Lisesi'nin 
düzenlediği Aşure 
Günü organizasyonu 
büyük ilgi gördü. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcıları 

Yılmaz, Mill^Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Milli Eği 
tim Şube Müdürleri 
Burhan İnaoçve Ali 
Osman Cur% İlçe 
Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürü 
Ahmet Adil Tunç ve 

çok sayıda öğret
menin katıldığı aşure 
günü etkinlikleri 
renkli görüntülere de 
ev sahipliği yaptı. 
İlk Aşure Günü 
Etkinliği Kız Teknik 
ve Meslek Lisesinde 
düzenlendi. Okul

Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, bu yıl 
üçüncüsünü organi 
ze ettikleri Aşure 
Günü etkinliklerini 
geleneksel hale 
getirdiklerini vurgu
ladı.
Okul yemekha 

mak üzere ilk aşure 
kepçesini Milli Eği 
tim Müdürü Mehmet 
Ercümen kazana 
daldırdı. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, Ak 
parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ve 

ise Ticaret Meslek 
lisesinde yapıldı. 
Okul Müdürü Hüse 
yin Otsay, aşüre 
günü etkinliklerini 
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi gibi gelenek
sel hale getirecek
lerini söyledi.
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Tarihin en DüııiiK ilıraınivesi ıcın di et şansları taslıyor
Milli Piyango'nun 
Yılbaşı özel çekiliş 
biletleri bugünden 
itibaren satışa 
sunulmaya başla 
nacak. Talih kuşu, 
Yılbaşı özel çekili 
şinde 45 milyon lira 
ile tarihinin en 
büyük ikramiyesini 
de vermiş olacak. 
Milli Piyango İdare- 
si'nin Merkez Banka 
sı Banknot Matbaa 
sı'nda bastırdığı 
Yılbaşı özel çekiliş 
biletleri bayilere 
ulaştırıldı. Özel çeki 
lişte tam bilet 40 
liradan, yarım bilet 
20 liradan, çeyrek 
bilet ise 10 liradan 
satılacak.
Özel çekilişte geçen 
yıl 40 milyon lira 
olan büyük ikrami 
ye, bu yıl 5 milyon 
lira artırıldı ve 45 mil 
yon liraya çıkarıldı. 
Yılbaşı özel çekili 
şinin ikinci büyük 
ikramiyesi, bu yıl da 
5 milyon lira olacak. 
Talih kuşu, Yılbaşı 
gecesi 1 adet 2 mil 
yon lira, 1 adet de 1 
milyon lira verecek. 
Böylece, ikramiye 
lerin tam, yarım ya 
da çeyrek bilete 
çıkma durumuna 
göre en az 4 kişi, en 
fazla da 11 kişi 
2013'e milyoner 
olarak girebilecek.

3 MİLYON 50 BİN 
182 ADET İKRAMİYE 
Milli Piyango İdare
si, Yılbaşı özel çekil
işinde 5 adet 500 bin 
lira, 10 adet 200 bin 
lira, 20 adet 100 bin 
lira, 30 adet 50 bin 
lira, 50 adet 10 bin 
lira, 100 adet 5 bin 
lira, 200 adet 2 bin 
lira ve 300 adet de 
bin lira verecek. 
Öte yandan İdare, 
400 adet 500 lira, bin 
adet 350 lira, 8 bin 
adet 250 lira, 40 bin 
adet 150 lira, 200 bin 
adet 120 lira, 800 bin 
adet 80 lira verecek. 
Umudunu piyangoya 
bağlayanların 2 
milyonu, Yılbaşı 
gecesi amorti ile 
yetinecek. 45 milyon 
liralık büyük 
ikramiyeyi kıl payı 
kaçıran 63 kişiye de 
teselli ikramiyesi 
olarak 45 bin lira 
ödenecek.

Böylece Yılbaşı özel 
çekilişinde 3 milyon 

50 bin 182 adet 
ikramiye dağıtılacak. 
Toplam ikramiye 
tutarı da 242 milyon 
85 bin lira olacak. 
Yılbaşı özel çekil
işinde biletlerin 
tümünün satılma
ması durumunda, 
büyük ikramiye 
satılan bilete çıkana 
kadar çekilişe 
devam edilecek. 
Yılbaşı özel çekil
işinin büyük 
ikramiyesinin tam 
bilete çıkması 
halinde bu, Milli 
Piyango tarihinin en 
yüksek ikramiyesi 
olacak.
Bu arada Milli 
Piyango'nun Yılbaşı 
özel çekilişi 
nedeniyfe 9 Arafık 
2012 çekilişi de 
kaldırıldı.
FAİZİ BİLE ZENGİN 
EDER
45 milyon liralık 
Yılbaşı özel çekilişi, 
talihlileri faiziyle bile 
zengin edecek. 45 
milyon liranın 

bankaya yatırılması 
halinde, yüzde 8,50 
faiz üzerinden yıllık 
net getirisi 3 milyon 
242 bin 366 lira. 
Bunun günlük faizi 
de 8 bin 883 lirayı 
bulacak. Büyük 
ikramiyenin 1 aylık 
mevduata yatırılması 
durumunda da (yüz 
de 8,50 faiz üzerin 
den) 284 bin 262 lira 
aylık net faiz elde 
edilecek. 45 milyon 
lira ile yaklaşık 66 
bin 176 adet tam 
altın alınabilecek.

BİLETLERİN 
GÜVENLİK 
ÖZELLİKLERİ 
Kağıdın dokusunda, 
yuvarlık içerisinde 
Milli Piyango 
amblemli fligran 
olup ve gün ışığına 
tutulduğunda 
görülüyor. Kağıdın 
her tarafına homo
jen olarak dağılmış 
ve sadece mor ışık 
(ultra viole) altında 
görülebilen uzun
luğu en az 3 milime
tre olan parlayan ve 
kesin çizgiler şek
linde mavi ve sarı 
renkli görünmez 
elyaf da bulunuyor. 
Kompozisyon 
bölümünün üst ve 
alt bölümünde bulu
nan mini "Milli 
Piyango" yazısı, ren

kli fotokopi çek
ildiğinde dağılma 
özelliğine sahip 
bulunuyor. Biletin 
tarih ve bedelinin 
yazıldığı bölümdeki 
ince çizgiler 
fotokopi çek
ildiğinde dağılıyor 
ve netliğini kaybe
diyor.

BÜYÜK İKRAMİYE 
20 YILDA
1.500 KAT ARTTI 
Milli Piyango İdaresi 
verilerine göre, bu 
Yılbaşı çekilişinde 
45 milyon liraya yük
seltilen büyük 
ikramiye, son 20 
yılda 1.500 kat artış 
gösterdi.
1992 yılında 30 mil
yar lira (6 sıfır atıl
ması sonrası 30 bin 
lira) düzeyinde bulu
nan büyük ikramiye, 
1995 yılında 80 mil
yar lira (yeni parayla 
80 bin lira), 1998 
yılında 600 milyar 
lira (yeni parayla 600 
bin lira), 1999 yılında 
ise 1 trilyon lira 
(yeni parayla 1 mil 
yon lira) oldu.
2000 yılında 3 trilyon 
liraya (yeni parayla 3 
milyon lira), 2001 
yılında 5 trilyon 
liraya (yeni parayla 5 
milyon lira), 2002 
yılında 8 trilyon 
liraya (yeni parayla 8 

milyon lira), 2003 
yılında 10 trilyon 
liraya (yeni parayla 
10 milyon lira), 2004 
yılında da 15 trilyon 
liraya (yeni parayla 
15 milyon lira) çıkan 
büyük ikramiye, 
2005 yılında 20 tril 
yon lira (yeni paray
la 20 milyon lira) 
olarak tespit edildi. 
Ancak, söz konusu 
yıl paradan 6 sıfır 
atılması sonucu 
büyük ikramiye 20 
milyon YTL olarak 
ödendi. 2006 yılında 
da büyük ikramiye 
değişmedi. 2007 
yılında 25 milyon 
YTL'ye yükseltilen 
Yılbaşı büyük 
ikramiyesi, 2008 
yılında da aynı kaldı. 
Büyük ikramiye 
2009 yılında 30 mil 
yon lira, 2010 yılında 
35 milyon lira, 2011 
yılında da 40 milyon 
liraya çıktı.
DÖVİZ 
BAZINDA DA 
EN BÜYÜK 
İKRAMİYE 
Milli Piyangonun 
Yılbaşı büyük 
ikramiyesi, bugünkü 
kurlarla döviz bazın
da yaklaşık 25 mil 
yon dolara ulaşıyor. 
Bu rakam son 20 
yılın döviz bazında 
da en yüksek 
ikramiyesi olacak.

H
■1

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

KİRALIK KÖRFEZ SİTESİNDE
I

I

Mili ■
KİRALIK DAİRE

TEL: O 532 583 53 78
www.gemlikkorfezgazetesi.com

■ Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜND€ DAV€TİV€ BASILIR 
;______

ınıuıvAn VER0NA GRANİT MERMER SAN-Tic-LTD- ŞTİ 
DnDNIIIIn Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km. 
MM1IİVİI TEL ;514 03 06 ■ 514 20 21 GEMLİK

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Zengin çeşit ve 
kotologlorımızı görmeden 

karar vermeyin ...

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye nüfusu yaslanıyor

12,1, yüzde 10,8 ve 
yüzde 10 olacak.
2050'de ise toplam 
işsizlik oranları

düşükj orta ve 
yüksek senaryolarda 
sırası ile yüzde 12, 
yüzde 8,5 ve yüzde

6,7 düzeyinde 
seyredecek. 
Başkent Üniversitesi 
Tıp Fakültesi

Türk Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
TÜSİAD ile BM 
Nüfus Fonu 
(UNFPA) tarafından 
2050'ye doğru 
Türkiye’yi bekleyen 
nüfus yapısının ele 
alındığı “Sağlık 
Sistemine Bakış” 
Raporu’nda, 
Türkiye’nin nüfusu
nun 2040?dan 
sonra ’’yaşlı 
nüfus” kategorisine 
gireceği ve bunun 
alışılmadık 
sorunlara yol 
açacağı belirtildi. 
Rapora göre, 
işsizlik oranları 
2023'te düşük, 
orta ve yüksek 
senaryolarda sırası 
ile yüzde

Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Ayşe Akın ile 
Başkent Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Korkut 
Ersoy tarafından 
hazırlanan ’’Sağlık 
Sistemine Bakış” 
raporunda ise 
nüfusunun yüzde 
15'i yaşlı olan 
ülkelerin ’’yaşlı 
nüfus” olarak 
adlandırıldığı belirtil
erek, Türkiye’nin 
ancak 2040'dan 
sonra ’’yaşlı 
nüfus” kategorisine 

gireceği ve 
Türkiye’nin 
2050'de nüfusun 
yüzde 17’sinin 65

yaş üstü 
nüfus 
olacağı belirtildi. 
“Nüfusun yaşlan
masına bağlı 
olarak ortaya 
çıkacak olan s 
orunlar, Türkiye’nin 
daha önce 
karşılaşmadığı, 
alışılmadık sorunlar 
olacak ve başa 
çıkılması için 
yeni yöntemler 
geliştirilmesini 
gerektirecek” 
görüşüne yer 
verilen raporda, 
sağlık politikalarında 
kadın, anne-çocuk 
ve ergen nüfusun 
önemini aynen 
sürdürmesi 
gerektiği ifade 
edildi.

Çoğunuzun Internet hağımlısı olmasına izin termenin
Çocukların internet 
bağımlısı olmaması 
için teknik konularda 
profesyonel yardım 
alabilecek anne 
babanın en önemli 
görevi çocuklarına 
ilgi ve özen göster
mek.
İnterneti güvenli kul
lanma bilgisine 
sahip olmayan 
çocukları korumanın 
yolu, bilinçli anne 
babadan geçiyor. 
Gün geçtikçe insan 
hayatında geniş yer 
tutan internet, özel
likle çocukların 
zamanını işgal ettiği 
gibi, güvenlik 
yönünden de büyük 
önem arz ediyor. 
Çocukların güvenli 
şekilde kullanması 

gereken internet 
dünyasında, faydalı 
sitelerin yanında, 
uygunsuz ve tehlike
li adresler de yer 
alıyor.
Bursa'da kişisel bil
gisayar kullanıcıları
na hizmet veren 
Pratik Servis uzman
ları, güvenli internet 
kullanımının çocuk
lar için önemine 
dikkat çekiyor. İnter
netin güvenli kul
lanılması konusunda 
öncelikle ebeveyn
lerin bilinçli hareket 
etmeleri gerektiğini 
belirten Pratik 
Servis, anne 
babalara tavsiyel
erde bulunuyor.
Pratik Servis uzman
ları, anne babaların

çocuklarının güvenli 
internet kullanımını 
nasıl sağlayabilecek
leri konusunda şu 
önerilerde bulunu 
yor:
- Çocuğunuzun yaşı
na uygun ve güvenli 
siteleri belirleyin.

Faydalı internet 
adreslerini sık kul
lanılanlar kısmına 
ekleyin.
- İnternet kullanımı 
na zaman sınırla
ması getirin.
Çocuğunuzun 
saatlerce bilgisa

yarın karşısında 
oturmasını önle
menin, aranızda 
geliştirdiğiniz ilişki 
ve iletişimin kuvve
tine bağlı olduğunu 
unutmayın.
- Çocuğunuzun 
internete girdiği bil
gisayarı ortak kul
lanım alanında 
tutun.
- Zararlı içeriklerden 
korunmak amacıyla 
gerekli güvenlik 
ayarlarını yapın, fil- 
treleme programları 
kullanın.
- Çocuğunuz sosyal 
paylaşım sitelerine 
giriyorsa, tanımadığı 
kişilerle sohbet 
etmemesi gerektiğini 
açıklayın.
- Internet ortamında

ki oyunlar ve yarış
malara katılımında 
sizlerden izin 
almasının şart 
olduğunu, 
çocuğunuza belirtin. 
İnternetten alışveriş 
konusunda gerekli 
uyarılarda bulunun. 
Ayrıca, ebeveynlerin 
güvenli internet 
kullanımı 
konusunda teknik 
konularda da pro
fesyonel hizmet ala
bileceklerine dikkat 
çeken uzmanlar, tüm 
bunların öncesinde 
ise anne babaların, 
internet bağımlısı 
olmaması için 
çocuklarına ilgi ve 
özen göstermeyi 
unutmaması gerek
tiğini ifade ediyor

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

Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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E$ RIZASI ŞARTI KALKIYOR

cak.Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ticari 
kredilere kefil 
olurken, eş rızası 
aranmasını şart 
koşan düzenlemeyi 
kaldırıyor. Konut ve 
ihtiyaç kredisinde 
ise eşi korumak için 
mal ayrımı geliyor 
ş dünyasını sıkın

tıya sokan kredi 
kefaletlerinde "eş 
rızası" şartı 
kaldırılıyor. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı, 
Yeni Borçlar 
Kanunu'nda kredi 
kefaletlerinde eş 
rızası düzenlemesini 
yeniden görüştü. 
Habere göre 
Bakanlık, bu uygula
mayı yalnızca ticari 
kredilerle sınırlı 
olmak kaydıyla 
kaldırma kararı aldı. 
"Eş rızası" şartı 
uygulamasının 
esnaflar arasında 
dostluğu bozduğu 
ve ticari hayatı 
aksattığı yönündeki 
tepkilerin artmasıyla 
bu yönde yeni bir 
adım atılması gün
deme gelmişti. 
MAL AYRIMI 
ÖNLEMLİ

Eş rızasının kaldırıl
masına yönelik 
düzenleme tamam
lanma noktasına 
gelirken, kefil olan 
şahsın eşinin rıza
sının olması şartı 
konut, ihtiyaç, birey
sel gibi ticari 
olmayan kredilerde 
devam edecek. 
Düzenlemenin yıl
başına kadar meclis 
gündemine getir
ilmesi bekleniyor.

Ticari kredilerde 
eşin mağdur olma
ması için alınacak 
önlemlere ÎSS 
Bakanlar Kurulu 
karar verecek. 
Kredilerden doğa
cak olası haciz 
durumlarında kefil 
eşinin mağduriyet 
yaşamaması için alı
nacak önlemleri 
Bakanlar Kurulu 
belirleyecek.
Düzenleme ile birlik
te Bakanlar 
Kurulu'nun gün
demine sunulacak 
önlemler başta 
ekonomi kurmayları 
olmak üzere 
hükümetin 
görüşüne sunula

Eş mağduriyetini 
önlemek için 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'nın en çok 
üzerinde durduğu 
yöntem ise mal 
ayrımı. Kefalette 
eşin mağdur 
olmasını engellemek 
için mal paylaşımı 
yapılacak ve eşin 
hayatını devam 
ettireceği belli malın 
eş üzerine yapılarak 
olası hacizlerde el 
konulamaması 
sağlanacak. Başta 
kefil ailesine ait ev 
olmak üzere belli 
eşyalar bu kapsam
da mal ayrımına 
girecek.
Eş rızası şartı, iş 
kurmak ya da buna 
benzer amaçlarla 
ticari kredi kul
lanırken kefil bul
mayı zorlaştırdığı 
gerekçesiyle eleştir
iliyordu. Bakanlık 
özellikle esnaftan 
gelen şikâyetleri 
dikkate alarak yeni 
bir düzenlemeye 
gitti. Diğer krediler 
içinse eş rızası 
kuralı geçerli.

Maliye Bakanlığı 
hem vergi adaletini 
sağlamak hem kayıt 
dişiliği ciddi ölçüde 
azaltmak amacıyla 
Gelir ve Kurumlar 
Vergisi'nde köklü 
değişiklikler hazır
ladı. Tüm çalışanlar 
tıpkı kira ya da 
serbest meslek 
kazancı elde eden
ler gibi gelirlerini 
beyan edecek. 
Maliye'nin hazır
ladığı vergi taslağı
na göre tüm 
çalışanlar tıpkı 
kira ya da serbest 
meslek kazancı 
elde edenler gibi 
gelirlerini beyan 
edecek.
Milyonlarca çalışan 
sağlık ve eğitim gibi 
birçok giderini 
vergiden düşebile
cek.
Gelir Vergisi ile 
Kurumlar 
Vergisi'nin bir
leştiren yeni vergi 
reformu taslağında 
ücretliler dahil 
herkesin beyan
name vermesini 
öngören bir sistem 
öngörülüyor.
Yeni düzenlemenin 
teknik detayları 
ABD, Fransa, 
Japonya, İtalya ve 
İngiltere gibi ülke 
örnekleri ince
lenerek hazırlandı. 
Sistem toplam 16 
milyon 242 bin 
çalışanı kapsaya
cak.
Teknik hazırlığı 
büyük ölçüde 
tamamlanan ve 
Ekonomi 
Koordinasyon

Kurulu'nda 
görüşülen taslak, 
onay için Bakanlar 
Kurulu'na sunula
cak. 
Bakanlar 
Kurulu'nun ücretli 
çalışanları beyan
name kapsamına 
alan bölümü uygun 
bulmaması halinde, 
mevcut sistemin 
devamını öngören 
alternatif düzenle
meyle tasarıya son 
şekli verilecek. 
İşte yeni sistem: 
Yıl sonunda 
beyanname 
Memurlar dahil 
bütün çalışanlar, 
tıpkı serbest meslek 
kazancı elde eden
ler ya da gayri- 
menkulünü kiraya 
verenler gibi yıllık 
kazançları 
üzerinden yıl 
sonunda beyan
name verecekler. 
Bununla birlikte tüm 
çalışanlar her ay 
elde ettikleri ücret, 
maaş ya da 
yevmiyeleri 
üzerinden aylık 
kazançları oranında 
peşin vergi ödem
eye devam edecek
ler. Ödenen bu 

vergiler daha sonra 
yıllık vergiden 
düşülecek. 
Ücret dışı gelir 
kapsamda 
Ücretliler yıl sonun
da Maliye'ye beyan
name vererek 
gerçek kazanç ve 
giderlerini beyan 
edecekler. 
Beyanname 
içerisinde bir yıl 
içerisinde elde 
edilen ücret ve 
maaş gibi çalışma 
karşılığı elde edilen 
aylık kazançlar ile 
yan ödeme ve 
diğer kazançların 
tümü 'gelir' olarak 
yazılacak.
Eğitim sağlık gibi 
harcamalar dahil 
Beyannamenin 
'gider' bölümüne ise 
kazançların elde 
edilmesi için 
yapılan harcama 
ve masraflar, eğitim, 
sağlık, kira, 
ev için yapılan 
enerji tasarrufu ve 
çevre yararına har
camalar gibi 
kişisel ve aile 
harcamaları ile 
yasalar kapsamında 
yapılan bağışlar 
yazılacak.

GEREKLİ TELEFONLAR DENİZ OTORÜSÜRESMİ DAİRELER

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

Telefon Arıza 121
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
Lima/rBaş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 51314 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 İmcim Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

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

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 5,3 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 go 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
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 5,3 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
OEKLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ «ASITKSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4433 

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)

ıınklııııtlıılil
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ ŞAFAK

VAKTİ BÖLÜM 
2:11:30-14:00- 

16:30-19:00-21:15 
DABBE;BİR CİN 
VAKASI:12:00- 

14:15-16:30-
20:00...

REZERVASYON 
513 33 21



GemlikKSrfez

UÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

RENAULT FIX PAKETLERİNDE 
VE ELF MOTOR YAĞLARINDA 

%20 İNDİRİM

0224 513 89 96 FAX: 0224 514 30 89

eiF0|MICHELIN
SBSIspıKredi

WORLD

DRIVE THE CHANGE

RETINA
GÖZ HASTANESİ

Siz görmeye değer olanları, biz gözlerinizi koruyalım.

FSM Butvar t Mudanya Yolu Kavşağı 
No: 171 Nilüfer/ BURSA

SGK
Anlaşmamız vardır

© 240 24 00 
www. bursaretina .com

Bursa’nın İlk ve Tek
Göz Hastanesi

4
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I Dr. Sefer
I KÖSTEM

'O GEMLİK KONUR TIP MERKEZİ 
hastÂ"™v?man. SGK İLE ANLAŞMAMIZ 

Dr. Sabahaddin MEVCUTTUR
ÇAKIROĞLU , RANDEVU İÇİN

Perşembe ve Cumartesi Günleri Çarşamba ve Perşembe günleri İstiklal Cad. No : 44 GEMLİK

Saat 13.00*18.00 arası Saat 13.00 • 18.00 arası Tel: 514 80 88 - 514 50 5}

ATM'den para çeken 
adam yardım etme 

bahanesiyle dolandırıldı 
Mudanya’da ATM'den para 
çeken bir kişi, kendisine sözde 
yardım eden şüpheli tarafından 
dolandırıldı. Haberi sayfa 3’de

Gemlik Hünkâr Hacı Bektaş Veli Derneği’nde, geleneksel aşure ve kurban 
günü düzenlendi. Günde kerbelanın yası ve matemi yeniden yaşandı. Meteoroloiiden 

lodos lırtınası uyarısı
Gemlik Hünkâr Hacı Bektaş 
Veli Derneği Başkanı Ahmet 
Gazi Memiş, "Biz, aleviler 

k eşit yurttaşlık haklarından 
olan ibadet hanelerimizin 
resmi statüye kavuşmasını 
istiyoruz" dedi. Kaymakam 
Cahit Işık ise acıyı paylaşan 
bir kültürden geldiğimizi be 
lirterek, tahriklere kapılma 
dan, birlik ve beraberliği boz
madan yarınlara bakılması 
gerektiğine söyledi. 2’de

Meteoroloji Bursa 
Bölge Müdürlüğü’n 
den yapılan açıkla
mada, Bursa, 
Kütahya, Eskişehir 
illeri bölgesinde 
lodos fırtınası bek
lendiği açıklandı. 
Yapılan açıklama
da, lodos fırtı
nasının 29 Kasım 
günü başlayacağı, 
3 Aralık gününe 
kadar süreceği ve 

orta kuvvette ese
ceği belirtildi. 
İlgililer, soba, 
doğalgaz ve baca 
zehirlenmelerine 
karşı vatandaşların 
tedbirli ve dikkatli 
olmaları konusun
da uyarırken, ısı 
kaynaklarının 
sağlığa zarar ver
meyecek şekilde 
kullanılmasını iste
diler.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cemevi’ne resmi 
statü isteği

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni Anayasa 
sının hazırlanmakta olduğu bugünlerde, 
sivil toplum kuruluşları, iktidar partisi, 
TBMM başkanı, siyasi partilerin ilgili 
kurum ve komisyonları, anayasaya şekil 
vermek istiyor.

İktidar 1924 anayasasından sonra ilk 
sivil anayasayı çıkartma iddiasında.

Bir yandan da Anayasamızın değiştirile
mez maddelerini de değiştirmek istiyor.

Başka kürtler, aidiyetlerinin anayasal 
güvence altına alınmasını, kürtçe eğitim 
hakkı, yargıda kürt dilinin kullanılmasını 
istiyorlar.

Aşeviyurttaşlarımız ise, cemevlerinin 
ibadethane sayılmasını, devletini cami 
yaptırdığı halde cemevlerini yaptırma
masından şikayetçiler. Devamı syf 4’de

LİG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ
MAÇLARIN HEYECANINI 
AİLENİZ İLE BİRLİKTE t#

YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE
KALİTELİ BİR MEKAN...

R^^BALIK RfiîTAORANT

Giizelyalı Mh. A. Aslan Cd. No:107/B
Tel: o224 533 00 06 Kiiçükkumla/Gemlik/Bursa
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Buluşma
Gemlik Hünkâr Hacı Bektaş Veli Derneği’nde, geleneksel aşure ve kurban 

günü düzenlendi. Günde kerbelanın yası ve matemi yeniden yaşandı.

Gürhan ÇETİNKAYA
Kılık kıyafet...

Ne oluyor ne bitiyor anlamak olanaksız. Kılık 
kıyafete dair iktidar eliyle bir kısım düzenlemel
er yapılıyor. Okullardan başlandı... Zaten son 
zamanlarda ortalıkta ucube kıyafetli yaratıklar 
dolaşıyor.

Siz de görüyor musunuz? Ben görüyorum. 
Son derece rahatsız oluyorum.
Türkiye özgürlükler ülkesi...
Kimse kimsenin kıyafetine karışacak değil 

kuşkusuz.
Ancak; Bu ülkenin Cumhuriyet’in ilanıyla bir

likte yürürlüğe girmiş devrim yasaları var.
Bunlardan biri Kılık Kıyafet Yasası... 
Bizim tepkimiz de bu noktada başlıyor. 
Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde 

yaşayan, T.C.Yurttaşı kimliği taşıyan hiç kimse 
bu yasalara karşı koyamaz.

Ucube kıyafetlerle dolaşamaz.
Önce T.C.Anayasası’nın ilgili maddesinin 

gerekçesini anımsatalım.
lÜüAnayasa (Madde 174) :
“Anayasa'nın hiçbir hükmü, Türk toplumunu 

çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak ve 
Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koru
man amacını guaen, aşağıda gbsiemen uevrım 
Yasalarının, Anayasa'ya aykırı olduğu biçiminde 
anlaşılamaz ve yorumlanamaz.”

Şimdi de içeriğini anımsatalım 
KİMİ GİYSİLERİN GİYİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN 

YASA
Yasa Numarası :2596 

Kabul Tarihi:03.12.1934 
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:13.12.1934 
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:2879 
Madde 1 - Hangi din ve mezhepten olurlarsa 
olsunlar, din görevlilerinin tapınaklar ile dinsel 
törenler dışında dinsel giysi taşımaları yasaktır. 
Hükümet her din ve mezhepten uygun göreceği 
yalnız bir din görevlisine tapınak ve dinsel tören 
dışında dahi dinsel giysisini taşıyabilmek için 
geçici izinler verebilir. Bu izin süresinin biti
minde iznin, aynı din görevlisine yenilenmesi ya 
da bu hakkın bir başka din görevlisine verilmesi 
uygundur.

Madde 2 - Türkiye’de yasaya bağlı biçimde 
oluşmuş ve oluşacak olan izcilik, sporculuk gibi 
topluluklar, dernek ve kulüp gibi kurullar ve 
okullar; özel giysi, belgi ve gereç taşımak iste
diklerinde yalnız tüzük ya da yönergeyle belirli 
tiplere uygun giysi, belgi ve gereç taşıyabilirler. 
Madde 3 - Türkiye’de bulunan Türklerin ve 
yabancıların, yabancı ülkelerin siyaset, askerlik 
ve milis örgütleriyle bağlantılı giysi, belgi ve 
gereçleri taşımaları yasaktır. Madde 4 - Yabancı 
örgüt üyelerinin kendi giysi, belgi ve gereç
leriyle Türkiye’yi ziyaret etmeleri, Bakanlar 
Kurulu'nca belirlenecek mercilerin iznine 
bağlıdır. Madde 5 - Türkiye Devleti katında 
memur bulunanların giysileri uluslararası uygu
lamalara bağlıdır. Özel izinle gelen yabancı 
ülkeler kara, deniz, hava kuvvetlerine mensup 
kimselerin resmi üniformalarını nerelerde ve ne 
zaman taşıyabilecekleri Bakanlar Kurulu 
kararıyla belirlenir. Madde 6 - Bu yasanın uygu
lanma biçimini gösterir bir tüzük yapılır.
Madde 7 - Birinci maddenin hükümleri bu 
yasanın yayımlanması tarihinden başlayarak altı 
ay sonra ve öbür maddelerin hükümleri yasanın 
yayımlanması tarihinden başlayarak geçerlidir. 
Madde 8 - Bu yasanın yürütülmesinde Bakanlar 
Kurulu görevlidir.

Ancak Cumhuriyetin ilânından bu yana geçen 
süre içinde bu devrimler! içine sindiremeyen, 
çıkarı bozulan nüfuslarını kaybeden gerici din 
tacirleri, son zamanlarda Atatürk Devrimlerine 
ve Atatürk'e saldırmayı kendilerine iş edin
mişler, Türk toplumunu ortaçağın karanlıklarına 
çekme çabalarını her türlü aşağılık yönteme 
başvurarak iyice yoğunlaştırmışlardır. Amaçla 
rina ulaşmak için zaman zaman demokrasiyi 
araç olarak kullanmışlar, toplumun dini inanış 
larını istismar etmişler, dernek, tarikat, ve siyasi 
partiler içinde ciddi örgütlenmeler içine gir
mişlerdir. birçok siyasi parti de bu istismara 
açık yada kapalı destek vermekten kaçınmamış 
lardır.
| Tüm iç ve dış baskılara karşın;

Bu ülke; Ortaçağ zihhiyetinden ve şeriattan 
kaynaklanan kurallardan kurtulmuş, akla dayalı, 
laik düşünce, laik hukuk ve laik öğretim sistem
lerini benimsemiştir.

Onun için: Bu ülke Ulu önder Atatürk'ün üzeri 
ne basa basa vurguladığı gibi "şıhlar şeyhler, 
dervişler ülkesi olamaz ".

Gemlik Hünkâr Hacı 
Bektaş Veli Derneği 
Başkanı Ahmet Gazi 
Memiş, "Biz, aleviler 
eşit yurttaşlık hak
larından olan ibadet 
hanelerimizin resmi 
statüye kavuşmasını 
istiyoruz" dedi.
Muharrem Ayı biti
minde geleneksel 
Aşure ve Kurban 
dağıtım gününde 
protokolü ve 
Gemliklileri ağır
layan Hünkâr Hacı 
Bektaş Veli Derneği 
yönetim kurulu 
üyelâri, 680 yılında 
yaşanan Kerbela 
olaylarının yas ve 
matemini yeniden 
yaşadılar.
Gemlik Cemevi’nde 
yapılan etkinliğe 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Beyazıt'ın yanı sıra 
Ak Parti, CHP ve 
MHP yönetim kurulu 
üyeleri, sivil toplum 
örgütü temsilcileri, 
Türk Metal İş 
Sendikası Bursa 
Başkanı Ruhi Biçer, 
Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz, aleviler ve 
Çok sayıda davetli 
katıldı.

İBADETHANELERE 
RESMİ STATÜ 
İSTEDİ
Aşure günüde 
konuşan Dernek 
Başkanı Ahmet Gazi 
Memiş, "Öyle acılar 
vardır ki, üzerinden 
asırlar geçse bile 
unutulmaz. 680 yılın
da yaşanan o katli 
amı her zaman gön
lümüzde kanayan 
bir yara gibi çekip, 
yas-ı matemi yaşıy
oruz. Biz aleviler, 
felsefemiz gereği, 
din, dil, ırk, mezhep 
ayrımı gözetmek
sizin 72 millete aynı 
nazarda bakarız.
Biz, aleviler Çorum'- 
da, Malatya'da, 
Maraş'ta, Gazi 
Mahallesinde ve 
Sivas'ta çok acılar

yaşadık. Bir daha bu 
acıları yaşamak 
istemiyoruz.
Bizler inanç ve 
kültürümüzün de 
kısıtlanmasını 
istemiyoruz.
Bu topraklar 
üzerinde kardeşçe 
birlik ve beraberlik 
içersinde yaşamak 
istiyoruz.
Bizler, anayasanın 
eşit yurttaşlık hak
larından olan ibadet 
hanelerimizin resmi 
statüye kavuşturul
masını istiyoruz" 
dedi.

72 MİLLETİ 
TEMSİL EDİYOR 
Alevi dedesi Dursun 
Asa'da, Kerbela 
Zalimliğini lanet
leyip, mazlumluğu 
andıklarını vurgula
yarak, Kerbela'dan 
kurtulan Zeynel 
Abidin için yaratana 
şükretmek adına 
kurban kestiklerini 
söyledi.
Muharrem ayı ve 
alevilerin inanç ve 
kültürleri konusun

da da açıklamalarda 
bulunan Alevi 
Dedesi Asa, aşure 
kazanının da 
dünyaya benzediğini 
ve benzer tat ve 
lezzette olmasalar 
da, kazanda kay
nayan nimetlerin her 
birinin diğerine 
üstünlük ve diğeri 
nin lezzet alanını 
işgal etmeden bir 
arada lezzet ve tat 
verdiklerini söyledi. 
Bunun dünyadaki 
72 milleti temsil 
ettiğini ve mazlum
ların tadı olduğunu 
ifade eden Asa, Hz. 
Hüseyin ve tüm 
Kerbela şehitleri için 
düzenledikleri güne 
katılan herkese 
teşekkür etti.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, Kerbela 
olayının her zaman 
içini sızlattığını 
kaydederek, "Allah 
bir daha bizlere 
Kerbelalar yaşat
masın" diye konuş
tu. "Bütün Canlar 
burada" diye sesle

nen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Acınız 
acımızdır.
Sorunlarınız sorun- 
larımızdır. Matemi de 
beraber yaparız, 
Muharrem orucunu 
da birlikte tutarız. 
Birlik ve beraber
liğimizi bozmaya 
hiçbir güç yetmez" 
dedi.
Cemevlerinin ibade
thane statüsü nün 
Bursa'da aşıl dığına 
dikkat çeken Refik 
Yılmaz, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcılığı 
ve Büyükşehir 
Belediyesi Hukuk 
Komisyonu üyesi 
olduğu dönemde 
Kestel Cemevine 
ibadethane statüsü 
verip, planlara işlet
tiklerini hatırlattı. 
Ankara'da yaşanan 
mahkemelik hak 
sorunlarının 
Bursa'da yaşan
madığını vurgulayan 
Refik Yılmaz, konuş
masını "biz biriz" 
diye bitirdi.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık'da, acıyı 
paylaşan bir kültür
den geldiğimi zi 
belirterek, tahriklere 
kapılmadan, birlik ve 
beraberliği boz
madan yarınlara 
bakılması gerek
tiğine söyledi.
Alevi Dedesi Dursun 
Asa'nın duasının 
ardından kavurma, 
pilav, ayran ve aşure 
den oluşan ikram, 
davetlilere verildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ATM'den para çeken adam yarılım 
etme bahanesiyle dolandırıldı

Mudanya’da 
ATM'den para çeken 
bir kişi, kendisine 
sözde yardım eden 
şüpheli tarafından 
dolandırıldı.
Olay, Burgaz 
Mahallesi Kazım 
Karabekir Caddesi 
üzerinde meydana

İskeleden belon zemine tlüsiii
İnegöl Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
iskeleden düşen bir 
işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Organize 
Sanayi Bölgesi 
(OSB) 1. Cadde'de 
faaliyet gösteren 

Yurtta 9 öğrenci zehirlendi

geldi. ATM'de para 
çekmeye çalışan 
H.K.'nın yanına 
gelen bir kişi, kendi
sine yardım edebile
ceğini söyledi. 
Şifreyi beraber 
girdikten sonra 
kartın cihazda 
kaldığını belirten 

petrol istasyonun 
yıkama bölümünde, 
tadilat yapımı 
için kurulan 
iskelede çalışan 42 
yaşındaki Özer 
Duman, bir anlık dal
gınlık nedeniyle den
gesini kaybetti ve 

şüpheli, H.K.'ye 
karşı markete gidip 
telefonla bankayı 
araması gerektiğini 
söyledi. Apar topar 
markete giden H.K., 
geri döndüğünde 
şüpheli şahsın 
plakasını alamadığı 
bir araca binerek 

iskeleden beton 
zemine düştü. 
Düşme sonucu 
yaralanan Özer 
Duman'a ilk müda
haleyi, olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis sağlık görev 
lileri yaptı. Yaralı 

hızla uzaklaştığını 
gördü. Hesabından 
bin 130 lirasının 
çekildiği tespit 
edilen H.K. soluğu 
karakolda aldı. Polis 
şimdi kameralardan 
kimliği tespit edilme 
ye çalışılan zanlının 
peşine düştü 

ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
kaldırıldı. Özer 
Duman'ın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu, olayla ilgili 
tahkikatın sürdüğü 
belirtildi.

Otomobilin 
Bagajından 101 
bin lira çaldılar

Bursa'da, otomo
bilin bagajından bir 
ev alabilecek kadar 
para çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Hüdavendigar 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. C.T, 
park ettiği aracının

Yeni Aldığı 
Motosikletini çaldılar
Bursa'da bir kişi 
yeni aldığı motosik
letini plaka bile 
çıkartamadan 
çaldırdı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Küplüpınar
Mahallesi'nde 
meydana geldi. S.S, 

bagajında içinde 
101 bin lira bulunan 
çantasının 
çalındığını fark 
etti. Müşteki, 
hemen durumu 
polise bildirirken, 
ekipler olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

yeni aldığı, ruhsat 
ve plakasını dahi 
çıkartamadığı 
motosikleti 
çalınınca soluğu 
karakolda aldı. 
Polis şüphelinin 
yakalanıp 
motosikletin bulun
ması için tahkikat 
başlattı.

İnegöl’de Mediha- 
Hayri Çelik Fen 
Lisesi yurdunda 9 
öğrenci zehirlendi. 
Edinilen bilgiye 
göre, önceki akşam 
yemek yedikten 
sonra yatan öğren
ciler, sabah saat
lerinde rahatsız

Çocukları ölüme terk elti
Bursa'da çocukları 
tarafından ölüme 
terk edilen yaşlı 
adamın içler acısı 
hali yürek burkuyor. 
İstanbul'da yaşayan 
evlatlarının yerine 
komşusunun baktığı 
yaşlı adam, 
gözyaşları içinde 
yetkililere seslendi. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Sinandede Mahallesi 
Serin Sokağı'ndaki 
evinde yalnız 
yaşayan 82 yaşında
ki Hasan Basri 
Çekirdekçi, 20 yıl 
önce eşini kaybetti. 
3 çocuğu tarafından 
terk edildiğini 
belirten yaşlı adam, 
komşusunun 
yardımıyla hayata 
tutunuyor.

landı. İstifra eden 
öğrenciler, yurt 
idaresi tarafından 
özel araçlarla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Acil 
servisteki ilk müda
halenin ardından 
öğrenciler müşa
hede altına alındı.

Evlatlarının 
kendisine bak
madığını söyleyen 
Çekirdekçi, 250 lira 
kirayla oturduğu

çöplüğe dönen evde 
hayatta kalma 
mücadelesi veriyor. 
Yürümekte zorluk 
çektiği için düşmek

Öğrencilerin sağlık 
durumlarının iyiye 
gittiği bildirilirken, 
neden zehirlendik
leri konusunda 
tetkiklerin yapıldığı 
bildirildi.
Öğrencilerin yemek
ten mi yoksa temiz
lik sırasında kul

lanılan maddelerden 
mi zehirlendiğinin 
tespit edilmesi için 
İlçe Tarım Gıda ve 
Hayvancılık Müdür 
lüğü görevlileri yur
dun yemeklerinden 
numune alarak 
Bursa'ya tahlile gön
derdi.

ten vücudu yara 
bere içinde olan fıtık 
hastası yaşlı adam, 
yetkililere 
seslenerek en azın
dan huzurevine 
yarleştirilmek iste
diğini söyledi.
3 çocuğunun 20 
yıldır kendisini ne 
arayıp ne de 
sorduğunu söyleyen 
Çekirdekçi, 
"Allah onları 
benden beter hale 
getirsin. Ne arayıp 
ne soruyorlar.
Kimseye küskün
lüğüm yok. Çocuk
larımın hepsi para 
peşindeler. Ne iş 
yaptıklarını bile 
bilmiyorum. Bana 
bakmıyorlar" diy
erek gözyaşlarına 
boğuldu

Yastığa sakladığı 
altınlarım çaldılar
Karacabey’de bir 
evden yastık ve 
koltuk kılıfı içine 
saklanan 6 bilezik 
ile 27 cumhuriyet 
altını çalıntı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Esentepe 
Mahallesi 188. 
Sokak üzerinde 
meydana gelen 
olayda, M.D., çocuk 
odasında kullanıl

KRŞ6D6 BCKICMCK 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

mayan bir yastığın 
içine koyduğu 
27 adet cumhuriyet 
altını ile 
misafir odasındaki 
koltuk kılıfının 
içine gizlediği 6 
adet bileziğin 
olmadığını görünce 
polisi aradı. Ekipler, 
hırsızlıkla alakalı 
soruşturma 
başlattı.
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Cemevi’ne resmi 
statü isteği

Aleviler bu isteklerini son yıllarda 
her ortamda duyuruyorlar.

Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı 
sunnilerin yönetimindedir.

Bu durum Türkiye Cumhuriyeti 
kurulmadan önce de böyleydi.
Diyanette Aleviler temsil edilmez.
Sunniler, cemevlerini ibadethane 

olarak görmezler..
Alevilerin varlığını kabul ederler 

ama onlara yönetimde görev vermez 
ler.
Alevi yurttaşlarımız kendi inaçları 

doğrultusunda asırlardan beri 
yaşamlarını sürdürmekte ve azınlık 
olmanın her zaman ezgisini, cefasını 
çekmişlerdir.
Bir türlü eşit yurttaş ola

mamışlardır.
Bundan 480 yıl önce nasıl Kerbe 

la’da bir katliam yaşanmışsa, günü 
müzde de alevilere karşı baskılar bit
memiştir.
Kaahramanmaraş olayları, Sivas 

Katliamı, Malatya, Çorum Gazi 
Mahallesi olayları unutulmamıştır.

Dün Gemlik’te yapılan Kerbela 
olaylarını anma oruç aşure ve kur
ban gününde konuşan Gemlik Hacı 
Hünkar Veli Derneği Başkanı Ahmet 
Gazi Memiş cemevlerine resmi statü 
verilmesini istedi.

Yukarıda da belirttiğim gibi, devlet 
cem evlerini ibadethane kabul etmi 
yor.

Bu nedenle cemevlerine devlet 
yardım etmiyor.

Bu nedenle, Gemlik’teki alevilerin 
yaptırmakta olduğu Cem evi yıllardır 
bitirilemiyor.

Son aşamasına gelen cemevine 
devlet elini uzatamadı.
Belediye elini uzatamadı.
Alevilerin kendi destekleriyle mev

cut bina bugünkü haline getirildi.
Alevi yurttaşlar hep Cumhuriyetin 

yanında oldular.
Cumhuriyet tarihimizde bazı 

başkaldırışları da sınırsız şiddetle 
karşı karşıya kaldılar.
Büyük bedeller ödediler.
Bugün, bunlarla devletin yüzleşme

si isteniyor.
Alevi yurttaşların sorunlarını diğer

leri gibi sorunlarına devletin el 
atması gerekir.

Yapılan çalıştaylardan bir sonuç 
alamayan hükümet, popülist söylem
ler yerini sonuç alıcı vatandaşlarını 
memnun edici kararlar almalı..

Cemevleri sorunu bu ülkede bit
meli.
Her demokratik ülkede olduğu gibi 

isteyen istediği gibi ibadetini yapa
bilmeli.

Tek bir çatı altında 
toplanan Gemlikli 
Nakliyeciler, bölge
sel güç olmayı 
hedefliyorlar. 
Gemlik'te bulunan 
30'un üzerindeki şir
ket ve kooperatifin 
bir araya gelerek 
"Nakliyeciler Derne 
ği" adı altında bir
leşmesi sonucu, 
psikolojik ve lojistik 
dev haline gelen 
nakliyeciler, hedef 
lerinin Gemlik'i tem- 
silen bölgesel güç 
olmak olduğunu 
ifade ettiler.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret eden dernek 
Başkanı Alaattin 
Akcan, Yönetim 
Kurulu üyeleri Uğur 
Silvan, Recep Ergün 
ve Fehmi Arslan, 
amaç, proje ve hedef 
lerini anlatarak Refik

Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayaıiışma Derneği genel kurulu yapıldı.

Ahmet Çakmak güven tazeledi
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
genel kurulunda 
Anmet Çakmak ve 
yönetimi yeniden 
göreve seçildi. 
Geçtiğimiz pazar 
günü Dernek 
Lokalinde yapılan

ŞOFÖR ARANIYOR
ATIK YÖNETİMİ 
SEKTÖRÜNDE 

FAALİYET GÖSTEREN 
FİRMAMIZDA İSTİHDAM 

EDİLMEK ÜZERE 
- E SINIFI SÜRÜCÜ 
BELGESİNE SAHİP 

■ TERCİHEN 
SRC BELGESİ OLAN 
- 40 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR

TEL: 5143007 
GSM: 0 554 951 68 12

Yılmaz'dan da 
manevi destek bek
lediklerini söylediler. 
Bin adet TIR filosu, 
1331 çalışanı ve 
1400'ün üzerinde iş 
makinesi ve ekipma 
na sahip olduklarını 
anlatan Dernek Baş 
kanı Alaattin Akcan, 
bölge limanlarının 
yanı sıra ithalat, 
ihracat ve açık yük 
taşımacılığı alanında 
büyümek istedikleri
ni bildirdi.
Buna karşın nakliye
cilik sektörünün 

genel kurul toplan
tısında divan 
başkanlığına 
gazetemiz yazarı 
İnan Tamer 
seçilirken, Divan 
yazmanlıklarına ise 
Arif Çakmak, Necati 
Selim TuranlI 
seçildiler. 

sorunları olduğunu 
ifade eden Akcan, 
tonaj ve yükseklik 
gibi yük konusunda
ki sorunların aşılma 
sı gerektiğini anlattı. 
Nakliyeciliğin sorun
ları üzerine bölgesel 
bir çalıştay toplamak 
istediklerini açıkla 
yan Alaattin Akcan, 
AB ülkelerindeki 
Lojistik Köy örnek
lerini gidip inceleye
ceklerini ve
Gemlik'in lojistik köy 
olabilmesi için de 
çaba gösterecekleri

Toplantının açılış 
konuşmasını 
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak 
yaptı.
Daha sonra saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı söylendi. 
Yönetim Kurulu 
çalışma raporunun 
okunmasından ve 
çalışmaların aklan
masından sonra 
hesap raporu 
okundu.
Hesap raporunun da 
aklanmasından 
sonra yeni yönetim 
ve denetim kurulu 
seçimlerine geçildi.

AHMET
ÇAKMAK LİSTESİ 
SEÇİLDİ
Yapılan seçimlerde 
yeni yönetim kurulu 
üyeliklerine Ahmet 
Çakmak, Ali 
Altuntaş, Adnan 
Süren, Yıldırım 

ni vurguladı. 
Büyümenin şartların 
dan birisinin de 
çağın gereklerini 
yakalamak olduğunu 
kaydeden Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz' 
da, Gemlikli nakliye
cilerin tek çatı altın
da toplanmasının 
sevindirici bir geliş 
me olduğunu söyle
di. Gemlik 
Belediyesi olarak 
Gemlikli nakliye
cilere destek sözü 
veren Yılmaz, AR- 
GE, profesyonel 
hizmet, eğitim ve 
disiplili çalışma ko 
nularında da derne 
ğin gelişip büyümesi 
için katkılar sunabile 
ceğini açıkladı. 
Gemlikli Nakliye 
çiler Dernek binala 
rım da 3 Aralık 2012 
Pazartesi günü 
hizmete açacaklar.

Akıncı, Oktay Obuz, 
İshak Yurdakul, 
Bekir Bayırh 
seçildiler.
Yedek üyeliklere ise, 
Serkan Aydınlı, 
Ahmet Filiz, Necati 
Selim Turanh, Emir 
Dumanlı, İsmail 
Aydınlı, Necdet Yar, 
Sinan Kenar 
seçildiler.
Denetleme Kurulu 
üyeliklerine ise İnan 
Tamer, Mehmet Arif 
Çakmak, Mustafa 
Kemal Güngör, 
Yönetim Kurulu 
aralarında yaptığı 
görev bölümünde 
Ahmet Çakmak’ı 
yeniden dernek 
başkanlığına, ikinci 
başkanlığa Ali 
Altuntaş, 
Muhasipliğe 
Adnan Süren, 
Sekreterliğe İshak 
Yurdakul 
getirildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AÇILIŞA DAVET
Gemlik Nakliyeciler Derneği’nin 

3 Aralık 2012 Pazartesi günü 
Saat 14:00’de yapılacak olan 

Dernek Hizmet Binamızın Açılış Törenine 
tüm sektör temsilcileri, çalışanları ve 

Gemlik halkı davetlimizdir.

Gemlik Nakliyeciler Derneği Başkanı 
Alaattin AKCAN

İstiklal Caddesi Karsak Köprüsü Karşısı - GEMLİK 
Tel: 0224 512 00 49 Fax: 0224 512 00 59

t
T T

&MLİKİ HER YERE TA^YDRIJZ!
^Araçlarımız. Gemlik Otogar ,çar,a,odan OaraKa_-----------

Antalya 
10:45-23:15

Denizli 
11:45-23:15

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR!
Kampanya detayları ve koşulları için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.
Ankara 

06:45 - 08:45 -12:45 -16:15 - 23:15

İzmir 
08:15-11:45-23:15-00:15

İSTER 
HEMEN GEL

HEMEN Al
“ERKEN ALAN

KAZANIR'

İstanbul
08:25 -10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

rfr İSTER
f DEDİĞİMİZ SAATTE...

^IRSAAT
"FIRSAATTE GELEN

KAZANIR"

5120025 - 5120083 Mü»
1962-2012; 08503333535 ==
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Mustafa Emre ÖZGEN
me.ozgn@windowslive.com

Tek Derdimiz Bu Olsun
Düşünüyorum da, 

yarın öbür gün 
Muhteşem Yüzyıl 
dizisinin senaristleri, 
yapımcıları, oyuncu
ları ansızın gerçek
leşen bir sabah 
baskını ile tutuklanır
sa buna vereceğimiz 
tepki ne olur?

jHiç.
Çünkü adalet 

mekanizmamızın tali
mat ve arzularla 
işletilmesine alıştık.

Her zaman dile 
getirmişimdir. 
Başbakan sağlam bir 
"Oltacı"! İnfial 
yaratabilecek konu
ların yoğunluk 
kazandığı, ve yahut 
bir süre için ülkenin 
çekilmesi gereken 
bir yön olduğuna 
karar verdiğinde pat 
diye gündemi 
değiştiriyor.

, Geçmişe bakalım. 
Birkaç örnek.

Başbakan 
İspan'ya da partisi 
nin o dönem üzerin 
den bolca ekmek 
yediği başörtüsü/tür- 
ban konusu için ne 
demişti?

"Velev ki siyasi 
simge olsun, yasak
lamak mı gerekir?”

Günlerce bunu 
konuştuk.

Hatta biz gençler, 
dağarcığımıza "velev 
ki" söz öbeğini bu 

çıkış ile yerleştirdik.
Sonra meşhur 

İsmet Paşa sataş
maları...

"Ekmeği karneyle 
verdiler, camileri ahır 
yaptılar, vay efendim 
buğdayları çürüt
tüler!"

Bu söylemlerin 
yaygınlaşmasıyla 
yakın zamanda özel
likle tarihçi Sinan 
Meydan'ın (Gemlik'te 
de konuşmalar yaptı) 
meselenin bu kadar 
basit olmadığı, bazı 
konuların yalandan 
ve çarpıtmalardan 
ibaret olduğu kanıt
landı. Artık kimse 
İsmet Paşa'ya 
sataşmıyor.

Birkaç hafta önce
sine kadar terörist 
başını asmamak için 
kaldırılan idam ceza

sının geri gelebile
ceğini savını ortaya 
atmıştı Erdoğan.

Hangi haber 
kanalını açsam, aynı 
isimler (başta Nazlı 
Ilıcak) idam cezasını 
konuştular.

Biz de halk olarak 
konuyu ciddiye alıp 
kafa yormaya 
başladık.

Tabi bir yandan 
şehit haberleri gel 
meye devam ediyor, 
diğer yandan 
Türkiye'ye yerleştiri 
lecek Patriot füzeler
den söz ediliyordu. 
Malatya Kürecik'teki 
Nato üssü meselesi 
daha kapanmamış 
ken bir de Rusya 
Türkiye'ye ihtar ver
mesin mi?

Başbakan da 
dayanamadı, bom

bayı patlatıverdi; 
"Muhteşem Yüzyıl 
dizisi şöyledir, 
böyledir, yetkilileri 
göreve çağırıyo
rum!"

Şimdi biz, birkaç 
gün daha bunu 
konuşacağız.

Birkaç gün daha 
doğuda çatışmalar 
sürerken, Suriye 
meselesinde 
boğazımıza kadar 
batmışken, yurdu
muzun topraklarına 
Nato füzeleri yer
leştirilirken, biz bir 
televizyon dizisi 
üzerine kafa yora
cağız.

Sonra o da geçe
cek.

Onu da unuturuz, 
bizim için hiç mi hiç 
sıkıntı değil!

lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu 
flile Birlifii niien bir dizi ziyaret

ayşe Ziwer Karatas İlkokulu 
öğrencilerine pandonıim gösterisi

Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu Okul Aile 
Birliği, Gemlik 
Kaymakamlığı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü ve Gemlik 
Belediyesine bir dizi 
ziyarette bulundu. 
Okul Aile Birliğin 
den Şenol Ünal, 
İsmail Uysal, Ergün 
Balcı, Sevda 
özdemir, Derya 
Ergen ve Nilgün 
Özçiğdem, Emel 
atgın'ın katıldığı 
ziyaretlere okul 
müdürü Can 
Olgun'da eşlik etti 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ziyaretin 
de Şube Müdürleri 
Ali Osman CURA ve 
Burhan İNAN 
ziyaret edilip kendi
lerinin gecikmelide 
olsa Öğretmenler 
Günü kutlandı. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet 
Ercümen'de heyeti 
kabul edip yeni 
seçilen okul aile bir
liği yönetim kurulu
na başarılar diledi. 
Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu Okul Aile 
Birliği aynı gün

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

içerisinde Gemiîk 
Belediyesine de\bir 
ziyarette bulunu]? 
Başkan Yardımdısı 
Nazmi Koçak 
tarafından ağırlandı. 
Olgun, kantin, ek 
merdiven, okul * 
bahçesinin düzen
lenmesi, çocuk 
oyun gruplarının 
konulması ve ntane 
vi destekler nedfeniy 
le Lale Kemal Kılıç 
ailesinin Gemlik' 

belediyesine min
nettar olduğunu 
kaydetti.
Okul Aile Birliği 
Üyeleri son olarak 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık’ı maka 
mında ziyaret ettiler. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit IŞIK'ta heyete 
teşekkür edip 
başarılar dileyerek 
en yakın zamanda 
okullarını ziyaret 
edeceğini belirtti.

Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu’nda sportif 
etkinliklerin yanı 
sıra öğrenci ve 
velilere yönelik 
kültürel ve sosyal 
faaliyetlerde devam 
ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 
babalara aile eğitimi 
semineri, öğren
cilere yönelik okul 
kuralları rehberlik 
toplantısı, Okul Aile 
Birliği tarafından 
öğretmenlere yöne
lik 24 kasım öğret
menler günü kutla
ması ve öğrencilere 
yönelik üç boyutlu 
sinema izlettirilme 
sinin ardından okul 
salonunda öğrenci 
ler pandomim gös
terisiyle keyifli 
dakikalar geçirdiler. 
Pandomim sanatçısı 
Adem Yıldırım 
tarafından sergile
nen oyunu büyük 

bir beğeni ve mer
akla izleyen öğren
ciler alkışlarıyla 
sanatçı Adem 
Yıldırımı sahnelediği 
oyundan dolayı 
tebrik ettiler. 
İlçemizdeki diğer 
okullarda oyununu 
sahnelemek iste
diğini ifade eden 
Pandomim sanatçısı 
Adem Yıldırım ken
disi ve sanatı hak 
kında da ğrencilere 
bilgiler verdi.
Yıldırım’ın 1989 
Gemlik doğumlu 
olduğu, orta ve lise 
öğrenimimi Gem 
lik’te tamamladığı, 
lise son sınıfta tiya
troyla tanıştığı 2 yıl 
İstanbul da bir turne 
tiyatrosunda pro
fesyonel tiyatro 
oyunculuğu yaptığı 
belirtildi.
Yıldırım yaptığı 
konuşmada,

“Türkiye'nin hemen 
hemen her yerinde 
oyunlar oynadım. 
En son Bursa 
Devlet Tiyatrosu 
kursiyer oyunculuk 
sınavını kazandım. 
Bu sezon gelen tek
lifleri kabul etmedim 
ve Gemlik için bir 
şeyler yapmaya 
karar verdim ama 
bu işler yalnız başı
na olmuyor ve 
sponsor sıkıntısı 
çekiyorum daha 
fazla çocuğa ulaş
mam için desteğe 
ihtiyacım var. 
Gemlik'teki sosyal 
ve kültürel etkinlik
lerin daha çok 
olması arzusun
dayım. oyunlarımı 
takip etmek isteyen
ler facebook'dan 
adem_yldrrm@hot- 
mail.com) adresten 
bana ulaşabilirler' 
dedi.

mailto:me.ozgn@windowslive.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:adem_yldrrm@hot-mail.com
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KAH 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

GÖZLER ÜZERİMİZDE 
ACILARIN TAKIMI 

OLMAYALIM ?

Başlamadan önce 
böyle bir kadroyu oluş
turan Cüneyt Çetin'i kut
luyorum. Bu kadar 
kaliteli oyunculardan 
kurulu Gemlikspor 
oynadığı futbolla da 
rakiplerine gözdağı 
veriyor.

Attığı 18 golle gurubun 
en golcü takımı.

Dahası son saniyeye 
kadar galibiyet peşinde 
koşacak kadar yürekli 
bir takım.

Takım muhteşem 
oynamış iki farklı geriye 
düştüğü maçı zor da 
olsa kazanarak 3 puanın 
sahibi olmuş.

Tribünde maçı izleyen 
başkan ve yöneticiler 
maçın bitmesiyle birlikte 
bir anda siste kaybolan 
insan gibi yok olmuşlar.

Senin futbolcun 
mücadele etmiş, maçı 
döndürmüş.

Sahaya inip onlarla 
aynı sevici paylaşamaz 

mısınız?
Soyunma odasına gidip 

takımı neden tebrik 
etmezsiniz.

O kadar mı zor.
Hoca elinde telefon 

başkan ve yönetici arar 
mı?

Sezona 7-2'lik 
Yenicespor galibiyetiyle 
başlayan Gemlikspor, bir 
hafta sonra beraberlikler 
takımı Fethiye İdmanyur- 
du ile berabere kalarak 
puan kaybediyor.

Sonrasında ise takımda 
başlayan huzursuzluk 
Orhaneli deplasmanında 
su yüzüne çıkıyor.

Rahat galip gelebile
ceğimiz maçtan 3-0'lık 
yenilgiyle dönüyoruz.

Gemlikspor Orhaneli'ye 
yenilecek takım değil.

Ancak farklı yeniliyo 
ruz.

Sonrasında Akçalar 
dan alınan 3 puanla 
Inegölspor deplasmanı
na giden Gemlikspor 

inanın rakibine oyun 
oynatmadan 3 puanı 
alarak dönüyor.

Ertelenen 
Yavuzselimspor maçına 
ise her kes gibi bende 
rahat maç diye gitsem 
de bu takım 
Gemlikspor'a her zaman 
ters geldiğinden içimde 
sıkıntı oluşmadı diye
mem.

Beklenmeden yenilen 
golle geriye düştüğümüz 
maçta kazanılan 
penaltının kaçması da 
moralleri bozdu.

Devamında ise rakip 
ikinci kez geldiği 
Gemlikspor kalesinde 
ikinci golü buluyor.
Ama takım maçı bırak

mıyor ve atılan golle fark 
bire iniyor.

İkinci, yarıda adeta var 
olma savaşı veren 
Gemlikspor'lu futbolcu
lar maçın sonlarında 2 
gol daha bularak 
sahadan 3 puanla

ayrılıyorlar.
Sahanın ortasında 

sevinç var.
Futbolcular haklı olarak 

birbirlerine sarılarak 
Gemlikspor diyerek se 
vinçlerini birbirleriyle 
paylaşıyorlar.

Peki sonrasında neler 
oluyor.

Acaba Gemlikspor'a 
gönül veren, ona destek 
olmaya çalışanlar biliyor 
mu?

Hoca stadın kapısının 
önünde elinde telefon 
başkan ya da yönetici 
arıyor.

Ama cepler mi kapalı, 
açmak mı istenmiyor 
bilinmez.

En ayıbı ise arkadan 
geliyor.

Futbolcuları Bursa'ya 
götürecek araç yok.

Gelirken zaten arıza 
yapmış

Büyüklüğü tartışılan 
Gemlik Belediyesi'nin 
Gemlikspor'lu futbolcu
ları götürecek otobüsü 
yok.

Gelen Belediye oto
büsü futbolcuları zar zor 
yemek yedikleri yere 
götürüyor.

Burada Gemlikspor'a 
destek veriyoruz diyen
ler bir kez daha düşün
meli.

Temin edilen bir oto

büsle futbolcular gön
deriliyorlar.

Önümüzdeki Pazar 
günü Gürsuspor maçı 
var.

Gemlikspor şu anda 
oynadığı 6 maçla ikinci 
sırada. Üstteki 3 takımda 
dinlenecekler.

Yani "bay" geçecekler.
Gemlikspor onların 

dinlenme maçlarında 
galip geldiğinde liderliğe 
oturacak.

B gurubun en iyi takımı 
Gemlikspor.

Buradan Gemlikspor 
Taraftarlar Derneği'ne bir 
çağrı yapmak isterim.

Hani tribünden bağırılır 
ya.

"Taraftar burada futbol
cular nerede" diye.

Futbolcular sahada, 
artık sizde tribündeki 
yerinizi alın.

Müsabakalar seyirci 
olursa zevk verir.

Hafta içi ve tek maç 
olduğundan diğer 
takım yöneticileri de 
maçtaydı.

Hepsinin sorduğu ise 
"Seyirciniz nerde" oldu.

Gemlikspor muhteşem 
taraftarıyla büyük ve 
öylede kalmalı.

Gürsu maçında 
Gemlikspor sizi bekliyor.

Acıların takımı olmaya 
lım.

Muş Varto Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı Şubat 2012 tarihinde Kocaeli Derince Askeriyesinde 

kaybettim. Yenisini çıkardığımdan eskisinin hükmü yoktur.
FERHAT BOZKURT

BM abone oldunuz uy?
mlılı lu dalı ilmi mhhI ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■■i
GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK

ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78
‘Gemi ik Körfez’ -www.geml i kkorfezgazetesi.com

■ Firmamızda çalışacak VASIFSIZ
ELEMANLAR ARANIYOR

ınmııvAn VER0NA GRANİT MERMER SAN-Tic-LTD- $Tİ UnDNI IIIK Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km. minili ivil tel :51403 06-51420 21 GEMLİK

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDE DRVCTİYE BASILIR
Zengin çeşit ve 

kotologlorımızı görmeden 
kcırcır vermeyin ...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
. İLE HİZMETİNİZDEYİZ

CSÜI-ER ASIANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513x96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

http://www.geml
kkorfezgazetesi.com
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öne geçiren golü 
ağlara gönderdi ve 
maç bu skorla bitti. 
SAHA : Gemlik 
HAKEMLER: 
Cem İyihuylu 7, 
Demircan Şerbetçi 7, 
Ata Bayraktar 7, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 4, Taner 7, 
Bülent 7, Samet 
Güler 7, Osman 7, 
Murat 5, (Samet 
Yavuz 4) Berkan 5, 
Şiyar 4, (Muharrem 
6) Semih 5, (Oğuz 6) 
Selahattin 7.

2 farklı öne geçme 
sinden sonra daha 
organize ataklarla 
gol arayan Gemlik 
spor 40. dakikada 
Selahattin'le skoru 
2-1 yaptı ve ilk yarı 
bu sonuçla bitti. 
İkinci yarıda tama
men kapanan ve 
kontratak arayan 
rakibi karşısında tek 
kale oynayan ancak 
direklerden dönen 
Gemlikspor beraber
lik golünü 90. daki 
kada buldu. İkinci

man'ın şutunu kaleci 
Mehmet köşeden 
tokatlayarak kornere 
çeldi. Kaçırdığı 
penaltının şokunu 
üzerinden atamayan 
Gemlikspor 33. 
dakikada kalesinde 
ikinci golü gördü. 
Kale önünde 
yaşanan karambolda 
topa son dokunan 
Kadir Yavuzselim’i 2- 
0 öne geçiren golü 
ağlara gönderdi. 
Yavuzselim'in 2 kez 
rakip kaleye giderek

yarıda oyuna giren 
Muharremin kale 
içine kestiği topu 
kafa ile ağlara gön
deren Muhammet 
Gemlikspor'un 
beraberlik golünü 
attı. Maçın böyle 
bitmesi beklenirken 
4 dakika uzayan 
maçta Gemlikspor 
90+4'de soldan 
başlayan atakta 
Taner kalecinin 
yanından topu 
ağlara göndererek 
Gemlikspor'u 3-2

Muhammet 7, 
YAVUZSELİMSPOR : 
Mehmet 4, 
Mehmetcan 5, Erhan 
5, Kadir 6, Resul 6, 
Barış 5, Orhan 4, 
(Murat 3) Ferhat 5, 
(Rıdvan 2) Yunus 4, 
Emre 7, (Cener 1) 
Abdülsamet 7, 
GOLLER : Dk. 20. 
Abdülsamet, Dk. 33. 
Kadir, (Yavuzselim 
spor) Dk. 40.
Selahattin, Dk. 90. 
Muhammet, Dk. 90+4 
Taner, (Gemlikspor)

Dört topu direkten 
dönen, 1 penaltı 
atışından yararlana
mayan Gemlikspor 
2-0 geriye düştüğü 
maçta Yavuzselim 
spor'u uzatma 
dakikalarında bul
duğu gollerle 3-2 
yenmeyi başardı. 
Süper Amatör Lig B 
gurubunun erteleme 
maçında son daki 
kalara ecel terleri 
dökerek giren 
Kırmızı Beyazlılar, 
adeta tek Kale 
oynadıkları maçtan 
zor da olsa 3 puanı 
alarak yükselişini 
devam ettirdi.
Maça iyi başlayan ve 
rakip kaleye gol için 
gelen Gemlikspor 
karşısında defansa 
dönük oyun sergile 
yen Yavuzselimspor 
takımı uzun paslarla 
kontratak oyunu ter
cih etti.
Gemlikspor'un gol 
için geldiği dakika 
larda açılan uzun 
topu takip eden 
Abdülsamet takımını 
1-0 öne geçirdi. 
Osman ve Muham 
met'le 2 şutu direk
ten dönen Gemlik 
spor, 28. dakikada 
beraberlik şansı 
yakaladı.
Selahattin'in ceza 
alanı içinde düşülme 
siyle kazanılan pe 
naltı atışında Os
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Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, tüketici 
haklarına ilişkin 
uygulamada ortaya 
çıkan aksaklıkların 
giderilmesi amacıyla 
Tüketicinin 
Korunması 
Hakkında Kanun 
Tasarı Taslağı’nı 
kamuoyunun 
görüşüne açtı 
Bakanlık, taslakla 
ilgili görüşlerin 
değerlendirilmesi, 
taslağa nihai şeklin
in verilmesi ve ikin
cil mevzuatın hazır
lanması amacıya bu 
konuda özel ihtisas 
komisyonu da 
kurdu. Bu komisy
onun çalışmalarını 
tamamlamasının 
ardından tasarı, 
TBMM’ye sevk 
edilmek üzere 
Başbakanlığa gön
derilecek. Yasa 
tasarısı taslağında 
bankacılık 
sözleşmelerinden 
alınamayacak 
ücretler başta olmak 
üzere tüketici kredi
leri, konut finans
manı sözleşmeleri 
ve finansal hizmet
lerin mesafeli 
satışları gibi 
bankacılıkla ilgili 
hükümler yer alıyor. 
Taslakta ön plana 
çıkan bir diğer konu 
da ’maketten satış’ 
olarak adlandırılan 
ön ödemeli konut 
satışlarına ilişkin 
düzenlemeler.
Tasarıdaki bir başka 
yenilik, garanti bel
gesi uygulamasının 
kaldırılması, bunun 
yerine tüketicilerin 
kanundan kay
naklanan haklarının 
yazıldığı ’Tüketici

Haklan Belgesi’nin 
verilmesinin 
mecburi olması. 
Taslağa göre, 
bankacılık 
sözleşmelerinde ise 
hiçbir suretle tüketi
cilerden kredi kartı 
üyelik ücreti, hesap 
işletim ücreti, dosya 
ücreti, ipotek fek 
ücreti gibi isimler 
altında herhangi bir 
bedel alınamayacak. 
Sözleşmede yer 
alan bir hükmün 
açık ve anlaşılır 
olmaması veya bird
en çok anlama 
gelmesi halinde, bu 
hüküm müteşeb
bisin aleyhine ve 
tüketicinin lehine 
yorumlanacak.
Hatalı üretilen bir 
ürünün, bir kişinin 
ölümüne veya 
yaralanmasına veya 
bir malın zarar 
görmesine sebep 
olması halinde, bu 
ürünün üreticisi, 
doğan zarardan 
kusuru aranmak
sızın sorumlu tutu
lacak. Mala gelen 
zararlarda, ancak 
hatalı ürün dışındaki 
bir malın zarar 
görmesi ve bu malın 
zarar görenin kişisel 
kullanımına veya 
tüketimine mahsus 

bir mal olması 
halinde tazminat 
borcu doğacak. 
İmalatçının sorumlu 
tutulabilmesi için 
zarar görenin ürün
deki hatayı, uğradığı 
zararı ve hata ile 
zarar arasındaki 
nedensellik bağını 
ispat etmesi zorunlu 
olacak.
Tüketici kredisi 
sözleşmeleri 
Kredi verenin ve 
varsa kredi 
aracısının, tüketiciyi 
bilgilendirmesi 
zorunlu olacak. 
Tüketici kredisi 
sözleşmesi bu bil
gilendirmenin yapıl
masından en az bir 
gün sonra kurula
bilecek.
Tüketici kredisi 
sözleşmesinde, 
sözleşmese! faiz, 
efektif yıllık faiz 
veya kredinin 
toplam maliyetinin 
yer almaması duru
munda kredi tutarı 
faizsiz olarak 
sözleşme süresinin 
sonuna kadar kul
lanılacak. Efektif 
faiz oranı olduğun
dan düşük göster
ilmişse, kredinin 
toplam maliyetinin 
hesaplanmasında 
esas alınacak

Çalışan anneye kreş 
müjdesi geliyor... 
İşverene kreş 
zorunluluğu geliyor. 
Artık 200 çalışanı 
olan patronların 
kreş açması 
gerekiyor.
Hükümet, kadın isti
hdamını arttırmak 
için tarihi bir düzen
lemeyi hayata 
geçirme kararı aldı. 
200'ün üstünde işçi 
çalıştıran işveren, 
kreş açmak zorunda 
olacak.
Hali hazırda işvere 
ne kreş açma şartı, 
150 ve üzerinde 
kadın çalıştırması 
durumunda getir
ilirken, patronların 
kreş açmamak için 
150'den daha az 
kadın çalıştırdığı ve 
fazlasını işe 
almadığı tespit edil
di. Bu konuda gelen 
şikâyetlerin yoğun
laşması üzerine, 
"kadın çalıştırma"

Mı id M MİHm
Bütçe açığını 
azaltmak için kemer 
sıkma kararı alan 
ekonomi yönetimi, 
memurun fazla 
mesaisiyle ilgili bir 
düzenleme 
hazırladı.
Fazla mesai altı ayla 
sınırlanırken diğer 
altı aydaki çalış
malar yıllık izne 
eklenecek.
Uygulamadan,

kıstası yerine "200 
çalışan" şartının 
getirilmesi kararı 
alındı.
300 LİRA YARDIM 
Yasal düzenleme 
gerçekleştiğinde 
gelecek en çarpıcı 
yeniliklerden birini 
de maddi durumu 
yetersiz olan 
çalışan annelere 
"kreş yardımı" 
sağlanması.
Bakanlık bürokrat
larının yaptığı ön 
çalışmada kadınlara 
yapılacak kreş 

en çok hafta sonu 
da tahsilat yapan 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı ile 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu çalışanları 
etkilenecek.
Bütçe açığını azalt
maya yönelik alınan 
tasarruf önlemleri 
memuru da etkiledi. 
Yılbaşından itibaren 
2,6 milyon memu
run mesai sistemine 

yardımının 300 
liranın altında ola
mayacağı saptandı. 
Alınan olumlu 
görüşler ile çalışan 
kadınların 0-5 yaş 
arasındaki çocukları 
için aylık 300 lira 
maddi yardım yapıl
ması planlanıyor. 
Bu yardım anneye 
nakit olarak değil, 
doğrudan kreşe 
ödenecek. Yardımı 
alabilmenin en 
önemli şartı ise 
kadının çalışma 
hayatında kalması.

yönelik ücret 
ödemesi yeniden 
belirleniyor.
1 Ocak 2013 
tarihinden geçerli 
olmak üzere normal 
mesai uygulaması 
kalkıyor. Yeni yılda 
mesai, iş yoğun
luğunun olduğu 
dönemle sınırlı 
olacak. Bu süre 
altı ayı geçme 
yecek.
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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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

DAĞITICILAR

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur 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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

Akcan Petrol 1Q 7g
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KHrfez
OIKLİK’İM İLK «ONLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN j 
YIL : 40 SAYI : 4434

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)

GİMIİIHIGÜIIİ
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ; ŞAFAK 
VAKTİ BÖLÜM 2: 
11:30-14:00-16:30- 

20:00
DABBE; BİRCİN 
VAKASI: 12:00- 

14:15-16:45-20:15 
REZERVASYON 

513 3321
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ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI! V

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

3 AY ERTELEME
+6 TAKSİT

4 MICHELIN LASTİK ALANA 
TABLET PC HEDİYE

'. ■ ■ -’I |.S-' . ■ •, , • , ■ Aî •: W'
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RENAULT FIX PAKETLERİNDE 
VE ELF MOTOR YAĞLARINDA 

%20 İNDİRİM

SjShpıKrePİ M
WORLD [

■KM ÜÇKARDEŞLER RENAULT YETKİLİ SERVİS
BjjpjUlTsIJJIJ BAĞKUR SANAYİ SİTESİ E-BLOK NO: 9/10 GEMLİK / BURSA
BIİM TEL: 0224 513 89 96 FAX: 0224 514 30 89

DRIVE THE CHANGE HM

ÖZEL B

RETİNA
GÖZ HASTANESİ

/ 8lz görmeye değer olanları, biz gözlerinizi koruyalım.

Bursa’nın İlk ve Tek

FSM Bulvarı Mudanya Yolu Kavşağı 
No: 171 Nilüfer / BURSA © 240 24 00

www.bursaretina.com
SGK

I.. ■ • wwwtr < y ■
Anlaşmamız vardır

http://www.bursaretina.com

	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\1. Kasım 2012\1. Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\1. Kasım 2012\1. Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\1. Kasım 2012\1. Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\1. Kasım 2012\1. Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\1. Kasım 2012\1. Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\1. Kasım 2012\1. Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\1. Kasım 2012\1. Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\1. Kasım 2012\1. Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\1. Kasım 2012\1. Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\1. Kasım 2012\1. Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\2. Kasım 2012\2. Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\2. Kasım 2012\2. Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\2. Kasım 2012\2. Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\2. Kasım 2012\2. Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\2. Kasım 2012\2. Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\2. Kasım 2012\2. Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\2. Kasım 2012\2. Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\2. Kasım 2012\2. Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\2. Kasım 2012\2. Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\2. Kasım 2012\2. Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\3. Kasım 2012\3. Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\3. Kasım 2012\3. Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\3. Kasım 2012\3. Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\3. Kasım 2012\3. Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\3. Kasım 2012\3. Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\3. Kasım 2012\3. Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\3. Kasım 2012\3. Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\3. Kasım 2012\3. Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\5. Kasım 2012\5. Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\5. Kasım 2012\5. Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\5. Kasım 2012\5. Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\5. Kasım 2012\5. Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\5. Kasım 2012\5. Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\5. Kasım 2012\5. Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\5. Kasım 2012\5. Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\5. Kasım 2012\5. Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\5. Kasım 2012\5. Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\5. Kasım 2012\5. Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\6.Kasım 2012\6.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\6.Kasım 2012\6.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\6.Kasım 2012\6.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\6.Kasım 2012\6.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\6.Kasım 2012\6.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\6.Kasım 2012\6.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\6.Kasım 2012\6.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\6.Kasım 2012\6.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\6.Kasım 2012\6.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\6.Kasım 2012\6.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\7.Kasım 2012\7.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\7.Kasım 2012\7.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\7.Kasım 2012\7.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\7.Kasım 2012\7.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\7.Kasım 2012\7.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\7.Kasım 2012\7.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\7.Kasım 2012\7.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\7.Kasım 2012\7.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\7.Kasım 2012\7.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\7.Kasım 2012\7.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\8.Kasım 2012\8.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\8.Kasım 2012\8.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\8.Kasım 2012\8.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\8.Kasım 2012\8.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\8.Kasım 2012\8.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\8.Kasım 2012\8.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\8.Kasım 2012\8.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\8.Kasım 2012\8.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\8.Kasım 2012\8.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\8.Kasım 2012\8.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\9.Kasım 2012\9.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\9.Kasım 2012\9.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\9.Kasım 2012\9.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\9.Kasım 2012\9.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\9.Kasım 2012\9.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\9.Kasım 2012\9.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\9.Kasım 2012\9.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\9.Kasım 2012\9.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\9.Kasım 2012\9.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\9.Kasım 2012\9.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(11).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(12).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(13).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(14).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(15).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(16).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(17).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(18).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(19).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\10.Kasım 2012\10.Kasım 2012(20).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\12.Kasım 2012\12.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\12.Kasım 2012\12.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\12.Kasım 2012\12.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\12.Kasım 2012\12.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\12.Kasım 2012\12.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\12.Kasım 2012\12.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\12.Kasım 2012\12.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\12.Kasım 2012\12.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\12.Kasım 2012\12.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\12.Kasım 2012\12.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\13.Kasım 2012\13.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\13.Kasım 2012\13.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\13.Kasım 2012\13.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\13.Kasım 2012\13.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\13.Kasım 2012\13.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\13.Kasım 2012\13.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\13.Kasım 2012\13.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\13.Kasım 2012\13.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\13.Kasım 2012\13.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\13.Kasım 2012\13.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\14.Kasım 2012\14.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\14.Kasım 2012\14.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\14.Kasım 2012\14.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\14.Kasım 2012\14.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\14.Kasım 2012\14.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\14.Kasım 2012\14.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\14.Kasım 2012\14.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\14.Kasım 2012\14.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\14.Kasım 2012\14.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\14.Kasım 2012\14.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\15.Kasım 2012\15.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\15.Kasım 2012\15.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\15.Kasım 2012\15.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\15.Kasım 2012\15.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\15.Kasım 2012\15.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\15.Kasım 2012\15.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\15.Kasım 2012\15.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\15.Kasım 2012\15.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\15.Kasım 2012\15.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\15.Kasım 2012\15.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\16.Kasım 2012\16.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\16.Kasım 2012\16.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\16.Kasım 2012\16.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\16.Kasım 2012\16.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\16.Kasım 2012\16.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\16.Kasım 2012\16.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\16.Kasım 2012\16.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\16.Kasım 2012\16.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\16.Kasım 2012\16.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\16.Kasım 2012\16.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\17.Kasım 2012\17.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\17.Kasım 2012\17.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\17.Kasım 2012\17.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\17.Kasım 2012\17.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\17.Kasım 2012\17.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\17.Kasım 2012\17.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\17.Kasım 2012\17.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\17.Kasım 2012\17.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\19.Kasım 2012\19.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\19.Kasım 2012\19.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\19.Kasım 2012\19.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\19.Kasım 2012\19.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\19.Kasım 2012\19.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\19.Kasım 2012\19.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\19.Kasım 2012\19.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\19.Kasım 2012\19.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\19.Kasım 2012\19.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\19.Kasım 2012\19.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\20.Kasım 2012\20.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\20.Kasım 2012\20.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\20.Kasım 2012\20.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\20.Kasım 2012\20.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\20.Kasım 2012\20.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\20.Kasım 2012\20.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\20.Kasım 2012\20.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\20.Kasım 2012\20.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\20.Kasım 2012\20.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\20.Kasım 2012\20.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\21.Kasım 2012\21.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\21.Kasım 2012\21.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\21.Kasım 2012\21.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\21.Kasım 2012\21.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\21.Kasım 2012\21.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\21.Kasım 2012\21.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\21.Kasım 2012\21.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\21.Kasım 2012\21.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\21.Kasım 2012\21.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\21.Kasım 2012\21.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\22.Kasım 2012\22.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\22.Kasım 2012\22.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\22.Kasım 2012\22.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\22.Kasım 2012\22.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\22.Kasım 2012\22.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\22.Kasım 2012\22.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\22.Kasım 2012\22.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\22.Kasım 2012\22.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\22.Kasım 2012\22.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\22.Kasım 2012\22.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\23.Kasım 2012\23.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\23.Kasım 2012\23.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\23.Kasım 2012\23.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\23.Kasım 2012\23.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\23.Kasım 2012\23.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\23.Kasım 2012\23.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\23.Kasım 2012\23.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\23.Kasım 2012\23.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\23.Kasım 2012\23.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\23.Kasım 2012\23.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\24.Kasım 2012\24.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\24.Kasım 2012\24.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\24.Kasım 2012\24.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\24.Kasım 2012\24.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\24.Kasım 2012\24.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\24.Kasım 2012\24.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\24.Kasım 2012\24.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\24.Kasım 2012\24.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\24.Kasım 2012\24.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\24.Kasım 2012\24.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\26.Kasım 2012\26.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\26.Kasım 2012\26.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\26.Kasım 2012\26.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\26.Kasım 2012\26.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\26.Kasım 2012\26.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\26.Kasım 2012\26.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\26.Kasım 2012\26.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\26.Kasım 2012\26.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\26.Kasım 2012\26.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\26.Kasım 2012\26.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\27.Kasım 2012\27.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\27.Kasım 2012\27.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\27.Kasım 2012\27.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\27.Kasım 2012\27.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\27.Kasım 2012\27.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\27.Kasım 2012\27.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\27.Kasım 2012\27.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\27.Kasım 2012\27.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\27.Kasım 2012\27.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\27.Kasım 2012\27.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\28.Kasım 2012\28.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\28.Kasım 2012\28.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\28.Kasım 2012\28.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\28.Kasım 2012\28.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\28.Kasım 2012\28.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\28.Kasım 2012\28.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\28.Kasım 2012\28.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\28.Kasım 2012\28.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\28.Kasım 2012\28.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\28.Kasım 2012\28.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\29.Kasım 2012\29.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\29.Kasım 2012\29.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\29.Kasım 2012\29.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\29.Kasım 2012\29.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\29.Kasım 2012\29.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\29.Kasım 2012\29.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\29.Kasım 2012\29.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\29.Kasım 2012\29.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\29.Kasım 2012\29.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\29.Kasım 2012\29.Kasım 2012(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\30.Kasım 2012\30.Kasım 2012(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\30.Kasım 2012\30.Kasım 2012(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\30.Kasım 2012\30.Kasım 2012(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\30.Kasım 2012\30.Kasım 2012(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\30.Kasım 2012\30.Kasım 2012(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\30.Kasım 2012\30.Kasım 2012(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\30.Kasım 2012\30.Kasım 2012(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\30.Kasım 2012\30.Kasım 2012(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\30.Kasım 2012\30.Kasım 2012(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\11. Kasım 2012 HAZIR\30.Kasım 2012\30.Kasım 2012(10).JPG

