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Pazarcıların 
kavgası kanlı bitti

Mustafakemalpaşa’ da kapalı 
pazar yerinde esnaflık yapan 
Basri Yelkenci, yine kendisi 
gibi esnaf olan Uğur Şenmey 
vacı'yı vurup öldürdü. 3’de

KSWS Matencilik Belenine binasının
Gemlik Rotary Kulübü 24 Kasım Öğretmenler Günü 

nedeniyle Rüveyde ve Ertuğrul Kılıçlar'a eğitime 
verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür plaketi verdi

L yıkım işim Sancılına şikayet elti
I

 Gemlik eski 
Belediye binasının 
yıkım tartışmaları 
bitmek bilmiyor. 
Belediye Başkanlı 
F’i’nca özel bir fir- 
,0 taya yaptırılan 

H depremsellik test- 
Bderinden sonra
■ Sakarya Üniversitesi 

■ 'e İnşaat Mühen

dişleri Odalarına da 
yaptırıldığı iddia 
edilen testlerde, 
binaya olumsuz 
rapor veril mesi 
üzerine, Gemlik 
Belediyesi yerine 
binanın boşaltılma 
sından sonra Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından yıktırıl

ması içi kamu zarara 
uğratıldığı gerekçe
siyle şikayet 
konusu oldu.
SVS Madencilik 
Ltd.Şti. ortakların
dan Alaattin Köse, 
yaptığı açıklamada, 
yıkım ihalesi işine 
katılmak istediklerini 
belirterek, Gemlik ve 

Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
başvurduklarını, 
kapı, pencereleri 
belediyeye bırakma, 
ayrıca 50 bin lirada 
para teklif etmeleri 
ne karşın işin başka 
sına verildiğini 
söyledi.
Haberi sayfa 4’de

Gemlik Rotary Kulübü tarafından Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Rüveyde Kılıçlar 
ve Gemlik Lisesi Müdürü eşi Ertuğrul 
Kılıçlar’a eğitime katkılarından dolayı 
plaket verildi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Denetimler arttırıldı..
Geçtiğimiz günlerde Orhangazi yönüne 

giderken, yoldaki araçların denetim istas 
yonuna yönlendirilmesi dikkatimi çekti.

Uzun zamandır Gemlik Orhangazi ara 
sında, pek kullanılmayan trafik denetim 
istasyonunda, son günlerde sıkı dene 
timlerin yapmasının nedeni düşündüm.

Yıl soman yaklaştığında, devlet bütçe 
sindeki açık kapamanın bir yolu da trafik 
cezalarıdır.
■ Bütçeye konan trafik cezalarına ulaşıl
madığında, denetimler sıklaştırılır.
■ Bütün ülkede sıkı denetimler sonucu 
milyonlarca lira ceza tahsilatı yapılın

Bu da bütçe hedeflerine ulaşmada 
etkenlik sağlar.

Dün akşam, Tv. haberlerinde İstanbul 
yollarında da sıkı denetim yapıldığını 
ğürünce tamam dedim. Devamı 4’de Güzelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:107/B

Tel 8 0 224 533 00 06 Küçükkumla/Gemlik/Bursa

LİG TV’DE izleyeceğiniz 
MAÇLARIN HEYEÇANINI 
AİLENİZ İLE BİRLİKTE 

YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 
KALİTELİ BİR MÇKAN...
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Özgürlük ağacı...
Bir hikâye...
Özgürlük ve dostluk üzerine... Örnek alınacak, 

yaşama uyarlanacak bir hikâye bu...
Hikâye de değil gerçek yaşamdan bir kesit.
“Bir varmış bir yokmuş. Kimseye ait olmayan 

bir arazide kocaman bir ağaç varmış...
Çocuklar o ağacın adını Özgürlük Ağacı; koy

muşlar. Bu ulu ağaç her yıl dostluk ve sevgi 
yemişi verirmiş. Bahar da bembeyaz çiçeklerle 
süslenen dallarını, renk renk barış kuşları 
doldururmuş...

Sevgi, dostluk ve mutlulukla beslenirmiş bu 
özgürlük ağacı.

Sevgiden oluşan meyvesi, diğer tüm ağaçlar
dan ayrı bir özellik katarmış ona. Yaprakları 
daha canlı, gölgesi daha serin, gövdesi daha 
güçlüymüş. Tüm canlıları barındırırmış dal
larının altında ve üstünde. Soğuktan yağmurdan 
kardan tüm kötülüklerden korur ve meyvesiyle 
beslermiş onları.

Gölgesinde barınan hayvanların sevgisi, dal
larında ötüşen kuşların neşesi, altında 
serinleyen yaşlıların, çocuklarını emziren 
annelerin mutluluğu özgürlük ağacını sevindirir
miş. 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 gitmişler. Hem de çalışkan başarılı, 
sevecen, dürüst insanlarmış bunlar.

Köyün bir de ağası varmış...
Cafer Ağa...
Köyde istemeyerek iki kişi arasında bir anlaş

mazlık 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 hakseverliğini 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 kardeşlik 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 arazilerini ellerinden alıp işgal 
etmekmiş. Hemen işe koyulmuşlar. Araya 
casuslar koyup Cafer Ağa’nın sırrını anlamaya 
çalışmışlar ve avuçlar dolusu altın vaat etmişler 
bu sırrı çözeceklere.

Köydeki hikmetin özgürlük ağacı olduğunu 
öğrenmişler. Bir gece gizlice gelip bütün dal» 
larını kesip götürmüşler.

Meyve vermez, kuşlara, çocuklara gülmez 
olmuş özgürlük ağacı... Altında çocuklar oyna
mayan, kuşlar konmayan özgürlük ağacı 
üzülmüş, üzüntüsünden hastalanmış ağlamaya 
başlamış kökleri.
“özledim” demiş onları, “dallarıma konan 

rengârenk kuşları özledim, altımda oynarken 
çocuklar cıvıl cıvıldılar neşe bulurdum onlarja, 
dallarımı kestiklerinden bu yana gölgeme yaşlı 
nineler, dedeler de gelmez oldu. Anneler o güze
lim çocuklarını emzirmez oldu dallarımın altın
da” deyip derinden derine iç geçirmiş...

Derken köylüler bir bakmış ki, özgürlük ağacı 
kurumuş, cansız bir odun parçasından farkı 
kalmamış...

Köylüler toplanıp ağlamış, adaklar adamış, 
ağıtlar yakmışlar, 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 toplulukta 
isyanlar ve kavgalar başlamış.

Bunu fırsat bilen diğer köyün ağaları ise 
hemen savaş açmışlar.

Kendi iç kargaşaları yetmezmiş gibi bir de 
diğer köylülerle yıllarca savaşıp iyice yorulan 
bu insanlar, değişik kentlere göç etmeye karar 
vermişler.

O günden sonra herkes bir biriyle küs ve kav
galı 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...”

Gemlik Rotary Kulübü 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Rüveyde ve 
Ertuğrul Kılıçlar’a eğitime verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür plaketi verdi

Gemlik notary 30 yaşımla
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün haftalık 
toplantısında Halk 
Eğitim Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar ve 
Gemlik Lisesi 
Müdürü eşi Ertuğrul 
Kılıçlar’a 24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
ve Haftası nedeniyle 
eğitime katkıların
dan dolayı plaket 
verildi.
Atamer Hotel’de 
yapılan yemekli haf
talık toplantıda, 
Atatürk'ün ölümün
den önce 2 Şubat 
1938 tarihinde Bursa 
da yapılan yemekli 
toplantıda, ‘veda 
valsi’ ve ‘zeybek 
oyunu’nu gösteren 
belgesel bir film 
izlendi.
Daha sonra, Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar’a ve Gemlik 
Lisesi Müdürü 
Ertuğrul Kılıçlar’a 
Kulüp Dönem 
tSaşkanı Haşan 
Hamaloğlu tarafın
dan eğitime yaptık
ları katkılar nede 
niyle teşekkür 
plaketi verildi. 
Hamaloğlu konuş
masında, 1981 yılın
dan beri Öğretmen
ler Günü’nün 24 
Kasım tarihinde kut
lanmaya baş
landığını, bu günün 
Atatürk’ün Millet 
Mekteplerini açtık
ları gün olduğuna 
dikkat çekti.
Plaket töreninde 
konuşan Rüveyde 
Kılıçlar, Gemlik’te 
okuma yazma 
kurslarının.açıl- * 
masında Gemlik 
Rotary Kulübü’nün' 
büyük katkıları 
olduğunu belirterek, 
“Okuma yazma 
bilmeyenler ağırlıklı 
olarak 55-65 yaş 
gurupları arasında 
bulunuyor. 
Gemlik’te okuma 
yazma bilmeyenlerin 
sayısı net ve doğru 
bir şekilde tespit 
edilmiş değil. Bize 
çok değişik 
sonuçlar bildiriliyor

Halk Eğitim Merkezi 
olarak 3 kişi de olsa 
okuma yazma 
kursları açıyoruz. 
Açmaya da devam 
edeceğiz. ” dedi. 
Gemlik Lisesi 
Müdürü Ertuğrul 
Kılıçlar ise konuş
masında, Gemlik 
Lisesi’nin Türki 
ye’nin sayılı liseleri 
arasında bulun
duğunu söyledi. 
Kılıçlar şöyle konuş
tu: “Belirlediğime 
göre, Gemlik Lisesi 
kurulduğundan bu 
güne kadar 16 bin 
öğrenci kayıt yaptır
mış, ancak 8 bin 
öğrenci diploma 
almış. Ben, 1973 
Gemlik Lisesi mezu 
nuyum. Bu liseden 
çok güzel kazanım
lar elde ettiğimi 
düşünüyorum. 
Anadolu Liseleri 
ortaya çıkınca, lise 
ler ağır bir yük altına 
girdi. İkili öğretim ile 
inim inim inlediler. 
Lisemizde çok güzel 
bir kadromuz var. 
2010 yılında Bursa 
ili liseleri arasında 2. 
olduk. Düz liselerin

üniversiteye öğrenci 
sokma yüzdesi % 
17’dir. Gemlik 
Lisesi’nin de bu 
durumu yüzde % 33 
den yüzde % 65’lere 
çıkardık. Türkiye’nin 
her yerinde öğrenci 
miz var. Okulumuz 
da 2 müdür yardım
cısıyla hizmet ver 
meye çalışıyoruz. 
Sıkıntılarımız var, 
ancak bunları 
aşmaya çalışıyoruz. 
Bilhassa akşam saat 
I8.00’den sonra, 
hava kararmış olu 
yor. Okul dışından 
gelen, zararlı ahşkan 
tıkları olan kişiler, 
kapılarımızı zorlu 
yor. Bunlarla emni 
yet ile mücadele 
ediyoruz. Bizleri 
öğrencilerimize 
bağlayan önemli şey 
bu ülkeye olan vefa 
borcumuzdur.” dedi. 
Rotary Kulüp 
Başkanı Hasan 
Hamaloğlu, plaket
leri Kılıçlar ailesine 
verdikten sonra, 
yaptığı açıklamada 3 
Aralık Dünya 
Engelliler Günü 
nedeniyle Bilgi

Bahçesi Engelliler 
Okulu’na 3 adet te 
kerlekli sandalye 
hediye edeceklerini, 
ayrıca engellilerin 
spor yapması için 
bir proje başlattık
larını, bu projeye 
Gemlik Belediyesi 
ve İlçe Spor 
Müdürlüğü’nün 
de dahil olmasını 
istediklerini 
bildirdi.
Hamaloğlu, 24 
Kasım günü Bursa 
Rotary Camiası 
olarak Anıtkabir’e 
400 öğrenci 
götürdüklerini, Anıt 
kabir ziyaretinden 
sonra öğrencilerin 
TBMM gezdirildiğini 
de belirtti.
Gemlik Rotary Kulu 
bü kuruluşunun 30. 
yıldönümünü Ata 
mer Hotel’de kutlaya 
caklarını, 5 Aralık 
2012 günü saat 
14.oo de Valilik 
Özürlüler 
Koordinasyon 
Birimi ile ortaklaşa 
özürlü aileleri ile 
bir toplantı düzen* 
■ediklerini de söyle
di.

I
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Halk Otobüsünün Çarptığı 
Şahıs Hastanelik Oldu

Hırsızı yakalayıp 
polise teslim etti

Bursa'da, yol 
kenarında çalışma 
yapan işçiye halk 
otobüsü çarptı. Ağır 
yaralanan işçe has
taneye kaldırıldı. 
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Odunluk

Pazarcıların kawgasi tenli bitti

Mahallesi Mihraplı 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Yol 
kenarında çalışma 
yapan Ali C. (50), işi 
için yere eğildiği 
sırada yanından 
geçen Atakan B.'nin 

kullandığı halk oto 
büsü çarptı.
Otobüsün sol ön 
köşesinin çarptığı 
şahıs ağır yaralı 
olarak 112 acil 
servis ambulansı 
ile Uludağ Üniver

sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralının 
şuurunun kapalı 
olduğu, sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
belirtildi.

Bursa'da bir vatan
daş, evine giren 
kadın hırsızı 
kaçarken yakala
yarak polise teslim 
etti.
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Fethiye 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Akşam geç

saatlerde evine 
geldiğinde, içeride 
kadın hırsızla 
karşılaşan Bilal G., 
kaçmak isteyen 
kadını yakaladı. 
Bilal G., isminin 
Kısmet Y. olduğu 
belirlenen zanlıyı 
polise teslim etti. 
Kadın hırsız 
gözaltına alındı.

Otomohil Dereye Uçtu
Mustafakemalpaşa’ 
da kapalı pazar 
yerinde esnaflık 
yapan Basri Yelken 
ci, yine kendisi gibi 
esnaf olan Uğur 
Şenmeyvacı'yı 
vurup öldürdü. 
Olay, Mustafakemal 
paşa İlçesi kapalı 
pazar yerinde dün 
akşam saat 18.30 
sıralarında meydana 
geldi. Kapalı pazar- 

1 ’’da tezgahı bulunan
Basri Yelkenci, diğer 
uçta sebze-meyve 

rtezgahı bulunan

Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakülte 
si'nde çalışan 
taşeron işçileri, 
2010'daki mahkeme 
kararına rağmen 
üniversitenin hizmet 
alımı için ihale yap
masını protesto 
etmek amacıyla 
eylpm yaptı.
Eylem sırasında, 
işçilerin ihaleyi 
engellemek amacıy
la üniversitenin rek
törlük ve tıp fakül
tesinin dekanlık 
binalarına girmeye 
çalışması sonucu 
yaşanan arbedede 6 
kişi yaralandı.
Yaralılar, UÜ Tıp 
Fakültesi 
Haştanesi'ne 
kaldırıldı.
UÜ Rektörlük 
binasının önünde 
oturma eylemi

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Uğur Şenmeyva 
cı'nın yanına gitti. 
İkili arasında henüz 
belirlenemeyen bir 
nedenle tartışma 
çıktı. Tartışma 
sırasında belindeki 
silahı çıkaran 
Yelkenci, alışverişe 
gelen onlarca vatan
daşın gözleri 
önünde 3 metre 
mesafeden Uğur 
Şenmeyvacı'ya ard 
arda 5 el' ateş etti'. 
Vücudunun çeşitli 
yerlerine isabet 
eden kurşunlarla 

yapan işçiler, 
mahkemenin, "Bu 
hastanede çalışanlar 
işe başladığı ilk gün
den itibaren hasta
nenin asli ela
manıdır, üçüncü bir 
şahsa ihale edile
mez" şeklinde karar 
verdiğini, üniver
sitenin yaptığı 
ihalenin hukuksuz 
olduğunu iddia etti. 
"Haklıyız, güçlüyüz, 
hakkımızı alırız" slo
ganları atan işçiler, 
haklarını alana 
kadar eylemlerine 
devam edeceklerini 
belirtti.
Eylemde konuşan 
Dev Sağlık-İş 
Sendikası Güney 
Marmara Bölge 
Temsilcisi Derya 
Öztürk, UÜ Tıp 
Fakültesi'nde 
çalışan taşeron şir

yere yığılan 
Şenmeyvacı, olay 
yerinde öldü. 
Cinayet zanlısı Basri 
Yelkenci ise hiçbir 
şey olmamış gibi 
tabancayı beline 
takıp olay yerinden 
yürüyerek ayrıldı. 
Pazar yerindeki 
vatandaşların olayı 
polise bildirmesi ile 
harekete geçen 
ekipler, zanlı Basri 
ieiKencfyl' 
öğretmenevi yakın
larında yakalayıp 
gözaltına aldı. Basri 

ket işçilerinin Dev 
Sağlık-İş 
Sendikası'nda 
örgütlendiğini ve 
hukuka aykırı 
taşeron ilişkisinin 
mahkeme kararı ile 
kesinleştiğini 
söyledi.
İhalenin hukuka 
aykırı olduğuna 
değinen Öztürk, UÜ 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek ile 
görüştüklerini, 
Dilek'e taşeron şir
ketin değil üniver
sitenin işçisi olduk
larını belirttiklerini 
söyledi. Mahkeme 
kararının 
uygulanması için 
mücadele ettiğini 
kaydeden Öztürk, 
taşerona karşı 
yürütülen mücade
lenin ortaklaştırıl
masının önemini

Yelkenci’nin 
emniyette sorgu
lanıyor.
Pazar yerinde 
öldürülen Uğur 
Şenmeyvacı’nın yak
laşık 3 ay önce 
Basri Yelkenci ve 
yanında çalışan bir 
kişiye ateş ederek 
ikisini de ayağından 
yaraladığı öğrenildi. 
Cinayetin de yarala
ma olayının devamı 
olduğu iddia ednaT. 
Cinayetle ilgili 
soruşturma devam 
ediyor 

vurguladı. 
İşçilerin eylemi 
sırasında hastane 
önüne gelen ve 
çalışanlarla konuşan 
UÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi 
Başhekimi Tahsin 
Yakut, bu sorunun 
adli merciler tarafın
dan çözülebileceğini 
dile getirdi.
Yakut, mahkeme 
kararını, Yargıtay'ın 
da onadığını ifade 
ederek, "Bu konuyu 
herhangi bir 
sendikanın bir 
avukatı ve hukukçu
ları bir saat 
içerisinde yapsa iş 
çözülür. Size acı 
çektirmek gibi bir 
durum yok. 
Hukukçularınızı alın 
bu işi mahkeme 
lerde halledelim" 
dedi

Bursa'nın 
Harmancık 
ilçesinde otomo
bilin dereye düşme
si sonucu bir kişi 
hafif yaralandı. 
Yüksel K, 16 CYF 
81 plakalı aracıyla 
ilçe merkezinde 
seyrederken,

Bodrum Katımla 
Çıkan Yangın 

Korkuttu
Bursa'da 5 katlı 
apartmanın bodrum 
katında çıkan 
yangın korkuttu. Bir 
siteye ait olan 
apartmanın bordum 
katında çıkan 
yangın site sakin
lerini sokağa döktü. 
Yangın, dün akşam 
saat 23.30 sıraların
da Nilüfer Mahallesi 
Ata Caddesi 
Eğitimciler 
Sitesinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, 5 katlı 
apartmanın bodru
mundaki elektrik 
panosundan çıktığı 
iddia edilen yangın
da dumanlar bütün 
apartmanı sardı. 
Biranda neye 
uğradığını şaşıran 
apartman sakinleri 
kendilerini balkona 
attı. İhbar üzerine 
olay yerine çok 
sayıda itfaiye ve 
112 sağlık ekipleri 
yönlendirildi. İtfaiye 
ekiplerinin zaman
da müdahalesi ile 
yangın büyümeden 
söndürüldü. Yoğun 
duman ile kaplanan 
merdiven 
boşluğundan

Şadırvan Deresi 
yakınlarında direk
siyon hakimiyetini 
kaybetti. Yüksel K. 
dereye düşen araç
tan kendi imkan
larıyla kurtulurken, 
otomobil vinç mar
ifetiyle dereden 
çıkarıldı 

inemeyen üst kat
lardaki apartman 
sakinleri itfaiye ve 
112 ekiplerinin 
yardımı ile sitenin 
bahçesine indirildi. 
Dumandan etkile
nenlere ambu
lanslarda müdahale 
edilirken, bazı 
vatandaşlar 
yaşadığı korku 
nedeni ile göz 
yaşlarına hakim 
otamayarak kısa 
süreli baygınlık 
geçirdi. Yaşanan 
korku dolu anları 
anlatan apartman 
sakinlerinden 
Hayati Parıltı, biran
da dumanların 
arasında kaldık
larını söyledi. Camı 
kırarak ailesini 
dışarı çıkardığını 
belirten Parıltı, 
alisinin şok korku
dan şok geçirdiği 
ifade etti. Çıkan 
yangında korkulan 
olmazken, site 
sakinleri uzun süre 
evlerine giremedi. 
Elektrik kontağın
dan çıktığı iddia 
edilen yangınla 
ilgili polis ekipleri 
soruşturma başlattı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Göne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Denetimler arttırıldı..
AKP hükümetinin 2011 yılı bütçe 

sinde trafik cezalarına konan tahmini 
miktar 539.8 milyon lira olmuş.
Ancak, 2011 yılında yeterli ceza ke 

silmeyince, bu rakam 147 milyon 
lirada kalmış.

Yani hedefe ulaşılamamış.
2012 yılı bütçesinde trafik cezaları

na konan miktara ulaşılıp ulaşılama 
dığını Aralık sonunda göreceğiz.
Ancak, Maliye Bakanlığı, 9 milyon 

araç sahibine gönderdiği mektupla 
trafik cezası, plaka vergisi ve diğer 
borçlu araçların vergi borçlarını tah
silatının hızlandırılacağını ve icra iş 
lemine başlatılacağını duyurmuştu.
Bu kapsamda denetimler sıklaştırıl 

maya başlandı da denebilir.
Araçlarınızın devlete borcu varsa 

dikkati olun derim.
Tak kapı, aracınız otoparka çekile 

bilir.
Onun için Maliye Bakanlığı Site 

si’nden borç sorgulamaya girerek 
araçlarınızın borçlarını öğrenin ve 
hemen ödemeye koyulun.

Yoksa yaya kalabilirsiniz..

SVS MADENCİLİĞİN AÇIKLAMASI 
Dün akşam saatleriydi.
SVS Madencilik Ltd. Şti ortakların

dan Alaattin Köse büromu ziyaret 
etti.
önce tanıştık.
Konu eski belediye binasının yık- 

tırılmasıydı. Bu konuda haber yap
mıştık.

Yazdığımız haber doğdu yalnız fir 
ma adı yanlış yazılmış.
Belediye binasının yıkılması gün

deme gelince, SVS Madencilik, Gem 
lik Belediyesi’ne başvurmuş. Yıkım 
işine talip olduklarını söylemişler.
Belediye Başkanvekili Mehmet 

Çelik, firma sahiplerini yakınen 
tanıyormuş.
İlgi göstermiş. Alaattin kardeşim bir 

zamanlar Ülkü Ocakları ikinci baş 
kanlığını yapmış. Şimdi 3 arkadaş, 
bu yıkım işlerine girmişler. Referans 
lan da kuvvetli.

Tamam denmiş şu tarihte gel ihale 
sözleşmesini al. Gitmişler o tarihte 
ama yıkımın Büyükşehirce yapılaca 
ğını öğrenmişler.

Orada gitmişler ve yıkımın üzerine 
50 bin lira belediye kasasına para ve 
kapıları önermişler. Ama bir bak
mışlar ihale yapılmış. İhalenin nasıl 
yapıldığını anlayamadan binlerine 
verilmiş.
Şimdi bu konuyu yargıya taşımış 

lar. Yalnız onlar mı? MHP’de önceki 
gün konuyu savcılığa götürmüş. 
Bakalım ne çıkaçak bu işin içinden. 
Ama entresan gelişmeler olduğunu 
söyleyebilirim.

Bekleyin göreceksiniz.

SIIS Madencilik Belediye binasının 
ııılııııı isini Savcılığa sikaveı etti
Eski Gemlik 
Belediye binasının 
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Başkanlığı’nca yık
tırılması işinde 
kamunun zarara 
uğratıldığını iddia 
eden SVS 
Madencilik Ltd.Şti. 
ortaklarından 
Alaattin Köse, 
“Yıkım işine firma 
olarak talip olduk. 
Bize şartname verile 
ceğini, ihaleye 
ka tılabileceğimiz 
söylendi. Ancak, 
daha sonra yıkım işi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılacak 
dendi. Bu yıkımda 
kamu zarara 
uğratılmıştır.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne de 
yazılı olarak başvur
mamıza karşın, 
Gemlik Belediye 
binasının yıkımı 
muhtelif yıkımlar 
arasına sokularak 
Karslı bir firmaya 
verildi.
Yaptığımız araştır
mada, bu firmanın 
daha önce bu tür bir

iş yapmadığını 
öğrendik.
Biz, yıkımın üzerine 
50 bin lira belediye 
ye teklif götürdük. 
Onlar ise binanın 
hurdalarından ayrıca 
üzerine para 
ödemişler.” dedi.
SVS Madencilik, 
geçtiğimiz hafta 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
başvurarak, 
ilgililerin yıkım 
işinde kamuyu 
zarara soktuklarını, 
cezalandırılmalarını 
istediklerini söyledi.

Alattin Köse açıkla
masında, “Bu 
konunun siyasetle 
ilgisi yoktur.
Bizler, Gemlikli bir 
firmayız, Gemlik’teki 
bir kamu işinin 
Gemlikli firmaların 
tekliflerinin de 
dikkate alınmaları 
gerektiğine inanı 
yoruz.
Bizler, Gemlik’in 
menfaatlerinin 
korunmasına inanı 
yoruz. Ticari bir 
işletmeyiz olaya 
siyasi olarak yak
laşmıyoruz. ” dedi

ŞOFÖR ARflHİYOR
ATIK YÖNETİMİ 
SEKTÖRÜNDE 

FAALİYET GÖSTEREN 
FİRMAMIZDA İSTİHDAM 

EDİLMEK ÜZERE 
- E SINIFI SÜRÜCÜ 
BELGESİNE SAHİP 

■ TERCİHEN 
SRC BELGESİ OLAN 
- 40 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR 

, TEL: 514 30 07 
GSM: 0554 951 68 12

Gemlik Orhangazi 
Karayolu’nda özel 
ve ticari araçlarda 
denetimler sıklaş 
tırıldı.
Gemlik Orhangazi 
arasındaki 
Kapıkayalar mev 
kiinde Karayolları, 
Trafik ve vergi 
denetmenleri üçlü 
denetimlere başladı. 
Bir haftadır 
Orhangazi yönüne 
giden ticari araç, TIR 
ve kamyonlar, 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından kantara 
çıkarılıyor.
Trafik ekipleri ise

ehliyet ruhsat, sigor
ta ve diğer kontrol
leri yaparken, Vergi 
denetmenleri de 
araçlardaki yüklerini 
sevk irsaliyesi ve 
faturalarını kontrol 
ediyorlar.
Eksik evrak veya 
tonaj aşılmasında 
ilgili sürücüye ceza 
uygulaması yapılı 
yor.
Öte yandan, bugün
den itibaren ticari 
ve özel araçlarda 
kışlık lastik kontrol
lerinin başlatılacağı 
sürücülerin kışlık 
lastik takmaları 
isteniyor.

[fflMTÎTI ABONE OLDUNUZ MU?-^
■ıııııııııınıııııııııııııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUt/ 1

T> 13?» A. “SUYUNU BOŞA 
8XWIM HARCAMA"

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnovasyon yarısmasınıla 
Uludağ Üniversitesi 2 ödül alili

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi ’ 
Comenius projesi 
kapsamında 
Almanya'dan 
gelecek iki Öğret
men ve yedi 
öğrenciyi 
misafir edecek. 
Almanya, Romanya, 
Ispanya, İtalya, 
Litvanya ile ortak- 
lığını yürüttüğü 
"Avrupa'da Kültürel 
Farkındalık-Ülkemi 
Hayal Ef'adİı 
Comenius pro
jesinin ülkeyi ülke 
yapan değerlerden 
"Toplum ve Din" 
konusunu çalışmak 
üzere Almanya'nın 
Ratingen şehrinden 
Adam -Josef- 
Cüppers 
Berufskolleg adlı 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

okuldan misafirleri- 
ni bekliyor.
29 Kasım-3 Aralık 
tarihleri arasında 
gerçekleşecek olan 
ziyaret kapsamında 
farklı kültürlere 
sahip olan iki 
ülke arasında 
karşılaştırma yap
mak, farklılıkları ve 
benzerlikleri 
keşfedebilmek, 
farklı kültürlere 
sahip olan iki 
ülkehin öğrencile 
rine yeni ufuklar 
açmak ve farklı 
bakış açıları 
kazandırabilmek 
için Ösmanh'ya 
kurucu başkentlik 
yapmış olan 
Bursa'da tarihimizi 
ve kültürümüzü 
yansıtması 

açısından çok 
önemli yere sahip 
olan İstanbul'da 
incelemeler yapıla
cak. 
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen; 
"Özellikle 
kültürümüzü 
tanıma fırsatını 
yaşayarak öğrenme 
adına misafir 
öğrenciler, Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
öğrencileri tarafın
dan evlerde misafir 
edilerek; 
kültürümüzü, 
hoşgörü ve saygı 
geleneğimizi, aile 
yaşantımızı ve 
yemek kültürümüzü 
tanımaları arzu 
edilmektedir." 
dedi.

Türkiye Tekstil 
Sanayii İşverenleri 
Sendikası (TTSİS) 
ve Türk Tekstil Vakfı 
tarafından düzenle
nen 'Üniversiteler
arası İnovasyon 
Yarışması'nda 
Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik Mimar 
hk Fakültesi, 
Tekstil Mühendisliği 
Bölümü öğretim 
üyelerinin projeleri 
birincilik ve ikincilik 
ödülü aldı. 
Orijinallik, 
rekabetçi lik, 
pazarlanabilirlik, 
ulusal ekonomiye 
ve teknolojiye 
katkı kriterleri baz 
alınarak; ulus
lararası ve ulusal 
akademis yenler, 
sanayiciler, bakanlık 
yetkilileri ve çeşitli 
Ar-Ge merkezi 
müdürlerinden 
oluşan bir kurul 
yapılan değer
lendirmede ödüle la 
yık görülen projeler

şunlar:
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 
Prototip Floklama 
Makinesi Tasarımı, 
İmalatı ve Flok İplik 
Üretimi. Prof. Dr. 
Özcan Özdemir, 
Prof. Dr. Mehmet 
Kanık, Dr. Sibel 
Şardağ, Berrak 
Tüzüner (Y.L.öğren
cisi) ve Ahmet Genç 
(İba Genç Makine 
Ltd.; SANTEZ proje 
ortağı)
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 
Polyesterin Boyama 
Sonrası
Temizlenmesinde

Redüktif Yıkama 
Yerine Ozon Gazı 
Kullanımı. Doç. Dr. 
Hüseyin Akşel Eren 
Birincilik ve ikincilik 
ödülleri, Türkiye 
Tekstil Sanayii İş 
verenleri Sendika 
sı'nın Avrupa Tekstil 
ve Hazır Giyim 
Konfederasyonu 
(Euratex) ile birlikte 
16 Kasım 2012'de 
Ritz-Carlton Otel’de 
gerçekleştirdiği 
"Teknik Tekstillerin 
Geleceği Kongre 
si"nde proje sahip
lerine verildi.

^EMLİK’İ HER YERE-TAŞIYORUZ.
^&iaom>z, Gemlik Otogar .çerimden hart* _ ___

İstanbul
08:25 -10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ HAŞLIYOR! 
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

Denizli 
11:45-23:15

Antalya 
10:45-23:15

İSTER
HEMEN GEL

HEMEN AL
"ERKEN ALAN

KAZANIR”

If "X İSTER
[ DEDİĞİMİZ SAATTE...

SFIRSAAT
“FİRSAAT’TE BELEN

KAZANIR"

t

5120025 - 5120083 1962-2012
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** ****** ****** wv W 1 twitter.com/pamukkale

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
pamwkkale.com.tr
twitter.com/pamukkale


1 Aralık 2012 Cumartesi GemlikKSrfez

Serbest Kürsü
Haşan DUMAN 

Bursa Uygar Görme Engelliler 
Derneği Genel Sekreteri

3 ARALIK VE ENGELİLER
1981 yılından bu 

yana her yıl 3 Aralık 
Dünya Özürlüler 
Günü olarak anılır, 
çeşitli etkinliklerle 
değerlendirilir. 3 
Aralıkta Engellileri 
temsil eden STK lar 
Yerel Yönetimler ve 
kamu kurumlan 

engellilerin sorun
larını toplum gün
demine taşımak, 
kamuoyu oluştur
mak amacıyla, çeşitli 
etkinlikler düzenler
ler.
Engellilerle toplum 
kaynaşmasını sağla
maya ve engellilerin 

sorunlarını topluma 
mal ederek destek 
kazanmaya sorun
larının çözümünde 
güç birliği yapmaya 
çalışırlar.

Birleşmiş
Milletlerin 1981-91 
yılları arasını kap
sayan 10 yılı 

engellilikle mücadele 
süresi ilan etmesine 
karşın istenilen 
başarının sağlana
mamasından dolayı, 
sorunların 
çözümüne katkı 
amacıyla her yıl 3 
Aralık tarihini 
engelliler günü 
olarak değer
lendirilmesi 
Birleşmiş Milletler 
tarafından karar
laştırılmış, Dünyada 
Ve Ülkemizde, 3 
ARALIK engellilerin 
lehine kazanımlar 
sağlamak amacıyla 
çeşitli etkinliklerle 
değerlendirilmekte

dir.
Bu yıl Bursa da 

Valili Büyükşehir 
Belediyesi STK lar 
engellilerle ilgili pro
gramlar düzenlemek
tedir.

Gemlik engelliler 
bakımından gerek 
Bursa'nın gerekse 
de ülkemizin şanslı 
bölgelerinden sayıl
maktadır.

Gemlik’te zihinsel 
engelli çocukları 
koruma derneğinin 
bulunması Özel Türe 
Rehabilitasyon 
Merkezinin bulun
ması Tamer SİVRİ ve 
Vedat EMEK gibi 2 

engelli dostun 
mücadeleci birer 
yöneticinin bulun
ması engeliler lehine 
bir kazanımdır.

Bu yıl 3 Aralıkta 
engelliler yine gün
lerini değerlendire 
rek sorunlarını dil
lendirecek, Devletten 
çözüm bekleyecektir. 
Umarım dilek ve 
temenniden öte elle 
tutulur gözle görülür 
bir şeyler engeliler 
lehine yapılır 
engellilerin sorunları 
da bir nebze olsun 
çözüm yoluna girer 
sonlanır.

Facebook’un gizlilik 
uyarısı geçersiz çıktı

Süre Uzanımca Engelleri 
Kaldırma Çalışmaları Yarım Kaldı

Dünyanın en büyük 
sosyal ağı 
Facebook'un yeni 
gizlilik kılavuzunu 
yayımlamasının 
ardından ortaya 
çıkan uyarı, milyon
larca kullanıcının 
kafasını 
karıştırırken, 
uyarının geçersiz 
bir mesaj olduğu 
belirtildi.
Facebook'ta yayılan 
ve kişisel bilgilerin 
korunmasıyla veri
lerin izinsiz kopy
alanmasını 
engellediğini öne 
süren 'gizlilik 
uyarısı', sosyal 
medya ağında kar
maşaya neden oldu. 
Yeni gizlilik 
kılavuzunun açık
lanmasının ardın
dan gelen uyarının 
hiçbir yasal önemi 
bulunmadığı belirtil
di. Facebook, söz 
konusu mesajın 
doğru olmadığını 
açıkladı.Facebook'u 
n geçmişte gizlilik 
konusunda birçok 
sıkıntı yaşaması 
mesajın çok büyük 
bir karmaşa yarat
masına neden oldu. 
Birçok uzman 
tarafından 'sahte* 
olduğu da ifade 
edilen mesajda, 
Facebook'un artık 
kamuya açık bir şir

Gemlik KBrfez
HmlrlM İti «OııOı siuıl sueteü

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ket olduğu belir
tilirken, sitenin 
yönetimsel belgeler
ine yönelik değişik
lik tekliflerine kul
lanıcıların öneride 
bulunabileceğini, 
ancak oy veremeye
cekleri ifade edildi. 
Söz konusu uyarı 
şu ifadeyle başlıyor: 
Yeni Facebook 
kılavuzu kapsamın
da, tüm fikri 
hakkımın kişisel bil
gilerime, grafikler
ime, çizim&rime, 
resimlerime, 
fotoğraflarıma, vide
olarıma vb. verilerle 
bağlantılı olduğunu 
ilan ederim (Berner 
Konvansiyonu 
uyarınca), bahsetti 
ğim verilerin kul
lanılması için her 
zaman yazılı olarak 
iznim gerekmekte
dir." Mesajın 
devamında, tüm 
kullanıcıların söz 
konusu mesajı 
kopyalayıp'duvar
larına yaptırabile

ceği belirtilse de, 
Facebook (şirket 
bünyesindeki tüm 
yetkili ve çalışan
ların) kullanıcının 
profili veya içerik
lerine karşı işfa 
etme, kopyalama, 
dağıtma, yok etme 
gibi bir eylemde 
bulunamayacağı 
ifade edildi.
Mesajın en son kıs
mında, Facebook'un 
halk arzından sonra 
artık kamuya açık 
bir şirket olduğu ve 
tüm üyelerine "buna 
benzer bir mesaj 
yayımlamasının 
tavsiye edildiği" 
belirtildi. Bu kap
samda, uyarıyı 
içeren mesajın veya 
kullanıcıların hazır
layacağı benzer bir 
mesajın yayımlan
ması gerektiği, aksi 
takdirde kullanımla 
rın profillerindeki 
fotoğraflar ve diğer 
bilgileri kopyalan- 
maya açık bıraka
cakları ifade edildi.

Türkiye'deki 8,5 
milyon engellinin 
önündeki engelleri 
kaldırmak için ver
ilen 7 yıllık sürenin 
bir yıl daha uzatıl
ması, çalışmaların 
yarım kalmasına 
neden oldu. 
Belediyeler tarafın
dan düzenlenmeye 
başlanan yollar 7 
Temmuz'dan bu 
yana bitirilmeyi bek
liyor. Dünya 
Engelliler Günü'ne 2 
gün kala Bursa'da 
duruma tepki 
gösteren engeliler, 
toplumda var olduk
larını göstermek 
için yürüyecekler. 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği uyum 
sürecinde Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da tali
matıyla 7 Temmuz 
2005 yılında 
çıkartılan yasal 
düzenlemeyle 7 
Temmuz 2012 tari
hinde yolların, kamu 
kurum ve kuru
luşlarının tüm engel 
gruplarının kul
lanımına uygun 
olması zorunluluğu 
getirildi. O tarihe 
kadar belediyeler 
tarafından eksiklik
ler tamamlana
madığı için Mecliste 
alınan kararla süre 
bir yıl daha uzatıldı. 
Düzenlemelere hız 
veren belediyeler, 
sürenin uzatılmasıy
la çalışmaları 
yavaşlattı.

Engellilerin ulaşım 
sorunu hala devam 
ederken, bir bölümü 
düzenli, bir bölümü 
engellerle dolu yol
lar ortaya çıktı. 3 
Aralık Dünya 
Engelliler Günü yak
laşırken de, engelil
er hala bozuk yollar, 
asansörü olmayan 
binalar, binilemeyen 
otobüslerle 
boğuşuyor. 
Belediyelere, 
valiliğe sıkıntıları 
anlatmaya çalışan 
dernekler 3 Arahk'ta 
Türkiye Sakatlar 
Derneği Bursa 
Şubesi koordinasy- 
onluğunda 
engellilerin toplum
da var olduğunu 
göstermek için 
yürüyecek. Bursa 
Engelliler 
Federasyonu, 
Altınokta Körler 
Derneği, Uygar 
Görme Engelliler 
Derneği, Türkiye MS 
Derneği Bursa 
Şubeleri, Bursa Kas

Hastalıkları Derneği, 
Ayten Bozkaya 
Spastik Engeliler 
Derneği'nin destek 
verdiği 'Engelli 
Toplum El Ele* 
yürüyüşüne vatan
daşlardan, 
siyasilerden ve sivil 
toplum kuruluşların
dan destek bek
leniyor. Türkiye 
Sakatlar Derneği 
Bursa Şube Başkanı 
Müzeyyen Yıldırım, 
yürüyüşün bir 
eylem olmayacağını 
ama kutlama da 
yapılmayacağını 
söyledi. Toplumun 
içinde Bursa'da 
bulunan 220 bin 
engellinin var 
olduğunu 
göstermek istedik
lerini belirten 
Yıldırım, "Onlarında 
farklı olmadığını 
göstermek 
istiyoruz. Toplumla y 
el ele yürümek istr 
yoruz. Engellilerin 
farkına varmalılar" 
dedi.
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BÜYÜKSEHİB'İH M BÜTÇESİ 1MİIYAR 20 MİIYOH Tl
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2013 
mali yılı bütçesi 1 
milyar 20 milyon TL 
olarak öngörülürken, 
bütçenin yüzde 51’i 
yatırımlara ayrıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin Kasım 
ayı meclis toplantısı 
ikinci oturumu 
Heykel’deki tarihi 
binada yapıldı. 
Toplantıda 
Büyükşehir ve ilçe 
belediyelerinin 2013 
öngörülen mali yılı 
bütçeleri belirlendi. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2013 
mali yılı gider bütçe
si 1 milyar 20 milyon 
TL, gelir bütçesi ise 
920 milyon TL olarak 
öngörüldü. Personel 
giderleri 99 milyon 
TL ile gider 
bütçesinin sadece 
yüzde 10’ununu 
teşkil ederken, 517 
milyon 800 bin TL 
ise yatırımlara 
ayrıldı. Büyükşehir 
bütçesinin yüzde 
51 ’i yatırımlara 
ayrılırken, inşaatı 
devam eden yeni 
belediye binası için 
2013 yılında 25 mil 
yon TL, stadyum 
için 120 milyon TL,

yol, üst geçit ve 
kavşak yapımları 
için 41 milyon TL ve 
Bursaray Kestel 
hattı inşaatı için de 
112 milyon TL kay
nak aktarılması 
öngörüldü. 
Toplantıda, ilçe 
belediyelerin 2013 
mali yılı öngörülen 
bütçeleri ise şöyle 
oluştu: Gürsu 
Belediyesi 32.5 
milyon TL, Kestel 
Belediyesi 28 
milyon TL, Mudanya 
Belediyesi 45 
milyon TL, Gemlik 
Belediyesi 54 milyon 
918 bin TL, Nilüfer 
Belediyesi 199 
milyon 300 bin TL, 
Yıldırım Belediyesi 
169 milyon 82 bin 
TL, Osmangazi 
Belediyesi 283 
milyon TL.

Büyük hedeflerimiz 
var
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, kentin her 
köşesinde bin 
100’den fazla proje 
üzerinde çalıştık
larını, raylı sistem
lerden yeni yol açıl
masına, spor tesis
lerinden tarihi ve 
kültürel mirasa 
kadar her alanda 
son 20 yılın hizmet 
rekorunun bu 
dönemde kırıldığını 
söyledi. Bütçede 600 
milyon TL’ye yakın 
bir kaynağın yatırı
ma ayrıldığını hatır
latan Başkan Altepe, 
“Yatırımlarımız 
bununla sınırlı değil. 
Bu rakamlarda tele
ferik yok, metan 
gazından enerji elde 
edilmesi yok.

BUSKİ 250 milyon 
TL yatırım yapıyor. 
Kendimiz kaynak 
aktarmadan yapılan 
yatırımlar var.
Sponsorlarla hayata 
geçirdiğimiz yatırım
lar var. Hepsi 
düşünüldüğünde 1 
milyon TL’lik yatırım 
söz konusu. Bursa 
büyük hedefleri olan 
bir kent ve biz bu 
hedefleri gerçek
leştirmek için 
çalışıyoruz” dedi. 
BUSKİ bütçesi 391 
milyon TL 
Büyükşehir Belediye 
Meclis Toplantısı 
öncesinde yapılan 
BUSKİ Genel 
Kurulu’nda da kuru
mun 2013 mali yılı 
bütçesi karara bağ
landı. BUSKİ’nin 
2013 yılı tahmini 
bütçesi ve yapılması 

planlanan yatırımlar 
hakkında bilgi veren 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı 
halen 784 bin 584 
olan abone sayısının 
2013 yılında 810 bine 
ulaşmasını bekledik
lerini söyledi.
Geçmişte yüzde 
65’ler seviyesinde 
olan içme suyu 
kayıp kaçak oranının 
yaptıkları yatırımlar
la yüzde 22.8’e kadar 
indirildiğini dile 
getiren Çetinavcı, 
2013 yılı tahmini 
gelir bütçesinin 359 
milyon TL, gider 
bütçesinin ise 391 
milyon TL olarak 
öngördüklerini kay
detti. Çetinavcı, 2013 
yılında yapmayı 
planladıklarını 425 
kilometrelik içme 

suyu hattında 48 
milyon TL, 
190 kilometrelik 
kanalizasyon ve 
yağmursuyu hattı 
yapımına 51 milyon 
TL, arıtma çamuru 
yakma ve bertaraf 
tesisi ile Gemlik atık 
su arıtma tesis
lerinin yapımı gibi 
çevre yatırımlarına 
da 15.6 milyon TL 
kaynak ayırmayı 
planladıklarını vur
guladı.
Bu arada Başkan 
Altepe ve meclis 
üyeleri ‘kadına 
şiddete hayır’ 
etkinlikleri kap
samında meclis 
salonu girişinde 
Bursa haritası 
üzerine el izlerini 
çizerek, şiddete 
karşı mesajlarını 
yazdı.

■ 
un

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

KİRALIK “»e
■jjjjjjT KİRALIK DAİRE
™ TEL: 0 532 583 53 78

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...■ 
ilim

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

1 GÜND€ DAV€TİY€ BASILIR

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Zengin çeşit ve 
kcıtcıloçjlorımızı görmeden 

koror vermeyin ...

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 3S 95
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Katkılı akaryakıta EPDK sopası
"Bu akaryakıt yüzde 
30 tasarruf sağlıyor, 
aracın gücünü 
artırıyor" reklamıyla 
katkılı benzin, 
motorin satışı yapan 
şirketlere 'ispat' 
yükümlülüğü geldi. 
Tüm istasyonlar, 
sattıkları akaryakıt 
ürünlerini fiyatlarıyla 
birlikte açıkça pano
da ilan edecekler. 
"Kamyonlar için 
ayrı, otomobilller 
için ayrı motorin" 
diyerek satış yapıl
masına izin ver
ilmeyecek. Enerji 
Piyasası Düzenleme 
ve Denetleme Kuru 
mu, Petrol Piyasası 
Fiyatlandırma 
Sistemi Yönetmeli 
ğinde değişiklik 
yaptı. Buna göre 
istasyonlarda ve köy 
pompalarında satışa 
sunulan akaryakıt
ların resmi isimleri 
ve tavan fiyatları 
istasyonların ön 
cephesinde, yoldan 
açıkça panoda ilan 
edilecek. Eğer fark
lılaştırılmış ürün 
satılıyorsa, her bir 
ürünün fiyatı yine bu 
panoda duyurula
cak.
Farklılaştırılmış 
ürünler ilan 
panosuna yazılırken, 
önce resmi ismi;

Camhurftaşkanı CM Düğmene Bastı
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Madımak olayının 
gerek oluş şekli, 
amacı, sonuç ve 
tesirleri gerekse 
dönem içerisinde 
yaşanan diğer 
bazı olaylarla 
irtibatları itibarıyla 
bir bütünlük 
içerisinde araştırıl
ması ve incelenmesi 
için Devlet 
Denetleme 
Kurulu'nu (DDK} 
görevlendirdi. 
"SONUÇLARI HALA 
DEVAM EDİYOR" 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, Sivas'ta 1-2, 
Temmuz 1993'te 
yaşanan ve 37 
kişinin ölümüyle 
sonuçlanan

yanında veya altında 
da ticari ismi ve 
logosu yer alacak. 
Ancak ticari isim ve 
logolar resmi resmi 
ismin öncelikle ve 
kolaylıkla okun
masını ve görülme 
sini engellemeyecek 
biçimde yazılacak. 
İstasyonda birden 
fazla ilan panosu 
bulunması halinde 
ilan panolarındaki 
akaryakıt isim ve 
fiyat bilgileri birbir
leri ile aynı olacak. 
İlan panosunun 
değişikliğe uygun 
hale getirilmesi için 
şirketlere 1 yıl süre 
tanınacak. 1 Aralık 
2013 tarihi itibariyle 
tüm istasyonların bu 
değişimi yapmış 
olması gerekecek.

POMPADA 
FİYATLAR 
GÖRÜNECEK 
Akaryakıt fiyatları 

olayların sonuçları 
ve olaya taraf olan 
her kesimdeki 
tesirlerinin hala 
devam ettiği 
belirtildi.
Açıklamada, 
şunlar kaydedildi: 
"Madımak 
hadisesine müdahil 
olan tüm kesim

sadece ilan pano 
sunda değil, her bir 
akaryakıt pompasın
da da satılan akar 
yakıtın resmi ismi, 
ürün farklılaştırması 
yapılmış ise ticari 
ismi ve fiyatı yazıla
cak.

KAMYON RESMİ 
YASAK 
İstasyonların fiyatı 
yüksek akaryakıt 
satışını artırmak 
üzere, standart 
akaryakıtlar üzerine 
‘kamyon’ resmi; 
diğerine ise perfor
mansı yüksek bir 
otomobil resmi koy
maları yasaklandı. 
İlan panosu ve pom
palar dahil istasyon 
içinde ya da haricin 
de farklılaştırılmış 
ürünlerin belli türde
ki araçlar için gerek
li olduğu algısına 
yol açacak biçimde 
tüketicileri yanlış 

lerde; olayların 
gerçek mahiyetinin 
algılanması/kavran- 
ması ve çıkarılan 
sonuçlar itibarıyla 
derin bir belirsizlik 
ve kuşku mevcuttur. 
Nitekim Sivas'ta 
faaliyet gösteren 
114 sivil toplum 
kuruluşu, Sayın 

yönlendirecek ibare, 
işaret, çıkartma v.b. 
kullanılamayacak.

İNTERNETTEN İLAN 
EDİLECEK 
Akaryakıt dağıtım 
şirketleri, farklılaş 
tırılmış ürünlere 
ilişkin internet say
falarında açıklama 
yapacak. Yapılan 
duyuruda, ürünlerin 
fiziksel ve kimyasal 
özellikleri ile ne şe 
kilde farklılaştırıldı 
ğına ilişkin teknik 
bilgiler yer alacak. 
Üründeki farklılaştır
ma işlemine ve tüke 
ticiye sağlanan 
faydalara ilişkin 
ispatlayıcı 
açıklamalar ile bel
geler bulunacak. 
Ayrıca “Farklılaştı 
rılmış olsun ya 
da olmasın ülkem
izde lisans sahipler
ince piyasaya arz 
edilen akaryakıt tür
lerinin tamamı 
Avrupa Birliği stan
dartlarına ve 
EPDK tarafından 
belirlenen teknik 
düzenlemelere 
uygun olmak zorun
dadır. Bu kapsamda 
yakıt türüne göre 
hepsi araçlarda 
güvenle kullanıla
bilirler.

Cumhurbaşkanımıza 
yapmış 
oldukları ziyaret 
esnasında söz 
konusu hususları 
dile getirmiş ve 
konunun tekrar 
incelenmesi 
talebinde bulun
muşlardır.
Sayın Cumhurbaş 
kanımız, Madımak 
olayının gerek 
oluş şekli, 
amacı, sonuç ve 
tesirleri itibarıyla 
gerekse dönem 
içerisinde yaşanan 
diğer bazı olaylarla 
irtibatları itibarıyla 
bir bütünlük 
içerisinde araştırıl
ması ve incelenmesi 
için Devlet 
Denetleme 
Kurulu'nu 
görevlendirmiştir."

Türkiye İstatistik 
Kurumu sanayide 
işgücü verilerini 

açıkladı

Sanayide istihdam 
bu yılın 3. 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3,6, bir 
önceki döneme 
göre yüzde 1 
arttı.Türkiye İstatis
tik Kurumu (TÜİK), 
sanayide istihdam 
3. çeyrekte geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3,6, bir 
önceki döneme 
göre yüzde 1 arttı. 
TÜİK, “Sanayi 
İşgücü Girdi 
Endeksleri 2012 Yılı 
3. Dönem” verilerini 
açıkladı. Buna göre, 
sanayide istihdam 
3. çeyrekte geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3,6, bir 
önceki döneme 
göre yüzde 1 artış 
gösterdi. Temmuz- 
Ağustos-Eylül'ü 
kapsayan Üç Aylık 
Sanayi İstihdam 
Endeksi 110,9 oldu. 
Çalışılan saat ve 
maaş arttı 
Üç Aylık Sanayide 
Çalışılan Saat 
Endeksi, 3. çeyrek
te, geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 2,5 artarken, 
2. çeyreğe göre 
yüzde 1,1 azaldı. Üç 
Aylık Sanayide 
Çalışılan Saat 
Endeksi 105,8 oldu. 
Sanayide brüt 
ücret-maaş, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 14,5, bir 
önceki döneme 
göre yüzde 4,3 artış 
gösterdi. Üç Aylık 
Sanayide Brüt 
Ücret-Maaş 
Endeksi 220,9 
olarak gerçekleşti. 
Ana Sanayi 
Grupları (MIGs) 

TM M “SUYUNU BOŞA 
■VIA HARCAMA”

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

sınıflamasında 2012 
yılı 3. çeyreğinde, 
istihdam, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre, ara malı 
imalatında yüzde 
4,9, dayanıklı tüke
tim malı imalatında 
yüzde 3,7, dayanık
sız tüketim malı 
imalatında yüzde 
2,4, enerjide yüzde 
0,8 ve sermaye malı 
imalatında yüzde 
4,2 artış gösterdi. 
Bu yılın 2. 
çeyreğine göre ise, 
ara malı imalatında 
yüzde 1,3, dayanık
sız tüketim malı 
imalatında yüzde s 
1,6, sermaye malı 
imalatında yüzde 
0,4 artış 
görülürken, 
dayanıklı tüketim 
malı imalatında 
yüzde 0,2, enerjide 
yüzde 0,8 azalış 
oldu.
Çalışılan saat, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre, ara 
mah imalatında 
yüzde 3,9, dayanıklı 
tüketim malı 
imalatında yüzde 
1,8, dayanıksız 
tüketim malı 
imalatında yüzde 
1,6, enerjide 
yüzde 0,5 ve 
sermaye mah 
imalatında yüzde 
2,5 arttı. Yılın 2. 
çeyreğine göre, ara 
malı imalatında 
yüzde 0,4, dayanıklı 
tüketim malı 
imalatında yüzde 
2,5, dayanıksız . 
tüketim malı 
imalatında yüzde 
0,3, enerjide yüzde 
1,7 ve sermaye mah 
imalatında yüzde 
4,1 azalış görüldü/
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liıllıııııMlılMııMııı!
Yeni yılda 1 milyon 
940 bin emekliye 
verilecek intibak 
zammı hesapla
maları tamamlandı. 
Ancak 2,5 milyon 
dosya üzerinde 
yapılan gün
cellemeler sırasında 
geçmişteki personel 
hatasından dolayı 
bazı maaşların eksik 
çıkması üzerine 
emekliler tedirgin 
oldu.
Hesaplara yatırıldı 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nu telefon, 
mektup ve dilekçe 
yağmuruna tutan 5 
milyondan fazla 
emekliden Anka 
ra'ya gelenler bile 
oldu. Emeklilerin 
SGK'yı kilitlemesi 
üzerine yetkililer, 
"Eksik yatan 2 bin 
500 emekli var.
Onlar zaten bil
gilendirildi ve

tiluMiü sının ıtılltn mW
15-24 yaş arasına 
bitap eden etkinlik
lerde alkollü içki 
satışı yasağı geri 
döndü. TAPDK'nın 
Ocak 201 Tde yürür
lüğe soktuğu, 
ancak yaş sınırına 
ilişkin maddesi için 
Mayıs 2011'de yürüt
meyi durdurma 
kararı çıkan yönet
melikle ilgili 
karar bozuldu.
Kararın bozulması 
ertesinde alkollü 
içki şirketleri Ekim 
2012'den itibaren 
söz konusu

maaşlarının eksik 
kısımları hesapları
na yattı. Emeklimiz 
merak etmesin" 
açıklaması yaptı. 
Kesinti yapılmaz 
Yine yanlış hesapla
ma sebebiyle yıl
lardır fazladan 
emekli aylığı alan 3 
bin 500 civarındaki 
emekliye dönük 
kesintiler de durdu
ruldu. Alınan bilgiye 
göre memur 
hatasının faturasının 
emekliye çıkarılma

etkinliklerde yine 24 
yaş sınırı uygula
masını başlattı. 
Alkollü içki şirket
lerinin yönetmelikle 
ilgili açtığı iptal 
davaları sürerken 
yürütmeyi durdur
manın kalkması; 
festival, konser gibi 
gençlere yönelik 
etkinliklere yeniden 
yaş sınırı getirdi. 
Sektör yetkilileri, 
kararın bozulmasına 
hukuken yeniden iti
raz etme seçenek
lerinin olmadığını, 
mecburen iptal 

ması için Bakanlar 
Kurulu, kesinti 
yapılmaması 
yönünde karar vere- 
cek.İntibak kap
samında en düşük 
20 lira, en yüksek 
339 lira hesaplara 
yatacak. 1 milyona 
yakın emekli ise 100 
lira ve üzerinde 
intibak artışı alacak. 
Bağ- Kur'lulardan 
ise 12 bin emekli 
intibak zammı ala
cak.

davalarının 
sonuçlarının bek
leneceğini dile 
getirdi.
Davaların sonuçlan
masının 1 ila 2 yıl 
sürmesinin bek
lendiği ifade 
edilirken, bu süre 
zarfında 24 yaş 
sınırı uygulamasının 
devam edeceği 
belirtiliyor.
24 yaş sınırı uygula
ması, üniversite 
konserleri, şenlikler, 
festivaller gibi 
gençlere yönelik 
etkinlikleri kapsıyor.

Doğalgaza bM am
BOTAŞ doğalgazın 
fiyatına yüzde 37 
zam yaptı.
BOTAŞ kamu 
santrallerine verdiği 
doğalgazın fiyatına 
yüzde 37 zam yaptı. 
Amaç BOTAŞ’ın 
zararını azaltmak. 
Kamu, barajlardan 
ucuza ürettiği elek
trikle paçal bir 
maliyet çıkarsa da 
gaza gelen bu fahiş 
zam, büyük bir ihti
malle Aralık ayında 
tükettiğimiz elek
triğe zam olarak 
yansıyacak.
Doğalgaz ve elektrik 
fiyatlarında yeni bir 
zam gelip gelmeye
ceğine ilişkin tartış
malar sürerken, 
BOTAŞ elektrik 
santrallerine verdiği 
doğalgaza rekor 
sayılabilecek zam 
yaptı. Yeni fiyat dü 
zenlemesi sonrası 
kamu elektrik sant 
raileri için bin metre 
küp gazın fiyatı bin 
lira seviye sinden 
1427 liraya yükseldi. 
Yüzde 37’lik zam 
kamu santrallerinin 
elektrik üretim 
maliyetinin de art
ması anlamına 
geliyor. Enerji 
Bakanlığı verilerine 
göre Türkiye’de 
tüketilen elektriğin 
yüzde 41.5’u doğal
gaz çevrim santral
lerinde üretiliyor. 
Dolayısıyla santralle 
re verilen gazın bi 
rim fiyatının artması 
elektrik fiyatları üze 
rinde ciddi bir baskı 
oluşturacak. Bu da 
yakın bir dönemde

elektriğe zam yapıl
masına neden ola
bilir. Enerji
Bakanlığı kaynakları 
kamu santrallerine 
satılan doğalgazın 
fiyatının ortalama 
yüzde 37 
seviyesinde arttığını 
söylerken, olası bir 
elektrik zammı 
konusundaki soru
lara ise ‘yorum yok’ 
yanıtını verdi. 
Elektrik santralleri 
daha önce bin 
metreküp doğalgaza 
bin 40 lira fiyat 
öderken bu rakam 
son artışla bin 427 
liraya yükseldi. 
Resmi verilere göre 
BOTAŞ en fazla 
doğalgazı elektrik 
sektörüne veriyor. 
Geçen yıl satılan 
toplam 39.4 milyar 
metreküp gazın 18.9 
milyar metreküpü 
enerji sektörüne 
gitti. Konut sektörü 
ne 10.1 milyar metre 
küp gaz verilirken 
geri kalan bölüm ise 
sanayide diğer sek
törlere satıldı. Kamu 
devi Botaş, mali 
dengeyi sağlamak 
için kamu elektrik 
santralleriyle alım 

garantili santrallara 
pahalı, konut 
(Dağıtım şirketleri) 
ve sanayi müşteri
lerine ise ucuz gaz 
satış politikası izliy
or. BOTAŞ, son fiyat 
artışıyla ilgili soru
lara yönelik bir bil
gilendirme yapmadı. 
Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma AŞ 
(BOTAŞ), en fazla 
doğalgazı gazı ener
ji sektörüne satıyor. 
Şirket aynı şekilde 
en fazla parayı da 
elektrik sektörün
den kazanıyor.
BOTAŞ geçen yıl 
gaz satışlarından 
yaptığı 25,9 milyar 
liralık cironun 13,8 
milyarını enerji sek
töründen elde etti. 
Elektrik ve doğalgaz 
kullananlar açısın
dan 2012 oldukça 
zor geçiyor. Zira yıl
başından bu yana 
elektriğe yüzde 19, 
doğalgaza ise yüzde 
28.5 oranında zam 
yapıldı. Bu dört kişi
lik bir ailenin aylık 
elektrik faturasının 
7 lira, doğalgaz fat
urasının da 29 lira 
artması anlamına 
geliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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
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-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 5t|3 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

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

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 İ'şl. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

GemlikKSrfez
OfLİK'İM İLK GÛMLÛK »İYA»İ 8AZ8TISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4435

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)

aİİHlNI
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 33 21



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 WORLD e/fO

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

öm a
RETİNA
GÖZ HASTANESİ



Marmaraüirlik 1 milyon 581 kilo zemin aldı
72 Nolu Sınırlı Sorumlu Gemlik Marmarabirlik 

Zeytin Tarım Satış Kooperatifi kampanya açılışından 
hafta sonuna kadar ortaklardan aldığı zeytin karşılığı 

5 milyon 617 bin lira ödeyecek.
72 Nolu Sınırlı Sorumlu Gemlik Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi ilgililerinden aldığımız bilgilere göre, ortak
larından kampanya süresince alınan 1 milyon 587 kilo zeytine 
karşılık 5 milyon 617 bin lira ödeneceği ve 2. ödemeyi 7 Aralık 
2012 Cuma günü yapılacağı öğrenildi. Haberi sayfa 2’de

50 Kr
GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

3 Aralık 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 

laianacıMaılıtınıMiıı 
lapla Mamam

İntibak çalışmalarında sona 
gelinirken; daha önce 'toplu 
ödeme'ile ilgili Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik de bir açıklama 
yaptı. Haberi sayfa 9’da

Borusan Kocabıyık Vakfı’ndan, Uludağ Üniversitesi Sunğipek 
Asım Kocabıyık Yerleşkesi’ne bir hizmet daha...

HıııMiılltM lıi atılım
İlçemiz eğitimine katkılarını 
sürdüren Borusan Kocabı 
yık Eğitim ve Kültür Vakfı 
tarafından Uludağ Üniver
sitesi Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık Yerleşke 
si’nde yaptırılan Kültür Mer 
kezi bugün törenle açılıyor. 
Törene, Borusan Holding 
Kurucu Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık da katıla
cak. Haberi sayfa 4’de

GEMLIKSPOR'A YAN
BAKILMIYOR 2-0

Son dört maçını da galibiyetle kapayan 
Gemlikspor, guru bun alt sıralarında bulu 
nan puana ihtiyacı olan Gürsuspor'a da 
puan vermeyerek, zirve mücadelesini 
sürdürürken Gemlikspor, maçtan galip 
ayrıldı. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 8’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Asım Kocabıyık Kültür Merkezi
Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık Yer 

leşkesi Asım Kocabıyık Kültür Merkezi’ 
nin bugün açılışı yapılacak.

Yeniden düzenlenen bu bina neresidir 
diyenlere hatırlatayım.

Eski Sunğipek Fabirkası’nın memurlar 
lokantası, işçi yemekhanesi, sinema 
salonu ve yuvarlak salonun bulunduğu 
bina.

1 Şubat 1938 tarihinde Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından açılan Sunğipek Fab 
rikası’nın Gemlik’e katkısı çok büyük 
olmuştur.

Bu fabrikanın üretim alanı Suni ipek ve 
yün üretmekti. (Seion ve Reyon)

Fabrika kurulurken, birçok Gemlikli 
Almanya ya ve İsviçre ye giderek teknik 
eğitim aldılar... Devamı sayfa 4’de

^LİG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ

MAÇLARIN HEYECANINI
AİLENİZ İLE BİRLİKTE 

YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 
KALİTELİ BİR MEKAN...

6ŞSİZ frSMZ MANZARASI - BALIK KCYFİ - LİG TV WateCANI

X‘^>^3ALIK RCSTAÜRANT
Güzelyalı Mh. A.Aslan Cd. Noî107/B

• 0 224 533 00 06 Kuçukkumla/Gemlik/Bursa

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarattirlik 1 milyon 
587 kilo zeytin aldı

72 Nolu Sınırlı Sorumlu Gemlik Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi kampanya açılışından 
hafta sonuna kadar ortaklardan aldığı zeytin karşılığı 

5 milyon 617 bin lira ödeyecek.

Eylül Misali...
Soluklaşırken gün
Çardağına yüreğin çay demi hüzün 

düşer
Gece şarkıları vurur keman 
Gözlerimde cam kırıkları 
Ağlayamam
Özlem kara semahıdır aşkın 
Döndükçe toprağa gömülen 
Kabir yalnızlıklarında
Yıldız gölgeleri içilir
Nehir diye
Kaybolur mavi
Dalgasında uzun saçlarının 
Arınamam
Dudak çatlar
Susuzluğundan
Şehrinin yağmurlarını dilenirim 
Yağmaz
Kan yağar
Gökyüzünden omuzlarıma 
Kızartana kadar kan kırmızı 
Yorar yorgunluğumu 
Yoğrulurken seni 
Esir zamanlar yükler gece 
Taş diye üzerime
Taşlaşırım buzdan heykel misali 
Şehir parklarında.... 
"seni umudumun kopçalarını 

kopardığım yerde bıraktım”

Gemlik 
Nakliyeciler

Derneği 
bugün açılıyor
İlçemizdeki 30 
nakliyeci ve taşıyıcı 
kooperatifleri bir 
çatı altında toplayan 
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği Hizmet 
Bürosu bugün 
açılıyor.
Geçtiğimiz gün
lerde, ilçemizde 
faaliyette bulunan 
nakliyeciler, 
Nakliyeciler 
Derneği’nin genel 
kurulunda biraraya 
gelerek, iki yıl önce 
kurulmuş olan 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

derneği canlandır
ma ve meslek 
sahiplerinin sorun
larına ortak çözüm 
bulmak için 
biraraya geldiler. 
İstiklal Caddesi 
Karsak Deresi 
yanındaki Diker 
Apartmanı altında 
büro tutan nakliye
ciler, bugün 
düzenlenecek 
törenle saat 
14.oo’de derneğin 
açılışını gerçek
leştirecekler.

72 Nolu Sınırlı 
Sorumlu Gemlik 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi, zeytin 
alım kampanyasının 
açılışından 
geçtiğimiz hafta 
cuma gününe kadar 
1 milyon 578 kilo 
zeytin alımı gerçek
leştirdi.
72 Nolu Sınırlı 
Sorumlu Gemlik 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi 
ilgililerinden 
aldığımız bilgilere 
göre, ortaklarından 
kampanya 
süresince alınan 1 
milyon 587 kilo zey
tine karşılık 5 milyon 
617 bin lira 
ödenecek.
İlgililer, ilk ödeme
den sonra birliğin 
ortaklarına 2. öde
meyi 7 Aralık 2012 
Cuma günü yapıla
cağını söylediler.

Bursa Zihinsel Engelli Çocuklan Koruma Derneği ve Bilgi Bahçesi 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Etkinlik düzenliyor 

Dünya Engelliler 
Günü kutlanıyor
3 Aralık Dünya 
Engelliler günü 
bugün tüm dünyada 
kutlanıyor.
İlçemizde de Dünya 
Engelller Günü 
nedeniyle bir dizi 
etkinlik düzenlendi. 
Bugün saat O9.oo 
da Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Atatürk Anıtına 
çelenk koyarak 
saygı duruşunda 
bulunduktan sonra, 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı ziyaret ederek,

derneklerine ve 
engellilere 
katkılarından dolayı 
plaket sunacaklar. 
BİLGİ BAHÇESİ 
ETKİNLİĞİ 
Öte yandan Bilgi 
Bahçesi Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi tarafından 
saat 15.oo de 
Manastır Kültür 
Merkezinde engelli 
ler tarafından 
düzenlenecek pro
gramla Dünya 
Engelliler Günü kut
lanacak.

Ill İM Mili Ml
Türkiye genelinde 
Kasım ayında gözle
nen ihracat artışı 
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri'ne (UİB) de 
yansıdı. Birlik 
tarafından yapılan 
ihracat geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 9,8 artışla 1 
milyar 880 milyon 
270 bin 189 dolara 
yükseldi.
UİB bünyesinde 
faaliyet gösteren 5 
birlik tarafından 
yapılan ihracat arttı. 
Geçen yılın Kasım 
ayına göre yüzde 
9,85 artış 
yaşanırken, 1 milyar 
880 milyon 270 bin 
dolar olarak gerçek
leşti. Bu yılın Ocak - 
Kasım dönemini 
kapsayan 11 aylık 
dönemde ise ihracat 

18 milyar 705 mil 
yon 601 bin dolara 
ulaştı. Geriye dönük 
12 aylık ihracat 
oranı ise 20 milyar 
582 milyon 384 bin 
dolara yükseldi. 
UİB ihracatının loko 
motifi olan Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB) Kasım ayında 
yüzde 7,11'lik artışla 
1 milyar 555 milyon 
dolara ulaştı. OİB'in 
Kasım ayı ihracatı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 7,11 oranında 
artış göstermiş 
oldu. OİB'in yılın 11 
aylık ihracatı ise 
yüzde 7,78 oranında 
değer kaybederek, 
15 milyar 390 mil 
yon 419 bin dolar 
oldu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da Trafik Kazası: 10lii, 1 Yaralı
Bursa'da, gece saat 
02.00 sıralarında 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Mudanya 
Bulvan'nda mey
dana gelen 
kazada 1 kişi 
hayatını kaybe 
derken, 1 kişi 
yaralandı.
Bursa'dan Mudanya 
istikametine giden 
Berna Zehir (28)

Polis dolandırıcıları 
yakalamak için seferner oldu
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, yaşlı bir 
kadını yardım 
bahanesiyle 
dolandırıp kaçan 
şahısları yakalamak 
için polis ekipleri 
ilçe ve giriş 
çıkışlarını tuttu. 
Edinilen bilgiye 
göre, yaşları 25 ila 
30 olan 3 kişf, 
Beyler Mahallesi 
Kerim Sokağı'nda 
oturan 83 yaşındaki 
Ayşe Sargın'ın 
evinin kapısını

Çarpma Misiyle cami avlusuna tıcin
Bursa'da meydana 
gelen kazada bir 
otomobil kamyonete 
arkadan çarptıktan 
sonra cami 
avlusuna uçtu. 
Çarpmanın etkisi ile 
takla kamyonetteki 
bir kişi kaldırıldığı 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Kaza, saat 05.30 
sıralarında Merkez 
Yıldırım İlçesi 
Ankara Caddesi Sarı 
Cami önünde mey
dana geldi.
Ramazan Bolat'ın 
(35) kullandığı 16 
CHZ 51 plakalı araç, 
Babası İdris Kılıç 
(60) ile birlikte 
pazara gitmekte 
olan Erkan Kıhç'ın 
(33) kullandığı 16 

yönetimindeki 16 YV 
535 plakalı araç, 
aşırı hız ve yağmur 
nedeniyle kaygan
laşan yolda kon
trolünü kaybederek 
yoldan çıktı. 
Direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den Zehir, orta 
refüjde bulunan 
ağaçlara çarparak 
durabildi.

çaldı. Yaşlı kadına 
"Yardım kuruluşun
dan geldik" diyen 
3 kişi, ellerinde 
poşet ile eve girdi. 
Şahıslar, 
kendisinin yardıma 
ihtiyacı olmadığını 
belirten kadına 
200 TL uzatıp 100 
TL'sini geri 
vermesini* istedi*.
Sargın'ın yatalak 
olan eşi, 
yatağındaki 
yastığının altından 
çıkardığı 100 TL'yi

CFD 30 plakalı 
kamyonete arkadan 
çarptı. Çarpmanın 
etkisi ile takla atan 
kamyonetin

içerisinde bulunan 
baba Kılıç (60) 
kaldırıldığı Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma has

Meydâna gelen 
kazada, araç 
sürücüsü Berna 
Zehir, hurdaya 
dönen araçtan yaralı 
olarak kurtarılarak 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Araçta 
bulunan arkadaşı 32 
yaşındaki Tufan 
Kızılsu ise araç 
içinde sıkıştı. Olay 

şahıslara verdi. 
Bunu gören 
dolandırıcılar, yaşlı 
kadına, "Kömür 
gelecek, sen dışarı
da bekle" dedi. 
Bunu fırsat bilen 
zanlılar, yatalak olan 
kocasının yastığının 
altındaki 800 TL'yi 
kaşla göz arasında 
çaldı. Dolandırıcılar, 
"Teyze, sen burada 
bekle, biz gerekli 
işlemleri yaptık, 
birazdan kömür 
gelecek" diyerek

MesHiısi
yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
tarafından sıkıştığı 
yerden çıkarılan 
Kızılsu, tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Hastaneye kaldırılan 
Berna Zehir'in duru
munun iyi olduğu 
belirtilirken, olayla 
ilgili tahkikata baş
landı.

Berkay KARABULUT

beyaz renkli hundai 
marka pikapa 
binerek olay 
yerinden uzaklaştı. 
Eve giren Ayşe 
Sargın, yatalak 
kocasının yattığı 
yerde paranın 
olmadığını fark 
ederek durumu 
polise bildirdi. 
Emniyet ekipleri* 
eşkali ve araçları 
belirlenen zanlıları 
yakalamak için ilçe 
giriş ve çıkışında 
tertibat aldı.

tanesinde yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Kamyonete 
arkadan çarpan oto
mobil ise cadde 
üzerinde bulunan 
cami korkuluklarını 
aşarak avluya uçtu. 
Avluya uçan ara
banın içerisinden 
hava yastıkları 
sayesinde kazayı 
burnu bile kana
madan atlatan Bolat, 
her ihtimale karşın 
hastaneye kaldırıldı. 
Babasının hayatını 
kaybettiğini ailesine 
telefon ile bildiren 
Erkan Kılıç, göz 
yaşlarına hakim ola
madı. Polis ekipleri 
kazayla ilgili soruş
turma başlattı.

Gemlik Körfez www.gemlifckorfezgazetesi.com

Tek Tipiz Diyene...
Mehmet... 
21’ indeydi...
7 aylık askerdi. Vatan borcunun 

bitmesine 8 ayı vardı daha. Devre kay
bıydı. Rütbesi yoktu, görevi de... 
Muhtemelen sivilde işi de... Nöbet eriy
di.

Kışları, iki hafta da bir çarşı izinlerine, 
baharda birliğine teslim olmaya 
gelirken giydiği ince gömleği ve 
hırkasıyla giderdi.

Vanhydı.
Okumayı, yazmayı usta birliğinde 

çözdüydü.
Evliydi. "Avradı bırakıp geldim 

ağabey" derdi. Avradı 5 aylık hamileydi.
Mehmet...
2 çift çorabı vardı. Biri delikti alttan.
Birde askeriyenin verdiği 2 çift fanila 

ve don.
Ben...
Ben 4 aylık askerdim. Askerliğimin 

bitmesine 2 ayım kalmıştı. 2 adet de 
pırpırım vardı. Çavuştum yani. 
Santralden sorumluydum, bölge 
başkanlık binasından ve birde yat
tığımız koğuştan.

Santral dediysek tüm gün telefon 
cevaplardık. Bölge Başkanlık 
Komutanlığı'nın çavuşuysak, böbürlen
meye hiç gerek yok, yere düşen don
muş yaprakları kazıyıp yerden 
kaldırırdık. Yattığımız koğuşun ise ter
tip ve düzeninden sorumluydum...

Aslen Nevşehirliyim. Doğma büyüme 
Bursah.

Bekardım. Hâlâ öyle...Yani "Evde 
bırakacak bir avradım değil anam- 
babam vardı".

2 haftada bir çarşıya çıktığımda, 
üniversiteden kalma yeşil parkam 
korurdu Ankara ayazından. 3 adet kaza
ğım vardı yanımda. Bir adette jean' im.

Benim Mehmet' ten daha fazla 
çorabım, fanilam vardı. Daha şanslıy
dım.

Mehmet çoraplarını, haki fanilasını ve 
donunu sabunlu su ile yıkardı elinde. 
Kuruduğunda delik olanı, onu giyerdi, 
sonra o kuruduğunda da diğerini.

Kuraldır. Emirdir.
Sabah petek üzerinde, yatak ucunda, 

dolabın içinde dağınık biçimde hiçbir 
şey olamaz. Olmamalı. Koğuş düzeni 
bozulmamak. Çamaşırlar kurutma 
odasında kurutulmalı.

Dinlememiş Mehmet. O günde 
yıkamıştı delik çorabını, haki fanila ve 
don ranzanın baş ucunda asılı bırakmış 
ve gitmişti nöbetine.

Gördüm. Uyardığım halde yine 
gördüm...

Cezasını peşinen kestim.
Mehmet'in artık yalnızca giyecek delik 

bir çift çorabı, fanilası ve donu kaldığını 
öğrendim akşam...

Olmaz.
Bu ülkede, bu millete bu yapılamaz.
Bu adaletsiz gelir dağılımında, kıyafet 

serbest bırakılamaz.
Can Yücel' inde dediği gibi "bir Türk 

bütün cihana, bin Türk Lirası bir dolara 
bedelken", yani babanın/ananın onuru 
ve gururu siz efendilerin ideoloji
lerinden yüz kere bin kere milyon kere 
kıymetliyken, burada serbest kıyafetle 
mektep olmaz..«

http://www.gemlifckorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Borusan Kocabıyık Vakfı’ndan, Uludağ Üniversitesi Sunğipek 

Asım Kocabıyık Yerleşkesi’ne bir hizmet daha...

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Asım Kocabıyık Kültür 
Merkezî

Gemlik Sunğipek Fabrikası temeli, 28 
Kasım 1935'te dönemin Başbakanı İsmet 
İnönü ve iktisat vekili Celal Bayar tarafın
dan atıldı.

Açılışı yaklaşık 2 yıl sonra Bursa’ya 
gelen Atatürk tarafından yapıldı.

Gemlik’e yeni gelenlerin bilmesi açısın 
dan anımsatayım.

Başlangıçta bu fabrika 350 ton/yıl 
reyon (yapay-suni ipek) üretecekti. 
Bunun 1949 yılında 500 ton/yıl kapasiteli 
viskon (yapay yün) ve 1951 yılında 200 
ton/yıl kapasiteli selon ve karbon sülfür 
eklendi üretime...

Bitmedi 1952 yılında o güne kadar itha
latı yapılan viskos üretimine yardımcı 
ham madde olan 450 ton/yıl karbon sül 
für üretimi başladı. Karbon sülfür ünite 
sinde kapasite 1957 yılında 940 ton/yıl’a 
yükseltildi.

1964 yılında selon kapasitesi 200 
ton/yıl’a, viskon (yapay yün) kapasitesi 
ise 1.100 ton/yıl’a çıkarıldı.

Yıllar sonra fabrika eskiyince, 1969 yı 
lında yeni binalar yapıldı. Yeni fabrikada 
1973 yılında üretim başladı.

Yeni fabrikada 8 bin ton/yıl viskon 
(selüloz ile üretilmeye başladı) 2 bin 700 
ton karbon sülfür üretilmeye başlandı.

1982 yılında ise yeni selon tesisinde 4 
bin 360 ton/yıl laksız, nitroselüloz laklı 
ve kopolimer laklı selondan film üretil 
meye başlandı.

Biz bunu jelatin diyorduk.
Sigara ambalajlarındaki jelatin, Gemlik 

Sunğipek’te yapılıyordu.
Fabrikada 700 kişi işçi çalışırken, 100’e 

yakın da teknik eleman ve memur vardı.
Sunğipek fabrikası kurulduğu günden, 

kapanasıya kadar, hem ülkenin hem de 
Gemlik’in ekonomisine katkı sundu. 
Gemlik’in sosyal yaşamını Sunğipek 
Fabrikası belirledi adeta.

Bu fabrikada çalışanların, zengin kızla 
rıyla evlenmede referansı oluyordu.

Salonları kültür merkeziydi Gemlik’in.
Biz ilk İngilizce orjinal filmleri o salon

da izlerdik.
İlk batı müziğini Alagöz kardeşlerden 

Sunğipek Fabrikasında dinledik.
Deniz sporları, futboldaki Bursa’nın 

gözdesi hep Sunğipek’ten çıkıyordu.
Modern orkestra Sunğipek Salonu’nda 

çalıyor, geceler, eğlenceler, yeni yıl ba 
loları Sunğipek Salonu’nda yapılıyordu.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Ata 
türk devrimlerinin adeta merkeziydi 
Sunğipek ve salonları...

Bugün, yıllar sonra kullanılmayan o sa 
lonlar yenilenerek açılacak, canlana 
cak...

Asım Kocabıyık Vakfı, bu salonları yer- 
leşkede eğitim yapan öğrencilerin 
hizmetine soktu.

Hayırlı olsun.

İlçemiz eğitimine 
katkılarını sürdüren 
Borusan Kocabıyık 
Eğitim ve Kültür 
Vakfı tarafından 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde yap
tırılan Kültür 
Merkezi bugün 
törenle açılıyor. 
Sunğipek 
Fabrikası’nın eski 
Sinema, Yemekhane 
Düğün Salonu ve 
Yuvarlak Salonu 
olarak kullanılan 
binası, Borusan 
Kocabıyık Eğitim ve 
Kültür Vakfı tarafın
dan Kültür Merkezi 
olarak titiz bir çalış
ma sonucu öğrenci
lerin kullanımı için 
yenilendi.

ASIM KOCABIYIK 
ve REKTÖR 
KATILACAK 
Bugün saat 11.30’da 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde 
yapılacak olan 
törene, Borusan 
Holding Kurucu 
Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık ve 
Uludağ Üniversitesi

Bursa'da 'Savasa ve Zamlara Hamr’
Bursa'da demokratik 
kitle örgütleri ve 
sendikaların da 
aralarında bulun
duğu Bursa Savaş 
Karşıtı Platformu 
tarafından düzenle
nen 'Savaşa ve zam
lara hayır' mitingine 
bin kişi katıldı. 
Aralarında DİSK, 
KESK, TMMOB, 
Halkevleri, Öğrenci 
Kolektifleri ve 
Halkların 
Demokratik 
Kongresi üyelerinin 
de bulunduğu Bursa 
Savaş Karşıtı 
Platformu'na 
tarafından düzenle
nen miting

Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek de 
katılacak.
Açılışta Borusan 
Kocabıyık Vakfı’nın 
tanıtım filminin gös
teriminden sonra 
Borusan Virtüözleri 
tarafından bir 
konser verilecek.

Altıparmak Caddesi 
Stadyum 
KaVşağı'ndan 
yürüyüşle başladı. 
Ellerinde 'Savaşa 
ve silaha hayır', 
'Savaşa ve silaha

Konuşmaların ardın
dan Kültür Merke 
zi’nin açılışı yapıla
cak. Borusan Vakfı 
Gemlik’te Hukuk 
Fakültesi, 12 
Derslikli Yüksek 
Okullar, Borusan 
İlköğretim Okulu, 
Emetullah Hatun 

değil emekliye 
pay ayrılsın', 
'Savaşa karşı omuz 
omuza', 'Suriye'ye 
Emperyalist 
Müdahaleye Hayır' 
yazılı pankartlar

Camii, Dörtyol 
Borusan köprüsü, 
Manastır Kültür 
Merkezi binalarını 
yaptırdı. Ayrıca, 
Asım Kocabıyık 
camii ve Borusan 
Ortaokulu yapımı 
için protokol 
imzaladı.

taşıyan grup, geniş 
güvenlik önlemleri 
altında Kent 
Meydam'na 
yürüdü.
Üzerleri aranarak 
mitingi alınan grup 
protestolarını bura
da da sürdürdü. 
Platform adına 
yapılan konuşmalar
da, hükümetin 
savaşı finanse 
edebilmek için 
temel ihtiyaçlara 

zam yaptığını 
öne sürüldü.
Yaklaşık bin 
kişinin katıldığı 
miting daha sonra 
olaysız sona 
erdi

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

^MLİK’İ her yereta^yorljzi
“Jj^arawz. te”"* Otogar .çer.a.ndan hareke________________

1962-201^5120025 - 5120083

Antalya 
10:45-23:15

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşulları için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

Denizli 
11:45-23:15

Ankara 
06:45 - 08:45 -12:45 -16:15 - 23:15

İster 
HEMEN GEL

HEMEN Ai
“ERKEN ALAN

KAZANIR'

İzmir 
08:15 -11:45 - 23:15-00:15

İSTER
( DEDİĞİMİZ SAATTE...

^FIRSAAT
“FIRSAAT’TE GELEN

KAZANIR”

İstanbul
08:25 -10:25 -12:25 -14:25 -16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

08503333535 i (wlHeMom/ponwkkole
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BUBSHHIH TARİHİ KflPILaRI 
GELECEĞE AÇILIYOR

UMU MİSMIIÖ GHİIERDEH
BELEDİYEYE MET

Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin yak
laşık 2300 yıllık 
Bitinya surlarını 
ayağa kaldırma 
çalışmaları kap
samında restorasy
onu tamamlanan 
Tahtakale’ye açılan 
Yokuş 
Caddesi’ndeki kapı, 
burç ve surlar 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın da katıldığı 
törenle, kent 
siluetindeki yerini 
aldı.
Bitinya döneminde 
yaptırılan 14 burç 
ve 6 kapısı bulunan 
3 bin 400 metre 
uzunluğundaki 
surlarla ilgili verileri 
tarihin tozlu 
raflarından titiz 
çalışmalarla çıkaran 
Büyükşehir 
Belediyesi, tarihi 
surların 
Tahtakale’ye açılan 
kapısı olan Yokuş 
Cadde Tahtakale 
Kapısı ve bağlı burç 
ile surlardaki 
restorasyon çalış
malarını tamamladı. 
Kentin farklı nokta
larındaki hanlar, 
hamamlar yeniden 
işlevlendirilerek 
yaşamın bir parçası 
haline getirilirken, 
yaklaşık 2 bin 300 
yıllık geçmişi bulu
nan Bitinya döne
minden kalma 
Bursa surları da bu 
dönem de tüm 
ihtişamıyla kent 
siluetindeki yerini 
alıyor. Kent silue
tinin önemli bir 
parçası olan 
surların Tahtakale 
semtine açılan 
kapısı olan 
Tahtakale Kapısı 
tarihi kaynaklardan 
elde edilen verilerle 
yeniden ayağa 
kaldırılırken bunun
la birlikte 2 adet 
burç ve aralarındaki 
sur duvarların da 
restorasyon çalış
maları tamamlandı. 
Bursa’nın gele
ceğine açılan tarihi 
kapı ve surların

kente yeniden 
kazandırıldığı 
törene Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Ardınç, Vali 
Şahabettin Harput, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, Orhangazi 
Belediye Başkanı 
İrfan Tatlıoğlu, AK 
Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın, Bursa 
milletvekilleri, 
Büyükşehir 
Belediyesi bürokrat
ları ve çok sayıda 
davetli katıldı.
Öncü şehir rolünü 
üstleniyoruz 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, gerek 
ecdat yadigarı eser
lerin yeniden ayağa 
kaldırılması, 
gerekse somut 
olmayan kültürel 
mirasın kita
plaştırtarak gelecek 
kuşaklara aktarıl
ması yönündeki 
çalışmalarla 
Bursa’nın bu alanda 
öncü kent rolünü 
üstlendiğini söyledi. 
Bursa’nın 1855 
depreminde yıkılan, 
daha sonra da 
belediyeler tarafın
dan yol açma çalış
maları nedeniyle 
ortadan kaldırılan 
en eski kapısının 
Tahtakale kapısı 
olduğunu belirten 
Başkan Altepe, bu 
kapının 1870’li yıl
ların gravürlerinden 
yola çıkarak bulun

duğunu kaydetti. 
Tamamen yok olan 
kapanın bugün ilk 
günkü ihtişamıyla 
orijinal yerinde 
ayağa kaldırıldığını 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Yıllardır 
söylenip yapıla
mayanlar, 
konuşulup gerçek
leştirilemeyen tüm 
eserler bu dönemde 
ayağa kalkıyor. 30 - 
40 yıldır planlarda 
olan yollar bu 
dönem hayata 
geçiriyor. 60 yılık 
stat yenileniyor, 133 
yıl sonra belediye 
hizmet binası 
yapılıyor. Her alan
da yoğun yatırım
larımız var. Ancak 
Bursa’nın en önemli 
kimliği tarih 
başkenti oluşu. Bu 
bilince sahip kent 
yöneticileri olarak 
bu dönemde yap
tığımız çalışmalarla 
Bursa’mızın 
yaşayan canlı tarih 
şehri ve müze kent 
olması yolunda 
önemli bir mesafe 
aldık. Bu bölgede 
devam eden çalış
malarımda ana 
hedeflerimizden biri 
Devlet 
Hastanesi’nin 
buradan kaldırıl
ması ve metro güz
ergahında ulaşımın 
kolay olduğu bir 
yere taşınması. 
Bursa 
Mevlevihane’sinin 
yeniden ihyası, Bey 
Sarayı’nın yeniden 
Bursa’ya kazandırıl
ması yönündeki 
çalışmalarımız da 
sürüyor” diye 
konuştu.

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Comenius projesi 
kapsamında 
Almanya'dan gele
cek iki öğretmen ve 
yedi öğrenci guru 
buyla Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmazı 
ziyaret ettiler. 
Almanya, Romanya, 
İspanya, İtalya, 
Litvanya ile ortak
lığını yürüttüğü 
"Avrupa'da Kültürel 
Farkındahk-Ülkemi 
Hayal Et"adh 
Comenius pro
jesinin ülkeyi ülke 
yapan değerlerden 
"Toplum ve Din" 
konusunu çalışmak 
üzere Almanya'nın 
Ratingen şehrinden 
Adam -Josef- 
Cüppers Berufs kol- 
leg adlı okuldan 
misafirlerini ilçe 
mizde ağırlıyor.
29 Kasım-3 Aralık 
tarihleri arasında 
gerçekleşecek olan 
ziyaret kapsamında 

SOFÖB ABANIYOR
ATIK YÖNETİMİ 
SEKTÖRÜNDE 

FAALİYET GÖSTEREN 
FİRMAMIZDA İSTİHDAM 

EDİLMEK ÜZERE 
- E SINIFI SÜRÜCÜ 
BELGESİNE SAHİP 

- TERCİHEN 
SRC BELGESİ OLAN 
- 40 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR

TEL : 514 30 07
GSM : 0 554 951 68 12

farklı kültürlere 
sahip olan iki ülke 
arasında karşılaştır
ma yapmak, fark
lılıkları ve benzerlik
leri keşfedebilmek, 
farklı kültürlere 
sahip olan iki 
ülkenin öğrenciler
ine yeni ufuklar 
açmak hedefleniyor. 
Proje kapsamında 
ayrıca öğrencilere 
farklı bakış açıları 
kazandırabilmek 
için OsmanlI'ya 
kurucu başkentlik 
yapmış olan 
Bursa'da ve tari
himizi ve kültürü 
müzü yansıtması, 
tanıtması açısından 
çok önemli yere 
sahip olan İstanbul'
da incelemeler 
yapılacaktır. Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ayrıca aynı 
grupla özel bir çalış
ma alanı olarak din 
ve toplum konusu 
nu çalışacaklar.
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen;

"Özellikle 
kültürümüzü tanıma 
fırsatını yaşayarak 
öğrenme adına 
misafir öğrenciler, 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri tarafın
dan evlerde misafir 
edilerek;
kültürümüzü, 
hoşgörü ve saygı 
geleneğimizi, aile 
yaşantımızı ve 
yemek kültürümüzü 
tanımaları arzu 
edilmektedir." dedi. 
Bu önemli proje 
kapsamında Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret eden öğren
ciler, Gemlik ve 
Bursa'ya övgüler 
yağdırdılar.
Alman öğrencileri 
makamında ağır
layan Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
öğretmen ve öğren
cilere zeytin ve zey 
tinyağı hediye etti.

GemlikKSrfez
«Hill’ll İli COlltl tlntl GAZETESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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TÜRKİYE'DE TOPLUM MÜHENDİSLERİNİN OPERASYONLARI (2)
Ulusal Kurtuluş 

Savaşı sonunda 
kazandığımız zafer 
ve Lozan Barış 
antlaşması ABD 
tarafından onay
lanmamış, 
Türkiye'nin bağım
sızlığı kabul 
edilmemişti. 
Atatürk'ün 
yaşadığı dönemde 
Türkiye onuruyla 
bağımsızlığını, 
kimseye boyun 
eğmeden sürdür
müştü. Ölümünün 
ardından II. Dünya 
Savaşı'nın tedir
ginlikleri ve sıkın
tıları ülkeyi yöne 
tenlerin rotayı 
ABD'ye çevirme
sine neden olmuş
tu.

1900'lü yıllar 
öncesinde geri 
ülkeleri; Ingiltere, 
Fransa, Almanya 
gibi ülkeler 
sömürmeye 
çalışıyordu. Fakat 
bu tarihten sonra 
ABD kendini gös
terdi. Kendi ulusal 

çıkarları doğrul
tusunda geri ülke 
lerde toplum 
mühendislerini 
kullanarak bu 
ülkeleri kendine 
modern köle yap
maya başladı.

1947'de Truman 
Doktrini ve ardın
dan 1949'da 
Marshall planı 
devreye sokularak 
Türkiye'ye çengel 
atılıyordu. 1950 DP 
iktidarıyla ABD 
nüfuzu ülkede ala
bildiğine artıyordu. 
Bu arada 1952 de 
Birleşmiş mil
letlere ve Nato'ya 
giriş gerçekleşi 
yordu. Küçük 
Amerika hayalleri 
ve her mahallede 
bir milyoner yarat
ma sevdası aldı 
başını gitti. 
Cumhuriyet aydın
lanmasıyla ana 
dilde yapılmaya 
çalışılan ibadetin 
yerini tekrar 
Arapça alıyor, ezan 
tekrar eski şekline 

döndürülüyordu.
İlk kez vatan 
savunması için 
değil, Kore için 
savaşacak askerler 
gönderiliyordu kilo 
metrelerce uzak
lara.
Türkiye’nin 

Birleşmiş Milletlere 
kabulü "Köy 
Enstitüleri" nin 
kapatılması şartı 
ile kabul ediliyor 
ve Marshall 
yardımı artarak 
veriliyordu 
Demokrat Parti'ye. 
Ülke bir anda bol
luğun içine giriver
mişti Menderes 
sayesinde. Ülkede 
bahar ve mutluluk 
rüzgârları esiyor
du. Kredi musluk
ları sonuna kadar 
açılmış, yıllardan 
beri yokluklar 
içindeyken kendini 
bir anda zengin
liğin içinde bulu- 
vermişti. Halkın 
büyük desteğini 
alan DP istediği 
gibi tasarrufta 

bulunabiliyor
du.1954 yılında 
İncirlik Üssü'nün 
kurulması gerçek
leşiyordu. Bu 
ABD'nin 
Ortadoğu'ya atla
ma tahtası olacaktı 
yıllarca.

Menderes 1958 
yılında Sovyetlerle 
de iyi ilişkiler kur
mak istediğinde 
ABD çıkarlarına 
ters düştüğü için 
Amerikalı bir 
gazetecinin o 
dönemde yazdığı 
gibi kendi sonunu 
da hazırlamış olu 
yordu. 1960 ihtilali 
görünürde bir 
siyasi iktidarın 
demokrasi dışı 
uygulamalarına 
dur demek içindi. 
Fakat ne hikmetse 
1960'tan sonra 
yapılan seçimlerde 
Adalet Partisi ikti
dara gelivermişti. 
Demirel ABD'nin 
has adamıydı. 
Adalet Partisi o 
zamanlar Demok 
rat Parti'nin 
devamı diye 
anlatılıyordu. 
Gerçekten de öyle 
oldu.
ABD Türkiye 

ilişkileri eskisin
den daha güçlü 
sürdürülmeye baş
landı. 1962 Barış 
Gönüllüleri ülke 
mizi ziyarete gelip 

köylere varıncaya 
dek gittiler. Barış 
Gönüllülerin 
amacı: "Geri 
kalmış ülkeleri 
yakından tanımak, 
Amerikalılara diğer 
ülkeleri tanıtmak 
ve geri kalmış 
ülkelerin kalkın
masında becerili iş 
gücü ile yardımcı 
olmaktı." 
Türkiye'ye gelen 
Barış Gönüllüle 
rinin sayısı 
1201'dir. Bunların 
300'ü Ankara'da 
kalarak çeşitli 
görevle üstlenmiş 
tir. Barış Gönüllü 
leri sadece bizde 
değil bütün Dün 
ya'da geri kalmış 
ülkeleri gezerek 
onların gen hari
tasını çıkararak 
ilerde toplum 
mühendisliği için 
veri toplama amacı 
na yönelmiştir.
ABD'nin elinde 

kalan ve hiçbir işe 
yaramayan ne 
kadar malzeme 
varsa bunları 
yardım adı altında 
geri kalmış 
ülkelere gönder
mesi önemli bir 
olaydı. Bunların 
başında eskimiş, 
miadını doldurmuş 
silahlar, okullara 
dağıtılan süt 
tozları geliyordu. 
ABD'yi Türk 

ulusuna şirin 
göstermek için 
siyasi iktidar 
büyük mücadele 
veriyordu. 
Bilinçsiz halk 
kitlelerine" 
Amerika I love 
you!" şarkıları 
ezberletiliyordu. 
Ülkede Amerikan 
hayranlığına yöne
lik rüzgârlar esti 
riliyordu. Halk 
sanki efsunlan- 
mıştı.

Halkı uyutmanın 
yolu din faktörünü 
iyi kullanmaktan 
geçiyordu. 
Gereğinden fazla 
camiler yapılıyor, 
imam hatip 
okullarının sayısı 
ihtiyacın ötesinde 
mantar gibi açılı 
yordu. Halkın 
önüne kuran ve 
bayrak simgeleri 
çıkarılıyordu. "Biz 
milliyetçiyiz, onlar 
solcu" kavramları 
nın mucidi Demi 
rel, yeni kavram 
kargaşalarını 
yaratıyordu.
Yıllar sonra 

hidayete eren 
Demirel gerçeği iti
raf etmek zorunda 
kalıyordu.

Fakat iş işten 
geçmişti.
Artık Türkiye 

"Oltadaki Balık" 
durumundaydı. 
(Devam edecek)
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fiFMLİKSPOR'fl YUN BAKILMIYOR 2-0
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Son dört maçını da 
galibiyetle kapayan 
Gemlikspor, guru 
bun alt sıralarında 
bulunan puana ihti 
yacı olan Gürsu 
spor'a da puan ver
meyerek, zirve 
mücadelesini sürdü 
rürken Gemlikspor 
Taraftarlar Derne 
ği'nin açık tribün tel
lerine astığı "sıkıntı 
çok!" yazısı dikkat 
çekti.
Süper Amatör Lig B 
gurubunun ikinci 
sırasında emin adım
larla zirveye yürüyen 
kırmızı beyazlılar 
Gürsuspor karşısın
da 3 puanı ikinci 
yarıda bulduğu gol 
lerle almayı başardı. 
Maça Gemlikspor'un 
aksine konuk 
Gürsuspor daha 
hırslı başladı. 
Rakibine ikili müca 
delelerde şans tanı
mayan Gürsuspor ilk 
yarım saatte oyunda 
üstün olan taraftı.
28. dakikada Gürsu 
atağında uzaktan 
doksana giden topu 
Gemlikspor kalecisi

Ömer son anda 
tokatlayarak kornere 
çeldi. 33. dakikada 
Gemlikspor gole çok 
yaklaştı, Semih'in 
yaklaşık 30 metre
den kaleye gön
derdiği top üst direk

ten oyun alanına 
döndü. 36. dakikada 
ise Gemlikspor 
atağında bu kez 
Muharrem'in şutu 
direkten yine direk
ten döndü ve ilk yarı 
golsüz kapandı.

İkinci yarının hemen 
başında Muharrem'i 
geriye çeken ve 
Şiyar'ın yerine Arifi 
Semih'in yerine de 
Muharrem'i alarak 
başlayan Gemlik 
spor 60. dakikada 

aradığı golü buldu. 
Soldan kaleye gelen 
topu iyi takip eden 
Arif Gemlikspor'u 1- 
0 öne geçiren golü 
ağlara gönderdi. 63. 
dakikada bu kez 
Arifin kafa şutu üst 
direkten oyun alanı
na döndü. Golden 
sonda tüm batlarıyla 
Gemlikspor kalesine 
beraberlik için yükle
nen Gürsuspor ceza 
alanı içinde son 
vuruşu yapamazken 
88. dakikada 
Muhareem'in kul
landığı köşe atışında 
Arifin yakın mesafe
den şutunu kaleci 
Umur ayaklarıyla 
önlerken açılan topu 
önünde bulan 
Berkan düzgün 
vuruşla ağları ikinci 
kez havalandırarak 
Gemlikspor'u 2-0 
öne geçirdi. Golün 
ardından seyircilere 
eliyle tutarak cinsel 
organını gösteren 
Gürsuspor'dan 
Muhammed orta 
hakem Volkan 
Karabulut tarafından 
direk kırmızı kartla 
oyun dışında kaldı 

ve kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Gemlikspor son 4 
maçını da 3 puanla 
kapatarak zirve 
yürüyüşünü 
sürdürdü. 
SAHA : Gemlik 
HAKEMLER: 
Volkan Karabulut 7, 
Halil Özer 7, M. 
Alemdar 7, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 6, Taner 6, 
(Oğuz 5) Abuzer 6, 
Samet 6ûİer 6, 
Osman 8, Berkan 8, 
Şiyar 4, (Arif 7) 
Semih 6, (Muharrem 
6) Samet Yavuz 6, 
Sefahattin 7, Muham 
met 7, 
GÜRSUSPOR : Umur 
4, Emre Üstün 5, 
Oğuzhan 5, Onur 5, 
Mustafa Şimşek 5, 
Onur İnci 4, (Doğu 
kan 2) Muhammed 6, 
Emre Temeloğlu 5, 
Beytullah 4, 
(Mustafa Kalın 3) 
Ersin 6, Uğur 5, 
GOLLER : Dk. 60. 
Arif, Dk. 88. Berkan, 
(Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
88. Muhammed, 
(Gürsuspor)
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Çalışma Bakanlı 
ğı'nın verilerine 
göre, 2011'de 16 bin 
890 yabancıya çalış
ma izni verildi.
Türkiye'de çalışmak 
için izin alan 
yabancıların başın
da Çinliler ve Ruslar 
geliyor. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın çalış
ma hayatı istatistik
lerine göre, yaban 
cılara verilen çalış
ma izni sayısı 
2003'te 855, 2004'te 
7 bin 302, 2005*te 9 
bin 438, 2006'da 10 
bin 603, 2007'de 8 
bin 930, 2008'de 10 
bin 705, 2009'da 14 
bin 23, 2010'da 14 
bin 201 ve geçen yıl 
ise 16 bin 890 
oldu.Çalışma izni 
veriylen kadınların 
oranı 2003 yılında 
yüzde 30 iken bu 
oran yıllar içinde 
yükselerek 2011'de 
yüzde 42'ye yüksel
di. Türkiye'de geçen 
yıl çalışma izni alan 
yabancıların yüzde 
58'inin erkek olduğu 
ifade edildi.
Gecen vıl çalışma 

izni verilenlerin yak
laşık yüzde 50'si 
üniversite, yüzde 
30'u ise lise 
mezunu. Buna göre, 
2011'de çalışma izni 
alan 16 bin 890 
yabancının 7 bin 
930'u üniversite, 4 
bin 64O'ı lise, 2 bin 
14'ü yüksekokul, bin 
72'si yüksek lisans 
ve üstü, 965'i lise ve 
169'u ilkokul mezu 
nu iken 100'ü ise 
sadece okuryazar. 
25-34 yaş aralığında 
Veriler yaş grubu ve 
cinsiyete göre ince
lendiğinde 2011'de 
çalışma izni alan

ların çoğunun 25-34 
yaş aralığında 
olduğu dikkati 
çekiyor. Buna göre 
çalışma izni alan 
yabancıların 2 bin 
81'i 18-24, 6 bin 
350'si 25-34, 4 bin 
597'si 35-44, 2 bin 
781'i 45-54, bin 2'si 
55-64 yaşları arasın
dayken 79'u ise 65 
yaşından 
büyük.Geçen yıl 
çalışma izni alan 7 
bin 106 yabancı 
kadının büyük 
çoğunluğunu oluş
turan 3 bin 388 
kadın, 25-34 yaşları 
arasındayken, bin 
375 kadın 18-24, bin 
458 kadın 35-44, 682 
kadın 45-54, 199 
kadın 55-64 yaşları 

arasında. Geçen yıı' 
çalışma izni alan 
kadınlardan sadece 
4'ü 65 yaşından 
büyük. Türkiye'de 
çalışmak için izin 
alan erkeklerin 
büyük oranda 35-44 
yaşları arasında 
olduğu gözleniyor. 
Buna göre, geçen 
yıl çalışma izni alan 
9 bin 784 yabancı 
erkekten 3 bin 139'u 
35-44, 2 bin 962*si 
25-34, 2 bin 99'u 45- 
54, 803’ü 55-64, 
706'sı 18-24 yaşları 
arasındayken 75'i 65 
yaşından büyük. 
Türkiye'de çalışmak

için geçen yıl izin 
alan yabancıların 
başında Çinliler, 
Ruslar ve 
UkraynalIlar geliyor. 
Buna göre, geçen 
yıl bin 648 Çin Halk 
Cumhuriyeti, bin 
432 Rusya 
Federasyonu, bin 
278 Ukrayna, 960 
ABD, 699 İngiltere, 
683 Almanya, 646 
Fransa ve 528 
Endonezya vatan
daşına Türkiye'de 
çalışmaları için izin 
verildi.
Türkiye'den geçen 
yıl en az çalışma 
izni alanların başın
da Güney Afrika, 
Brezilya, Polonya, 
Tunus ve İsveç 
vatandaşları geliyor, 

v'drııöre yuie, 
Türkiye'de çalışma 
izni alan kadın ve 
erkeklerin oranı 
incelendiğinde 
çalışma izni alan 
Çinliler, 
Amerikalılar, Ingiliz 
ler ve Alınanlarda 
erkeklerin oranı 
kadınlara göre 
fazlayken, Ruslar, 
UkraynalIlar, 
EndonezyalIlar, 
Moldovyahlar, 
Bulgarian Filipinliler 
ve Türkmenler de 
kadınların oranının 
erkeklere göre yük
sek olduğu göze 
çarpıyor.

ilillltlMlMlIllllllllilllllll
İntibak çalışmaların
da sona gelinirken; 
daha önce 'toplu 
ödeme' ile ilgili 
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik de bir 
açıklama yaptı. 
Toplu ödeme 
maaşında hata olan 
eski emeklilere 
yapılacak 
İntibak zammıyla 
ilgili çalışmalar 
sırasında, yaklaşık 2 
bin 500 emeklinin 
hesaplamalarının 
yanlış olduğu ve bu 
emeklilere eksik 
maaş verildiği 
ortaya çıkmıştı. 
Haksızlığın gideril 
mesi için bu 
emeklilere geriye 
dönük olarak toplu 
bir ödeme yapıl
masına karar ver
ilmişti. Bakan Çelik, 
tespit edilen hatalı 
kayıtlar içerisinde 
sigortalılara fark 
ödemesi yapıl
masını gerektiren 
durumlar olduğunu 
söyledi.
Güncelleme işlem

leri sırasında Ty‘5ıT 
yılından 2000 yılına 
kadar aylık 
bağlanan tüm 
dosyaların kontrol 
edildiğini kaydeden 
Bakan Çelik, fark

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR
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ödemesi yapılacak 
kişi sayısına, gün
celleme işlemleri 
tamamlandıktan 
sonra yapılacak 
nihai incelemeler 
sonucunda ulaşıla
bileceğini belirtti. 
Eski yıllarda aylık 
bağlama işlem
lerinin manuel 
olarak yapılmasının, 
hata oranını 
artırdığının tespit 
edildiğini vurgu
layan Çelik, 
"Yapılan hatalar 
emeklilere fazla 
veya eksik ödeme 
yapılmasına neden 
olmuştur" dedi.

TEK TEK 
İNCELENDİ 
Bu arada intibak 
zammıyla ilgili çalış
malar da sona erdi. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
emeklilerin 
dosyalarında bulu
nan bilgileri bilgisa
yar ortamına 
aktardı.
Sigortalıların mev
cut gün sayıları ve 
aylık bağlama oran
ları yemden hesap
landı. Tespit edilen 
eksik bilgiler de 
dosyalar üzerinden 
bilgisayar ortamına 
aktarıldı.

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

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 imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 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
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 gg

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Karfez
of lIk,Im in «Omûıt ılT»»l hht»I

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4436

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)

HMhMİI
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 33 21
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Doğa ve'jnotorbisiklet severler bir çatı altında toplandılar

Doğa ııe Motor Sporları Derneği törenle acildi
Gemlik Doğa ve 
Motor Sporları 
Derneği törenle hiz 
mete açıldı. 
İlçemizdeki motor- 
bisiklet tutkunları ile 
doğa tutkunlarını 
bir araya getiren 
“Doğa ve Motor 
Sporları” Derneği 
dün saat 13.oo de 
Emin Dalkıran 
Kordonu’ndaki 
Dernek binasının 
açılışını yaptı. 
Açılışa, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, AKP yönetim 
kurulu üyeleri, 
AKP’li Belediye 
Meclis üyeleri ile 
doğa ve motorbisik- 
let tutkunları ile 
dernek yöneticileri 
katıldılar.
Açılışta konuşan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
doğa ve motor 
sevenlerin bir çatı 
altında buluşarak 

dernekleşmelerinden 
dolayı kutladı.
İnsanların boş 
zamanlarını değişik 
sporlar yaparak 
değerlendirmesine 
dikkat çeken Yılmaz, 
Belediye olarak her 
türlü spor dalına 
deetek vermeyi sür 
dürdüklerini söyledi. 
Doğa ve Motor 
Sporları Derneği kur- 
delası hayır dualarıy
la kesilerek dernek 
lokali açıldı.
Gemlik Doğa ve 
Motor Sporları kuru

cu başkanlığına 
Atalay Coşkun, 
Başkan Yardımcılığı 
na Okan Eldoğan, 
saymanlığa Özgür 
Aslan, sekreterliğe 
Ahmet Kaya, Birol 
Çelik, Tamer, 
Özçakır, Hüseyin 
Akın, Adnan Uysal, 
Tolga Sarışen, 
Ecevit Aslan, Aykut 
Deliorman üyelik
lere, Engin Bulut, 
Orhan Ayan, Yaşar 
Köse ise denetim 
kurulu üyeliklerine 
getirildi.

ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

3 AY ERTELEME
+6 TAKSİT

©jSYıpıKrrfl

WORLD

RENAULT FIX PAKETLERİNDE 
VE ELF MOTOR YAĞLARINDA

%20 İNDİRİM r I A

efF0

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



Asım Kocabıyık Kültür Merkezi acildi
Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde bulunan eski Sunğipek yemekhanesi, Asım 
Kocabıyık Vakfı tarafından Kültür Merkezi’ne dönüştürüldü. 
Dün, Kültür Merkezi’nin açılışı yapıldı. Seçkin davetlilerin katıl 
dığı açılışta konuşan Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Kocabıyık, babası Asım Kocabıyık’ın bu topraklardan 
kazandığını, bu topraklara geri vermek ilkesini benimsediğini, 
Borusan’ın da en temel ilkesinin bu olduğunu söyledi. 
Kocabıyık, “Kalben bağlı olduğumuz bu ilçemizin gelişmesi ve 
Gemliklilerin refah ve mutluluğu için çalıştık” dedi. Sayfa 7’de

Gemlik Kurfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

4 Aralık 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa 
İstasyon Müdürlüğümden yapılan 
açıklamada, bugün saat 19.oo’a 
kadar Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden 
7 ile 9 kuvvetinde 75-90 kilometre 
hızla fırtına eseceği belirtilerek, 
vatandaşların dikkatli olması istendi

Gemlikli nakliyecileri bir 
çatı altında toplayan Gemlik 
Nakliyeciler Derneği, dün 
görkemli ve geniş katılımlı bir 
törenle açıldı. Dernek Başkanı 
Alaattin Akcan, nakliyecilerin 
toplum tarafından yeteri kadar 
tanınmadığını ve hatta yanlış 
tanındığını belirterek, “Bizim 
bir araya gelişimizin önceliği 
bu konuda çalışma yapmak ve 
Gemlik nakliyecisini Gemlik ile 
buluşturmaktır.” dedi. Syf4’de

Güne Bakış

Savcılık tokat hatıerinde 
kovuşturma yapılmasına 

yerolmadiBinakararverdi
Gazetemizde 22 Ekim günü yayınlanan 
“Muharrem San’ya Tokat” haberi üzerine 
gazetemiz sahibi Kadri Güler’i Cumhuriyet 
Savcılığına şikayet eden Belediye Başkan 
Yardımcısı Muharrem Sarı, Güler’den yap
tığı haber nedeniyle zarar gördüğü için 
cezalandırılmasını istemişti. Cumhuriyet 
Savcılığında açılan soruşturma sonucu 
Cumhuriyet Savcısı, basının haber verme 
özgürlüğü bulunduğunu, Anayasanın 28. 
maddesine ve Basın Yasasının 3. madde
sine göre basının özgür olduğu, bu özgür
lüğü bilgi edinme, yayma, eleştirme, 
yorumlama ve eser oluşturma hakkını 
içerdiğini belirterek kovuşturma yapılması
na yer olmadığı hükmüne vardı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kovuşturmaya gerek bulunmadı
Sevgili okurlarım..
Biliyorsunuz Kurban Bayramı 

arifesinde gazetemizin birinci sayfasın
da “Muharrem Sarı’ya tokat” diye bir 
haberimiz yayınlanmıştı.

Bu haber, ilçede yankı uyandırdı.
Bir şahsın belediyenin arsasını kamu

laştırma konusunda sözünü yerine getir 
mediği için tartıştığı Belediye Başkan 
Yardımcısını tokatladığını yazmıştık.

Tokat atanla, yediğini iddia ettiğimiz 
kişi daha sonra ‘böyle birşey olmadı’ 
d/'ye basın toplantısı yaptılar.

Muharrem Sarı ise haberi yazan beni, 
Cumhuriyet Savcıhğı’na şikayet ederek, 
makamını hazmedemediğimi, kendisini 
küçük düşürdüğünü falan iddia etmişti.

Devamı sayfa 4’de

İSSİZ DİNİZ MANZARASI - BALIK KiVFİ - Lİ6 TV HOCANI

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

Biinya Engelliler Gönü kutlandı
Kuvvetler ayrılığı 

diye bir şey vardı...
Aldığı yüzde 49,83 oyla ulusun denetimini 

eline geçirdiğini düşünen bizim güçlü 
başbakan dümeninde olduğu gemiye tam yol 
verdi. Saltanat dönemine özlem duyuyor 
öîmalîkT ısrarla tümüyle kendisi için tasarlan
mış başkanlık sistemine geçirmek istiyor ülke 
yönetimini... Onun için de;

Hiçbir kuralı takmıyor. Hiç bir kurumu 
beğenmiyor.

Onun düşlerine aykırı olduğu için hayal 
ürünü olan TV dizilerini bile... (Bu ara 
Muhteşem Süleyman’a taktı. Daha önce de 
yardımcısı Behzât Ç.’yi sıkı takibe almıştı.) 
rt,Tiim kurumlan dilediği kalıba sokuyor, kural
ları da kendisi koyuyor.
^Öysa;

Türkiye Cumhuriyeti’nin benimsediği ve 
uyguladığı bir yönetim yapısı vardır.

Başbakana bu yönetim yapısını anımsatmak 
ye belletmek gerekmektedir.

Ben yurttaş olarak bir adım atıyorum.
Başbakana yapısal anlamda temel bir bilgi 

.yermek istiyorum.
Kuvvetler ayrılığı, Fransız aydınlanmacı 

düşünür Baron de Montesquieu tarafından 
ortaya atılmış olan, demokratik devlet yöneti
mini düzenleyen bir modeldir.

Bu model içinde devlet çeşitli birimlere 
ayrılmıştır, her birimin ayrı ve bağımsız gücü 
ye sorumluluk alanları vardır. Bunun yanında 
her birim bir diğerinin güç kullanımı üzerine 
sınırlamalar getirebilmektedir.

Devlet birimleri genel olarak yasama, 
yürütme ye yargıdan oluşur.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin taraftarları bu 
ilkenin demokrasiyi koirudugunu ve zorba, 
totaliter hükümetlere engel olduğunu 
savunurlar.
-Türkiye Cumhuriyeti’nin kuvvetler ayrılığı 
ilkesine dayalı bir yapışı, vardır. Yasama, 
Yürütme ve Yargı erklerinden oluşan üçlü 
kuvvet ayrılığı ilkesi Vemel almmiştır.
. Cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkede 
Cumhurbaşkanı, Devletin başıdır. Bu sıfatla 
Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin bir
liğini temsil eder; Ahayasa’nın uygulanmasını, 
Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalış
masını gözetir.

< Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti'nde de 
yürütmenin başıdır. Bakanlar Kurulu'na 
başkanlık eder. Hükümeti ve icraatlarım yöne- 
tir.Türkiye Cumhuriyeti'nde her bir 4 yılda bir 
genel seçimle oluşan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından Başbakan 4 yıl süre ile 
seçilir.;.

Başbakan, bakanlar kurulunun başkanı 
olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar 
ve hükümetin genel Siyasetinin yürütülmesini 
gözetir. Bakanlar Kurulu bü siyasetin 
yürütülmesinden birlikte sorumludur. Her 
bakan, başbakana karşı sorumlu olup, ayrıca 
kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altın- 
dakilerin eylem ve işlemlerinden de sorum
ludur.

Başbakan, bakanların görevlerinin anayasa 
ye kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini 
gözetmek ve düzeltici tedbirleri almakla 
yükümlüdür.

Yargı organları; Türk Halkı adına bağımsız 
olarak görev yapar.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hâkim 
ve savcıların tayin, terfi ve atama işlerinden 
sorumludur.

En üst mahkeme Yargıtay'dır ve son karar 
verici mekanizmadır. Aldığı içtihat kararları 
bağlayıcıdır.

Anayasa Mahkemesi ise Cumhurbaşkanı 
veya yeterli sayıda imza sahibi milletvekil
lerinin müracaatı ile yasaların Anayasa'ya 
uygunluğunu denetleyerek, yürürlüğe girme
sine ya da iptaline karar veren son mercidin 
Ayrıca Yüce Divan olarak görev yapar.

Danıştay idari davaların bakıldığı yargı 
organıdır. Aldığı kararlara yürütme uymak 
zorundadır.

Sayıştay ise tüm kamu kurum, kuruluş ve 
iktisadi teşebbüslerin muhasebat sistemini 
denetlemekle yükümlüdür.

3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü 
Gemlik’te de etkin
liklerle kutlandı. 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Genel Başkanı 
Tamer Sivri, yönetim 
kurulu üyeleri, 
derneğin Gemlik 
Şube Başkanı Vedat 
Emek ve yönetim 
kurulu üyeleri, zihin
sel engelliler ile 
aileleri Atatürk 
Anıtı’nda dün saat 
9.oo saygı duruşun
da bulundular ve 
İstiklal Marşı okudu
lar.
Atatürk Anıtı’na

çelenk bırakan 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği ve

Gemlik Şubesi 
yetkilileri daha 
sonra Kaymakam
Cahit Işık’ı

makamında ziyaret 
ettiler.
Kaymakam Işık’a 
teşekkür plaketi 
veren Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Genel Başkanı 
Tamer Sivri, bugüne 
kadar Kaymakamlık 
olarak zihinsel 
engellilere yaptıkları 
katkıdan dolayı 
teşekkür etti. 
Kaymakam Işık ise 
engelli yurttaşlara 
devlet olarak 
ellerinden gelen her 
tüılü desteği verme 
ye devam edecek- » 
lerini söyledi.

Özmen, “Vatandaş isi görülmesi
için flKP'ye üye oluyor”

Saadet Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, Yönetim 
Kurulu toplantısı 
sonrasında AKP İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın'ın basına yap
mış olduğu açıklama 
ile ilgili bilgilendir 
me yaptı.
Özmen, yaptığı açık
lamada, “AKP İl Baş 
kanı yaptığı açıkla
mada, imalı olarak 
Saadet Partisi'nin 
üyeleri sanal olarak 
kaydettiğini bunun 
delili olarak ta 
Gemlik ilçemizi 
örnek olarak söy
leyip, partimiz ve 
diğer partiler 
hakkında suçlayıcı 
ifadelerde bulunmuş 
olup, zanla konuş
maktadır.
Saadet Partisi'nin 
yıllardan beri 
üyelerini TATS 
(Teşkilat Ağı Tanıtım 
Sistemi) ile takip

ettiğini ve her 
üyenin TC. kimlik 
numarası ile ve 
kendi imzası ile kay 
dedildiğini bildirdi. 
En çok üyelerinin 
Saadet Partisi’nde 
olmasının normal 
olduğunu çünkü 
Saadet Partisi Çına 
rın ana gövdesidir 
sonradan çıkmış 
mantar değildir.” 
dedi.
AKP İlçe Teşkilatı 
tarafından gönde 
rilen kişilerin TATS 
programında kont 
rollerinin yapılıp

Saadet Partisi'ne 
üye olmadıklarını, 
bu durumu İlçe Baş 
kanı Necdet 
Yılmaz’a ilettiklerini 
söyledi.
“Peki var olan bu du 
rum neden kaynak 
lanmaktadır” diye 
soran Saadet İlçe 
Başkanı Özmen, 
vatandaşlarımız bir 
Partiye üye olduktan 
sonra iş, erzak ve 
kömür yardımı ve 
devlette herhangi 
bir işlerinin 
görülebilme si için 
iktidar Partisi

tarafından üye 
olmaları istenmekte 
ve işinin görülmesi 
için insanlarımız ikti
dar partisine üye 
olmaktadır.
Bu durumda vatan
daşın yapması 
gerekenin eski üye 
olduğu partiden isti
fa dilekçesi ile istifa 
etmektir.
Bu yapılmadığı tak
tirde önceden üye 
olunan partinin yeni 
durumdan haberdar 
olamayacağını ve 
suçlanamayacağını 
belirtti.
Saadet İlçe 
Başkanı Özmen, 
“Yaşanabilir 
Türkiye, Yeniden 
Büyük Türkiye ve 
Yeni bir Dünya arzu
layan tüm kardeşleri 
mizi, kökü şanlı 
tarihimize dayanan 
Saadet Partisi’ne 
üye olmaya davet 
ediyoruz. ” dedi.
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İhsanca
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde, bir fab
rikanın işçilerini 
taşıyan servis 
minibüsünün tarlaya 
uçmasıyla sonucu 
11 kişi yaralandı. 
Görükle Bursa 
Caddesi, Hasanağa 
Sanayi Bölgesi 
yakınlarında mey
dana gelen kazada; 
İsmail Y.'nın yöneti
mindeki 16 JPY 59 
plakalı servis 
minibüsü,

Kapkaççılar Mıral yakalandı
Bursa'da yaşlı bir 
bayanın çantasını 
alıp kaçan iki hırsı
zla çevredeki vatan
daşlar tarafından 
yakalanarak polis 
ekiplerine teslim 
edildi.
Polis ekipleri tarafın 
dan olay yerinden 
30 metre aşağıda 
vatandaşların elin
den alınan zanlılar

f göz-altına alındı.
Olay, saat 21.30 
sıralarında Merkez 
Osmangazi İlçesi 
Altıparmak'da bulu
nan Arap Parkında

JUısveris bahanesini markeiciyi soydu
İznik’te market 
sahibini oyalayarak 
kasadan 200 lira 
çalan zanlı kayıplara 
karıştı.
Olay Balaban

lodos 1,5 tonluk çatıyı uçurdu
Bursa'da iki gündür 
etkili olan ve gece 
saatteki hızı 74 kilo
metreyi bulan lodos, 
bir binanın 1,5 ton
luk çatısını uçurdu. 
Yıldırım ilçesi 
Çınarönü 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda 
şiddetli lodos, 4 katlı 
bir binanın 1,5 ton 
ağırlığındaki çatısını, 
bağlı olduğu yerden 
sökerek, yaklaşık 50

sürücünün 
direksiyon hakimi 
yetini kaybetmesiyle 
tarlaya uçtu.

Kazada sürücü 
İsmail Y. ile araçta 
bulunan 10 işçi 
yaralandı. Kazanın

meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, evine gitmekte 
olan yaşlı kadının 
yanına yaklaşan iki 
kişi çantasını 
kaparak kaçmaya

Mahallesi üzerinde 
meydana geldi. İddi
aya gore bir şahıs, 
market sahibi H.Ö' 
yü alışveriş bahane
siyle oyaladı. Market 

metre sürükledikten 
sonra başka bir 
binanın üzerine

uçurdu. Olayda her
hangi bir yaralanma 
olmazken, çatının

başladı. Yaşlı kadı 
mn çığlık atması üze 
rine çevredeki vatan 
daşlar zanlıların 
arkasından ko 
şarken, sinirleri 
bozulan yaşlı 

sahibin kasadan 
uzaklaşmasını fırsat 
bilen şüpheli, yazar 
kasadan 200 TL'yi 
alarak olay yerinden 
ayrıldı.. H.Ö. kasaya 

ardından Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, olay 
yerinde geniş 
güvenlik önlemi 
alırken, bölgeye çok 
sayıda 112 Acil 
Servis Ambulansı 
sevk edildi.
Yaralanan işçiler, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ve 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

kadını sakinleştirm
eye çalışan kişiler 
ise polis ekiplerine 
haber verdi. Çok 
sayıda olay yerine 
sevk edilen polis 
ekipleri, iki zanlıyı, 
parktan 100 metre 
aşağıda çaldıkları 
çanta ffe birlikte 
vatandaşların 
elinden aldı.
Neye uğradıklarını 
şaşıran zanlılar 
gözaltına alınırken, 
yaşlı kadın her 
iki şahıstan da 
şikayetçi 
oldu.

baktığında 200 
TL'nin olmadığını 
fark ederek polise 
müracaat etti. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

üstüne uçtuğu ev ile 
bir minibüste maddi 
hasar meydana 
geldi. Uçan çatının 
üzerine düştüğü 
evin sahibi 
Nasrullah Türker ise 
olay esnasında 
torunlarıyla otur
duğunu belirterek, 
"Büyük bir gürültü 
duyduk. Dışarıya 
çıktığımızda evin 
üzerine çatı uçtuğ 
unu gördük." dedi.

Para her şey değil...
Bugün tedavülde olan banknotlarımızdan en 

büyüğü 200 lira ama pek görmüyoruz. Elimize 
en çok geçen büyük banknot ise 100 lira.. Peki, 
100 liralık banknotlarda kimin fotoğrafı var, 
bakmadan söyleyebilecek kaç kişi çıkar acaba? 
Söyleyelim: Itrî.. Yani Buhurîzade Mustafa..

Itrî, 17. yüzyılda yaşamış, klasik Türk müz
iğinin ölümsüz eserlerine imza atmış bir beste
ci.. Itrî’yi en iyi, bayram namazlarında okunan 
segâh makamındaki tekbir ile salat-ı ümmiye- 
den tanırız. Tarih ve Klasik Türk Müziği’ne ilgi 
duymayanlar Itrî’yi başka türlü bilemezler 
çünkü..

Türk pop müziğinin kralı Tarkan tarafından 
seslendirilen “Tuti-i mucize-i guyem”i biliriz de, 
güftenin Nef’i’ye, bestesinin de Itrî’ye ait 
olduğunu kaçımız biliriz ki?

Itri’nin segâh makamında, yürük semai 
usulünde bestelediği sözleri hatırlayalım:

Tuti-i mucize gûyem ne desem laf değil 
Beli yarim beli dost, 
beli mirim beli dost, 
beli ömrüm beli dost
Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değil
Ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana 
Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil 
Türkçeleştirilmiş hali şöyle:
Mucizeler söyleyen bir papağanım, söyledik- ; 

lerim ooş laf değil
Felekle söyleşemem çünkü onun sinesi saf 

değil
Kalbi temiz olmayana gönül ehlidir diyemem 
Gönül adamlarının birbirini tanımamaları 

insafa sığmaz* * *
Sadede gelelim..
Günlük olağan mücadelelerimiz, kendi gön

lümüze küstürdü hepimizi.. Gönlümüzün sesini 
dinleyelim azıcık. Gönüllerimizi, ruhlarımızı 
besleyelim.

Bu beslenme müzikle olur, resimle olur, 
heykelle olur, herhangi bir el sanatıyla olur.

Biriyle olsun besleyelim ki, kavgaları bitirelim, 
birbirimizi daha iyi anlayalım.

Gene Itrî’nin bestelediği Hafız Şirâzî’nin şu 
sözlerine bakın hele:

Ey sabah rüzgarı, gülün güzellik taslamasına 
tahammülüm kalmadı,

Elim kan içinde kaldı, Allah hakkı için sevgili 
nerede?

Bakî’nin şu sözlerini de Itrî, hisar makamında 
bestelemiş:

Senin içi kırmızı şarapla dolu kadehe benze 
yen dudaklarının ve nur saçan yüzünün yanın
da, Cem’in kadehiyle İskenderiye fenerinin 
aynasının ancak adı vardır.* * *

AKP Bursa İl Başkanlığınca, UNESCO 2012 
Uluslararası Itrî Yılı nedeniyle Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde önceki gece 
Itrî’ye vefa konseri düzenlendi. Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç da katıldı.

Oradaydık.. Mutlu olduk.. Gönüllerimiz şen
lendi.. E artık bitirelim yazıyı.. Konuya, 100 
liralık banknot üzerindeki Itrî resminden gir
miştik ve yine oradan bağlayalım.

Para her şey değil!
—DÖRT DÖRTLÜK—
Ne gülün aşkıyla yanan bülbülüz
Ne gülün kokusuna rengine tutuluruz
Yine de gül dermeyi arzularız
Kırma kalbimi güzel, belki yüzyüze geliriz 
(Nâbî’den uyarlama)

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış Nakliyeciler Derneği ne görkemli açılış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kovuşturmaya gerek bulunmadı
Gemlik Cumhuriyet Savcılığınca başla 

tılan hazırlık soruşturması sonucu, 
benim de ifadem alındı.

İddialara yanıt verdim.
Muharrem Sarı ile bir sorunumuzun bu 

lunmadığını, gazetemize gelen bir habe 
rin araştırılması sonucu, haber kaynak 
larına güvenerek ve doğru olduğuna ina 
narak haberi yaptığımı söyledim.

Cumhuriyet Savcılığı, 15 Kasım 2012 
günü incelediği dosya ile ilgili karar 
verdi.

Ve, “Kovuşturma Yapılmasına Yer 
Olmadığı” kararını verdi.

Bu örnek kararın, basın tarihimize ışık 
tutan bir karar olacağını sanıyorum.

Kararın gerekçesinde aynen şu görüşe 
yer verilmiş:

“Gemlik Körfez Gazetesinin 
24.10.2012 tarihli haberine göre, kendisi 
iş adamı olan Hasan Okumuş tarafından 
kamulaştırma paraları nedeniyle tokat
ladığı haberi yapılarak zarar gördüğünü 
belirterek şikayetçi olmuş ise de, Bası 
nın haber verme hürriyetinin bulunduğu 
Anayasanın 28. maddesine ve 5187 sa 
yılı Basın Kanunu’nun 3: maddesine gö 
re; basının özgür olduğu, bu özgürlüğün 
bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumla
ma ve eser oluşturma haklarını içerdiği, 
aynı kanunun 12. maddesine göre, eser 
sahiplerinin bilgi ve belge dahil her türli 
haber kaynaklarını açıklamaya veya ta 
nıklık yapmaya zorlanamayacağı, 14. 
maddesine göre, gerçeğe aykırı yayın ya 
pılması halinde zarar gören kişinin dü 
zeltme ve cevap verme hakkı bulundu 
ğu, Sulh Ceza Mahkemesine başvurabi 
leceği, mevcut olayda da haber verme, 
eleştirme ve v.b. haklar çerçevesinde ha 
berin yapıldığı, müştekinin zararı varsa 
cevap ve düzeltme hakkını kullanabile
ceği, alınan beyanlar, gazete nüshası ve 
tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, 
aşağıdaki karar vermek gerekmiştir.

Karar: Gerekçesi açıklandığı üzere;
Müştekinin müracaatına konu olayla 

ilgili olarak, kamu oyu adına KOVUŞ
TURMA YAPILMASINA YER OLMADI 
Ğl..”

Bu örnek karara saygı duyarım.
Bizim kimseye düşmanlığımız, kinimiz, 

garizimiz yok.
İşimizi yapıyoruz.
Güzel olanı da, olmayanı da yazıyoruz. 
Kent yönetiminde bulunan bir kişiye 

karşı bir fiil işlenmişse gazeteci bunu 
araştırır. Doğruluğuna inanırsa haberini 
yapar.

Bu her yerde haberdir.
Biz haber kaynaklarımıza inandık ve 

güvendik.
Haber yaptık.
Bunu duyupta haber yapmayanlara ne 

diyeyim..

Gemlikli nakliyeci 
leri bir çatı altında 
toplayan Gemlik 
Nakliyeciler Derneği, 
dün görkemli ve 
geniş katılımlı bir 
törenle açıldı.
Vali Yardımcısı Eyüp 
Sabri Kartal, Bursa 
AKP Miletvekili 
İsmail Aydın, CHP 
Milletvekilleri Turhan 
Tayan ve İlhan 
Demiröz, Kaymakam 
Cahit Işık, İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, CHP Eski 
Milletvekili Kemal 
Demirel, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Gemlik Tica 
ret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Başkan Yardımcısı 
Esat Coşkun, Genel 
Sekreteri Agah Arda, 
Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, banka müdür
leri, nakliyeciler ve 
konuklar katıldı. 
Açılışta konuşan 
Dernek Başkanı 
Alaattin Akcan, 
derneklerinde bazen 
kültürün yaşam 
alanı bulması, örf, 
adet ve geleneklerin 
sonraki nesillere 
aktarılabilmesi 
bazen de bir meslek 
gurubunun yaşadığı 
sıkıntıları aşabilmesi 
noktasında güçlü ve 
tek bir ses haline 
gelebilmesi amacıy
la kurulduğunu 
söyledi.
Akcan, şöyle devam 
etti: “Yurtiçi taşı
macılık sektörünün 
Gemlik’teki yatırım
cıları olan bizler 
bugün burada sîzler
le birlikte hem sek
töre! problemlerimizi

Low Profile İstanbul Tekstil San. ve Dış Tie. A.Ş. 
adına Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescilli 

IM038620 sayılı 12.12.2006 tarihli SDGB ait eşyaların 
vergi ve resimleri karşılığı olarak veznece düzenle

nen 58245/13.12.2006 sayı tarihli menkul kıymet 
alındısının aslı kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

KAYIP Beko Casio marka 398 SR 8GE 00040601074 
seri numaralı yazar kasa ruhsatım 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. BÜLENT KELEŞ

kamuoyu ile pay
laşabilmek olanağı
na kavuşabilmek, 
hem de güzel ilçemi 
ze de 150 milyon 
liranın üzerinde bir 
yatırımla binlerce 
insanımıza istihdam 
sağlayan üyelerimizi 
kamuoyu ile bir ara 
ya getirebilmek ama 
cıyla kurduğumuz 
derneğimizin açılışı 
nı yapmak isteğin 
deyiz. Bizler, Ulaştır 
ma Bakanlığı’nın 
çıkarttığı yönetmen
likle kendimizi 
yenilemeye ve geliş 
tirmeye çabalarken, 
bir yandan da pek 
çok maliyet kalemi 
mizdeki artışlar 
sebebiyle sürekli 
gelir kaybına uğra
maktayız. Akaryakıt 
fiyatlarındaki önle 
nemeyen artışlar 
bizleri ağır bir fatu
rayla karşı karşıya 
getirmişken, bir 
araya gelemeyişimiz 
sebebiyle imzaladığı 
mız tek taraflı taşıma 

sözleşmeleri maliyet 
artışlarının taşıma 
fiyatlarımıza yansı
masına engel olmak
tadır. Güçlü sermaye 
nezdinde önemsiz 
bir detay olarak 
görülen bizler hak 
arayışlarımız esna 
sında bir ve beraber 
olamamanın Gemlik 
kanaat önderleri 
mizden destek bula
mamanın sıkıntısını 
fazlasıyla yaşamak
tayız." dedi.
Akcan, nakliyecilerin 
toplum tarafından 
yeteri kadar tanın
madığını ve hatta 
yanlış tanındığını 
belirterek, “Bizim bir 
araya gelişimizin 
önceliği bu konuda 
çalışma yapmak ve 
Gemlik nakliyecisini 
Gemlik ile buluştur
maktır.” dedi. 
AKIT, BİRLİK OLUN 
DESTEK BİZDEN 
Daha sonra söz alan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başka 
m Kemal Akıt, yap

tığı konuşmada 
Nakliyeciler 
Derneği’nin daha 
önce kurulduğunu, 
fakat kendine dönük 
mücadeleler ile bir
birlerinden işleri 
almaya kalkması 
sonucu derneğin 
büyümediğini söyle 
yerek, “Bu derneğin 
uzun vadeli olacağı 
kanaatindeyim, 
inanıyorum. Eski 
çekilen sıkıntılar ve 
tecrübeleri bundan 
sonra iyiye doğru 
götüreceksiniz.
Gemlik Nakliyecilik 
sektörünün önü 
açıktır. Beş bin 
insana hitap eden 
bu derneğin 
gelişmesi, ileri 
gitmesi için TSO 
olarak duayen bir 
nakliyeci, Akıtlar 
Nakliye olarak 
katkımızı ve imkanı 
mızı sunmaya 
hazırız” dedi.
Daha sonra kurdele 
kesilerek, dernek 
açıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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I Serbest Kürsü
Necdet ZAMBAK

CUMHURİYET HÜKÜMETLERİ
Başbakan her ağzı nı 

açtığında sanki iktidarı CHP 
den devralmış gibi 
konuşuyor.

Her türlü melanetin CHP 
den, tek partili dönemden, 
cumhuri yetten, CHP’nin 
cuntacı zihniyetinden 
başımıza geldiğini bağırıp 
duruyor. Bilen bilmeyende 
89 yıllık Cumhuriyetin 79 
yılını CHP yönetmiş de 
kalan on yılda AKP iktidara 
gelmiş gibi davranıyor.

Tabi bu planlanmış bir 
propaganda. Kolay değil 
Başbakanın karşısında kale 
gibi bir yüzde yirmibeş var.

Bu rakamı kimse 
küçümsemesin.

Bu Cumhuriyete sahip 
çıkan onun değerlerini her 
koşulda savunan, polis 
Copuna ve biber gazına 
karşın 29 Ekimde ve 10 
Kasımda yüzbinlerin nasıl 
ATA’ya koştuğunu yandaş 
basının tüm sansürlemeler- 
ine karşın herkes gördü.

Neyse asıl konumuz bu 
değil.

Asıl konu Cumhuriyetin 
değerlerini aşındıranların, 
birbiriyle yüzleşmeye

cesareti
Olmayanların liboşların, 

özelleştirmecilerin, dinci
lerin, kaç yıldır iş başında 
olduklarını göz önüne ser
mek.

Aşağıdaki listeyi inceledi 
ğinizde son 62 yıldır bu 
ülkeyi kimlerin yönettiğini, 
bu ülkede yolunda gitme 
yen işlerin altında kimlerin 
imzasının olduğunu daha 
iyi anlayacaksınız. Bu liste 
CHP’nin 1923 den 1950’ye 
kadar olan tek partili dönem 
den çok partili sisteme 
geçil dikten sonra yapılan 
seçimlerde işbaşına gelen 
iktidarları gösterir listedir.

Başka bir deyişle 89 yıl
lık bu “tu kaka” Cumhuriye 
ti kimler yönetmiş bir 
bakalım.

1950-1960 Demok rat 
Parti yani Adnan 
MENDERES iktidarı 10 yıl. 

25.10.1961/25.06.1962 
CHP+AP İkili koa lisyon 
hükümeti 7 ay.

25.06.1962/25.12.1963 
CHP+CKMP+YTP+BAĞIM 
SIZ dörtlü koalisyon 18 ay.

25.12.1963/20.02.1965 
CHP+BAĞIMSIZ ikili koa

lisyon 14 ay.
20.02.1965/27.10.1965 

AP+YTP+CKMP+MP Suat 
Hayri Ürgüplü Hükümeti 8 
ay.

27.10.1965/03.11.1969 
AP 1.Süleyman DEMİREL 
hükümeti 4 yıl.

03.11.1969/06.03.1970
AP 2.Süleyman DEMİREL 
hükümeti 4 ay.

06.03.1970/26.03.1971 AP
3.Süleyman DEMİREL 
hükümeti 1 yıl.

26.03.1971/11.12.1971 
Oniki Mart muhtırası 1.Nihat 
ERİM hükümeti 8 ay.

21.12.1971/22.05.1972 
İkinci Nihat ERİM hükümeti 
17 ay.

22.05.1972/15.04.1973 
AP+CHP+MGP 3 lü koalis 
yon Ferit MELEN hükümeti 
11 ay.

15.04.1973/26.01.1974 
AP+CGP İkili koalisyon 
Naim TALU hükümeti 9 ay.

26.01.1974/17.11.1974 
CHP+MSP ikili koalisyon 
1.ECEVİT hükümeti 10 ay.

17.11.1974/31.03.1975 
CGP Sadi IRMAK hükümeti 
16 ay.

31.03.1975/21.06.1977

AP+MSP+MHP+CGP dörtlü 
koalisyon Milliyetçi Cephe 
4.Süleyman DEMİREL 
hükümeti 27 ay.

21.06.1977/21.07.1977 
CHP 2.ECEVİT hükümeti 
(HÜKÜMET KURULAMADI) 
1 ay.

21.07.1977/05.01.1978 
AP+MSP+MHP üçlü koalis 
yon 2. Milliyetçi Cephe 5. 
Süleyman DEMİREL 
hükümeti 5 ay.

05.01.1978/12.11.1979 
CHP üçüncü ECEVİT 
hükümeti 22 ay.

12.11.1979/12.09.1980 AP 
6.Süleyman DEMİREL 
hükümeti 10 ay.

20.09.1980/13.12.1983 
Bülent ULUSU hükümeti 12 
Eylül 1980 ihtilali 39 ay. 
(İhtilali yapan ve bugün yat
tıkları hastaneden 
Telekonferans sistemi ile 
yargılanan paşalar o zaman 
başbakanlığa kendileri gibi 
emekli bir deniz kuvvetleri 
komutanı olan Bülent 
ULUSU'yu getirdiler.)

13.12.1983/20.11.1991 
ANAP 1,ve 2. Turgut 
ÖZAL,Yıldırım AKBULUT+1. 
Mesut YILMAZ hükümeti 8 
yıl.

20.11.1991/25.06.1993 
DYP+SHP ikili koalisyon 
7.Süleyman DEMİREL 
hükümeti 20 ay.

25.06.1993/05.10.1995 
DYP+SHP ikili koalisyon 
1.Tansu ÇİLLER hükümeti 
27 ay.

05.10.1995/30.10.1995 
DYP 2.Tansu ÇİLLER 

hükümeti(HÜKÜMET KURU
LAMADI) 1 ay.

30.10.1995/06.03.1996 
DYP+CHP ikili koalisyon 
3.Tansu ÇİLLER hükümeti 5 
ay-

06.031996/28.06.1996 
DYP+ANAP ikili koalisyon 
2.Mesut YILMAZ hükümeti 3 
ay-

28.06.1996/30.06.1997 
RP+DYP ikili koalisyon 
ERBAKAN hükümeti 12 ay. 
(Şu meşhur 28 Şubat döne
mi, hani şu bugün yargılan
makta olan, SİNCAN’da tan
kların yürüdüğü, başbakan 
ERBAKAN’ın başbakanlık 
konutunda Mollalara yemek 
verdiği dönem.

Buda birşey mi mollalar 
şimdi ilkokullarda ders 
veriyor.

30.06.1997/11.01.1999 
ANAP+DSP+DTP üçlü koa 
lisyon 3.Mesut YILMAZ 
hükümeti 20 ay.

11.01.1999/28.05.1999 
DSP dördüncü ECEVİT 
hükümeti (HÜKÜMET 
KURULAMADI) 4ay.

28.05.1999/18.11.2002 
DSP+MHP+ANAP üçlü koal
isyon 5.ECEVİT hükümeti 
36 ay.

18.11.2002/ARALIK 2012 
AKP iktidarı GÜL+Tayyip 
ERDOĞAN hükümetleri 10 
yıl.

Evet sayın okurlar, 89 
yıllık Türkiye Cumhuriyetini 
kimler ne kadar yönetmiş 
durum ortada.

Buradan isteyen istediği 
yorumu çıkarır.

İstanbul
08:25 -10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

DİNAMİK fiyat 
DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Ankara 
06:45 - 08:45 - 12:45 - 16:15 - 23:15

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 SEL fcjp 

HEMEN A
“ERKEN ALAN

KAZANIR

"X İSTER
[ DEDİĞİMİZ SAATTE...

^FIRSAAT
“FIRSAAT’TE GELEN

KAZANIR"

5120025 - 5120083 1962-2012 08503333535i 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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KAIE 
ARKASI 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

SEVENİMİZDEN ÇOK 
SEVMEYENİMİZ VAR...

Gemlikspor'un iki 
sezondur Süper 
Amatör'de estirdiği 
fırtına sonrasında 
sevmeyenleri de ses
lerini yükseltmeye 
başladılar.

Hele hele geçtiğimiz 
sezon Gemlik 
Belediyespor'un U-15 
yaş liginde önce 
gurubunda birincilik 
almasını tesadüflere 
yoranlar İl'de yapılan 
play-off maçlarında da 
başarılı olarak 
kademe maçlarına 
katılmasının üstü 
örtülmeye çalışıldı.

Bu sezon ise önce 
Gemlik Belediye 
spor'ün U-14 liginde 
gurup şampiyonu 
olması sonrasında ise 
Belediyespor destekli 
futbolculardan kurulu 
Gemlikspor'un U-17 
liginde grup birincisi 
olmaları Gemlik'te fut
bolun iyiye gittiğinin 
işaretidir.
Artık Orhangazi

takımlarının arkasında 
gitmiyoruz.
Gemlik'te yaşayan 

aileler çocuklarını 
ilçede faaliyet 
gösteren kulüplerin 
alt yapılarına vere
bilmek için çaba 
göstermekteler.
Gemlikspor'un ise 

oluşturulan kaliteli 
futbolculardan kurulu 
kadrosu Bursa spor 
camiasında konuşu
luyor.
İyi yönde eleştirilerin 

yanı sıra takımın 
tökezlemesi için göz
lerini açmış bekleyen
ler bile var.
Ama bu açılan gözler 

Gemlik'te başarı çıtası 
yükseldikçe daha da 
açılacak.
Geçtiğimiz yıllara 

bakıldığında alt yapı 
ya önem vermeyen 
Gemlik'te sporcu da 
yetişmiyordu.
Ama Belediye 

Başkanı Fatih Mehmet 
Güler'in geleceğe 

yönelik genç kuşağın 
spor yapabilmeleri 
için kurulmasına 
önayak olduğu 
Gemlik Belediye 
spor'un futbol şube
sine deneyimli ve ken
dini gençlere adamış 
bir spor hocamızın 
getirilmesi Gemlik'te 
spor miladı olmuştur.

Evet... Haydar 
Yiğit'in büyük 
özveriyle başladığı alt 
yapıda bugün meyve 
ler yetişmeye başladı.
Sönmez Deliorman'la 

birlikte yetiştirdiği alt 
yapı sporcuları şimdi
lik diyelim ikide iki 
yaparak sporsever
lerin gözdesi oldular.

Burada ezik olduğu
muz durum 
Gemlikspor U19 
takımının geçen 
sezon ikinci kümeye 
düşmesi.
Ben inanıyorum ki, 

Gemlikspor mücadele 
edeceği ikinci kümede 
başarılı olacak ve 

tekrar birinci kümeye 
çıkacaklar.

Sırada U-15 ve U-16 
takımları var.

Geçen sezon başarılı 
olan U-15 kadrosun
daki sporcular bu 
sezon U-16'da oyna 
yacaklar ve Haydar 
Hoca onlardan da çok 
umutlu.
Kısacası Gemlik'te 

alt yapı kıpırdamaya 
başladı.
Körfezspor, Çota 

nakspor, Karadeniz 
spor, Umurspor ve 
Kumlaspor'da gele
ceğin alt yapılarını 
oluşturuyorlar.
Takımlar yenilebilir

ler, ama önemli olan 
gençlere futbolu aşıla
mak.

Bu takımlardan çıka
cak 3-5 futbolcu 
Gemlikspor'un alt 
yapısında devam 
ederek A takımına çık
abilecekler.

Üç beş sene son
rasını düşünürsek 
Gemlikspor'un kadro
sunda Gemlikli 
gençler kendilerine 
yer bulabilecekler.

Burada iş yine 
değerli hocalarımıza 
düşmekte.
Geçen gün faal bir 

hocamız bana 
"Gemlik'te 14 tane 

belgeli antrenör var" 
dedi.

Bu 14 tane hocamız
dan kaçı faal çalışıyor.
Al gülüm, ver gülüm 

misali belgelerini bazı 
kulüplere vererek 
teknik adamlıktan 
uzaklaşıyorlar.
Belki de haklı ola

bilirler.
Yaşam şartları onları 

başka işte çalışmaya 
itebiliyor.

Bazı yazılarımda 
bahsetmiştim. Tribün 
hocalarımız sahada 
görev yapanlardan 
fazla diye.

Kulüpler mi imkan 
tanımıyor, cebinde 
belgesi olan kişiler mi 
yapmak istemiyor 
insanları kafalarında 
soru işareti bırakıyor.

Bu bahsettiğim 
teknik adamlarımızın 
da görev almaları 
durumunda Gemlikte 
daha çok genç futbol 
öğrenme imkanı bula
caktır.

Neticede Gemlik fut
bolda alt yapısıyla 
komşu ilçelere fark 
atmaya başladı.

Bunu gerçekleştiren- 
lere destek vermeye 
devam edelim.
Çünkü sevenimizden 

çok sevmeyenimiz 
var.

HEH'e Öğreimenler tiinii ziyareff
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Öğretmenler 
Günü nedeniyle 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar’ı 
ziyaret etti.
Gemlik'te bulunuan 
bütün okulları 
dolaşarak öğret
menlerin öğretmen
ler gününü kutlayan 
Yılmaz, Rüveyde 
Kılıçlar’ı öğretmen
ler gününü kutladı, 
meslek hayatında 
başarılar dileyere, 
tablo armağan etti.

K AŞ€D€ B€KL€M€K YÖK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR ’ 

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

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Cumhuriyet 
Caddesi’ne kazan 
dırılan tramvay, gün 
de 7 bini aşkın yol 
cu taşıyarak, önemli 
bir rekora imza 
atarken Başkan 
Altepe, bu hattın 
Yeşilyayla, Ertuğrul 
Gazi ve Mesken’e 
kadar uzatılacağını, 
şehir içi tramvay 
hattının Yalova 
Yoluna uzatılması 
konusundaki çalış
malara da başladık
larını söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin ‘çağ
daş, yaşanabilir ve 
ulaşılabilir Bursa’ 
hedefi doğrultusun
da Cumhuriyet 
Caddesi’nde hayata 
geçirdiği tramvay, 
BursalIların 
vazgeçilmez ulaşım 
araçlarından biri 
haline geldi.

Cumhuriyet 
Caddesi’nde tram
vaya binerek hat 
boyunca seyahat 
eden ve vatan
daşlarla sohbet 
eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, halen 
Zafer Meydanı ile 
Davutkadı arasında 
yolcu taşıyan tram
vayın Yeşilyayla ve 
Ertuğrul Gazi - 
Mesken’e kadar 
uzayacağını söyledi. 
Başkan Altepe, 
kentin ana 
arterlerinde tram
vayın çalıştırılması

na herkesin 
şüpheyle yak
laştığını ifade 
ederek, “Ancak 
zamanla tüm 
vatandaşlarımız 
tramvayı kullanmak
tan keyif almaya 
başladı. Tramvay 
artık çarşı böl
gesinde alternatif 
ulaşım hatlarından 
oldu ve günden 
güne de ilgi daha da 
artıyor. Günlük 
yolcu kapasitesi 7A- 
bini aştı. Bu kapa
site her geçen daha 
da gün artıyor” 
dedi.
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Asım Kocaüıyık Kültür Merkezi acildi

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde, 
Kocabıyık Eğitim ve 
Kültür Vakfı tarafın
dan yaptırılan “Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi” düzenlenen 
törenle açıldı.
Dün, U.Ü. Sunğipek 
Yerleşkesi’nde bulu
nan eski işçi ve 
memur yemekhane
si, Asım Kocabıyık 
Eğitim ve Kültür 
Vakfı tarafından 
Kültür Merkezi ha 
line getirildi.
Kültür Merkezi’nin 
açılış törenine 
Borusan Holding 
Kurucusu ve 
Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık, 
Borusan Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet 
Kocabıyık, Bursa 
Vali Yardımcısı Eyüp 
Sabri Kartal, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Uludağ Üniver
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kamil Dilek, 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Doğan Şenyüz, 
Yüksek Okullar 
Müdürü Prof. Dr. 
Ilhan Turgut, AKP 
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın, CHP 
Bursa Milletvekilleri 
Ilhan Demiröz ve 
Turhan Tayan, 
Uludağ Üniversitesi 
Senatosu öğretim 
görevlileri, Gemlik 
Hukuk Fakültesi 
öğretim üyeleri, 
Borusan yöneticileri, 
Gemlik protokolü, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ve yöne
tim kurulu üyeleri, 
Üniversite Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği 
Başkanı Hasan

Başaran ve yönetimi, 
TÖSEV yöneticileri 
ile üniversite öğren
cileri ve davetliler 
katıldı.

GEMLİK’İN 
GELİŞMESİ VE 
REFAHI İÇİN 
ÇALIŞTIK 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasından 
sonra, Borusan 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ahmet Kocabıyık, 
açılış konuşmasını 
yoptı. Kocabıyık, 
konuşmasında şun
ları söyledi: 
“Borusan Holding 
toplumsal alanda 
yaptığı yatırımlarla 
Türk iş dünyasına 
öncülük yaptı ve 
yapmaya devam 
ediyor. Asım Kocabı 
yık’ın bu topraklar
dan kazandığını bu 
topraklara geri ver
mek ilkesi 
Borusan’ın da en 
temel ilkesi bugün 
Borusan kurulduğu 
günden bu yana, 
sadece fabrikalara 
limanlara, enerji üre
tim tesislerine değil 
eğitime, kültüre, 
sanata da yatırım 
yapıyor. Toplumu 
muzun kalkınmasına 
hizmet eden sayısız 
sosyal projeye sahip 
çıkıyor. Üretim faali 
yetlerini gerçekleş 
tirdiğimiz Gemlik’te 

de böyle oldu. 
Kalben bağlı olduğu
muz bu ilçemizin 
gelişmesi Gemliklile 
rin gelişmesi ve mut
luluğu ve refahı için 
çalıştık.
Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi, 
Meslek Yüksek 
Okulu, Gemlik Kültür 
Merkezi, Borusan 
İlköğretim Okulu, 
Umurbey Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi 
Kütüphanesi 
Borusan’ın eğitim 
yatırımlarından 
sadece bir kaçı.
Bu yıl kurucumuz 
Asım Kocabıyık lider 
/iğindeki Borusan 
Kültür Vakfı, bu yıl 
Gemlik’e bir cami ile 
bir okul yapımına 
başlıyor.
Gemlik’e Asım 
Kocabıyık adına bir 
Kültür Merkezi 
kazandırmak, biz 
Borusanlılar 
için büyük gurur 
kaynağıdır." dedi. 
Daha sonra konuşan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
da konuşmasında, 
Borusan Vakfı’nın 
Gemlik’in bir dediği
ni iki yaptırmadığını, 
hiçbir şeyi esirgeme 
diğini Borusan’ın 
kuruluşundan bugü 
ne kadar eğitime 
alanında destek
lerinin sürdüğüne 
dikkat çekerek,
Borusan ile yapılan 

protokole göre ilçe 
mize merkezi camii 
yapımı ve bir okul 
yapımını üstlendiler. 
Huzurunuzda Asım 
Kocabıyık Beyefendi 
ve Borusan camiası
na hürmet ve şükran 
lan mı sunuyorum" 
dedi.
Yılmaz, daha sonra 
belediye olarak 
Yerleşke’ye yaptık
ları hizmetleri anlattı. 
Vali Yardımcısı Eyüp 
Sabri Kartal ise 
konuşmasında eğiti 
me yapılan yatırım
ların en önemli 
yatırımlar olduğuna 
dikkat çekti.
“Türkiye’nin dış ülke 
lerde kendini kabul 
ettirmek için kültür 
ve sanatta yatırımlar 
yapmalıdır. Eğitim 
sektörüne yapılan 
yatırımlar esaslı 
yatırımlardır" dedi. 
Daha sonra söz alan 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.

Kamil Dilek ise 
konuşmasında 
geçmişte Sunğipek 
Fabrikası’nın 
Gemlik’in kültürüne 
ve sosyal yaşamına 
yön verdiğini, bir 
kültür merkezi gibi 
hizmet gördüğünü 
söyledi. Dilek, 
“Burası yeniden 
Gemlik’in kültür 
merkezi olacaktır. 
Merkez kampüsü 
müzdeki faaliyetleri 
mizi buraya kaydıra
cağız. Birçok ülke 
gezdim. Bir çok 
üniversite gördüm, 
böyle güzelini 
görmedim.
Yerleşkeyi üniversi 
teye daha yakışır 
hale getireceğiz. 
Merkezimizde yap
tırdığımız peyzaj 
projemizi yakında 
ihale edeceğiz.
Üniversite olarak 1 
yıl içinde mükemmel 
hale geleceğiz.” 
dedi.

Rektör Dilek, Gemlik 
Yerleşkesi’nin bugün 
kü hale gelmesi için 
emekleri geçen U.Ü. 
eski Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa 
Yurtkuran’a ve Asım 
Kocabıyık ile 
Borusan camiasına, 
Gemlik Belediye 
sine ve katkısı olan 
herkese teşekkür 
etti. Dilek, Buraya 
güzellikleri taş taş, 
doku doku örü 
yoruz. ” dedi.
Daha sonra Borusan 
Flarmoni Orkestrası 
tarafından konuklara 
bir dinleti izletildi.
Öğle yemeğinin Yeni 
Kültür Merkezi’nde 
ikramından sonra 
Belgesel yapımcısı 
ve televizyoncu 
Nebil Özgentürk ve 
Tiyatro sanatçısı 
Mustafa Alabora 
“Sanatın Hayatı, 
Hayatın Sanatı” 
konulu söyleşi ile 
program sona erdi.
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Pansier Calısııalan Basla*

5.ci hafta İstanbul 
deplasmanında 
Yıldırımspor ile 
karşılaşan 
Gücümspor maçın
da ilk yarı 47:27 
ikinci yarı 52-55 
sonuçlandı.
Grubunda ilk 
mağlubiyetine alan 
Gücümspor’da 
Berkay-32 Hakan-2 
Serhat-14 Rıdvan-5 
Utku-17 Fatih G.-6 
Kadir-6 sayı üretti. 
1.periyot:23-9 
2. periyot: 24-18 
3.periyot:23-25 
4.perîyot:29-3Ö 
Maç Yıidırımspor:99 
Gücümspor:82 sona 
erdi.
Maç sonunda açık
lama yapan 
Gücümspor Basın 
sözcüsü Ömer 
Gümüş, "İlk

dakikalarda oyun 
kontrolünü kaybet
tik. Bu da bize 
pahalıya mal oldu. 
2. periyottan sonra 
oyunda kontrolünü 
sağladık ve 
oyunu dengeye 
getirdik. Fakat ilk 
periyotta oluşan 
farkı kapatamadık. 
Deplasmandan gali
biyetle dönmek 

istiyorduk ama 
olmadı. Konaklama 
ve ulaşım 
konusunda bize 
des teklerim esirge
meyen Şişli 
Belediye Başkanı 
Sayın Mustafa 
Sarıgül’e Sayın 
A.Kadir Sezgin’e ve 
Sayın Berkan 
Özkan’a teşekkür 
ederiz." dedi.

Spor Toto Süper 
Lig'in ilk yarısının 
bitimine 3 hafta kala 
Bursaspor'da trans
fer çalışmaları 
başlarken, teknik 
direktör Ertuğrul 
Sağlam'ın yeşil- 
beyazlı yönetime 
Gençlerbirliği'nin 
tecrübeli oyuncusu 
Hurşut Meriç'i 
kadrosunda görmek 
istediğini ilettiği 
bildirildi.
Spor Toto Süper 
Lig'in 14 haftalık 

ŞOFÖR ABANIYOR
ATIK YÖNETİMİ 
SEKTÖRÜNDE 

FAALİYET GÖSTEREN 
FİRMAMIZDA İSTİHDAM 

EDİLMEK ÜZERE 
- E SINIFI SÜRÜCÜ 
BELGESİNE SAHİP 

- TERCİHEN 
SRC BELGESİ OLAN 
- 40 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR

TEL : 514 30 07 
GSM : 0 554 951 68 12

periyodunda 
istikrarsız bir görün 
tü çizen ve istediği 
sonuçları elde ede
meyen yeşil-beya- 
zhlarda transfer 
çalışmaları hız 
kazandı. Teknik 
direktör Ertuğrul 
Sağlam'ın yeşil- 
beyazlı yönetime 
Gençlerbirliği'nde 
forma giyen Hurşut 
Meriç'in alınması 
yönünde rapor 
verdiği bildirildi. 
Gelişmeler üzerine 

Bursaspor yöneti
minin başkent tem
silcisi ile görüşme 
başlattığı belir
tilirken, kırmızı- 
siyahlı yönetimin 
ise oyuncu için tim
sahtan 5 milyon TL 
talep ettiği bildirildi. 
Bursaspor yöneti
minin bu rakamı çok 
bulduğu ve futbolcu 
takası teklif ettiği, 
iki kulüp arasındaki 
görüşmelerin devre 
arasına kadar süre
ceği ifade edildi.
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Önümüzdeki yıl, 
kamu görevlilerinin 
yurtiçi gündelikleri 
yüzde 5,1 ile yüzde 
6,4 arasında zam- 
lanacak. Devlet 
memurlarının fazla 
mesai ücretleri yeni 
yılda 10 kuruş 
artarak, 1 lira 45 
kuruşa çıkacak. 
Geçen hafta TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
kabul edilen 2013 
Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu 
Tasarısı'na göre, 
memurların saat 
başı fazla çalışma 
ücreti, yeni yılda 
yüzde 7,4 oranında 
artış gösterecek. 
Halen 1 lira 35 
kuruş olan saat başı 
fazla çalışma ücreti, 
1 Ocak 2013 yılın
dan itibaren 1 lira 45 
kuruş olarak uygu
lanacak.
Bakanlıkların özel 
kalem müdürlük
lerinde çalışan per
sonele ve makam 
şoförlerine ayda 90 
saati, genel müdür
lüklerin merkez 
teşkilatlarında 
görevli şoförlere de 
yeni yılda 60 saati 
geçmemek üzere 
1,43 lira yerine, 1,53 
lira fazla mesai 
ücreti verilecek. 
Her bir makam için 
aylık toplam 450 
saati geçmemek 
kaydıyla Kurul 
Başkanı (Bakanlık 
lar), genel müdür ve 
daha üst birim 
yöneticileri, strateji 
geliştirme başkanı, 
vali, general ve ami
ral rütbesini haiz 
olmak kaydıyla 
Genelkurmay Baş 
kanlığı, Milli Savun 
ma Bakanlığı,

kuvvet komutanlık
ları ile Jandarma 
Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığındaki 
daire başkanı ve 
daha üst birimlerin 
yöneticileri, rektör, 
büyükşehir ve il 
belediye başkanlar) 
ile birlikte çalışan 
personel de yine 
ayda 90 saati 
geçmemek üzere 
makam onayına isti
naden saat başına 
1,53 lira fazla çalış
ma ücreti alacak. 
Yüksek Öğretim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı 
yurtlar ile üniver
sitelere bağlı yurt
larda görev yapan 
personelden gerçek
leştirdikleri fazla 
çalışma karşılığında 
kendilerine izin ver
ilme imkanı bulun
mayanlara da ayda 
90 saati aşmamak 
üzere yeni yılda 1,35 
lira yerine 1,45 lira 
ek çalışma ücreti 
ödenecek.
Anadolu Üniversite
si dışındaki diğer 
yükseköğretim 
kurumlan kadro
larında görev yapan 
personelden, 
Anadolu Üniversite
si Açı köğ retim 
Fakültesi'nce 
düzenlenen 
akademik danış

manlık ve yüz yüze 
eğitim hizmetlerinin 
yürütülmesine 
yardımcı olmak 
üzere normal çalış
ma saatleri dışında 
görevlendirilen ve 
fiilen görev yapan 
personele ayda 60 
saati aşmamak 
üzere saat başına 
2,50 lira ödemede 
bulunulacak.
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nde 
çalışan ((110 kişiyi 
geçmemek üzere) 
personelden fazla 
çalışma karşılığında 
kendilerine izin ve 
rilme imkanı bulun
mayanlara, ayda 60 
saati geçmemek 
üzere saat başına 
1,45 lira ödenecek. 
Mesleki ve teknik 
eğitim bölgesinde 
yer alan meslek 
yüksekokulları ile 
ilişkilendirilen ve 
teknik orta öğretim 
kurumlarında görev 
yapan Milli Eğitim 
Bakanlığı idari 
personeline, 
yasal çalışma saa
tinin bitiminden 
sonra fiilen yaptık- r 
lan fazla çalışma 
süreleri için ayda 
100 saati geçmemek 
üzere saat başına 
2,50 lira ödeme 
yapılacak.

Bu yılın on ayında 
trafikte cep telefonu 
kullanan 348 bin 
979 sürücüye ceza 
kesildi.
Araç kullanırken 
cep telefonuyla 
görüşmek, 
sürücünün dikka
tinin dağılmasına 
neden oluyor ve 
ölümlü kazalara yol 
açıyor. Cep tele
fonuyla görüşme 
sırasında sürücüler, 
daha fazla hata 
yapıyor, bazı 
tehlikeli durumların 
ya hiç farkına 
varamıyor ya da 
önlem almakta geç 
kalıyor.
Yapılan bir araştır
maya göre bu 
gecikme, çevresel 
koşullara, aracın o 
andaki hızına ve 
sürücünün yaşına 
bağlı olarak 0.6 
saniyeden 0.9 
saniyeye kadar arta
biliyor. Saatte 60 
kilometre hızla 
giden bir otomobil 
sürücüsünün tren 
yapmasının bu 
kadar gecikmesi, 
durma mesafesinin 
15 metre daha art
ması anlamına 
geliyor.
Aynı araştırmaya 
göre, sürücüler tele
fonla basit bir 
arama yaparken 
yüzde 20, zihni çok 
fazla meşgul eden 
bir görüşme 
yaparken ise yüzde 
29 oranında tehlikeli

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

bir durumu gözden 
kaçırabiliyor.
Ele alınmadan kul
lanılan araca bağlı 
telefonlar da kaza 
riski açısından hiç 
bir yarar sağlamı 
yor. Çünkü, 
sürücünün dikkatini 
telefonun fiziksel 
özellikleri değil, 
konuşmanın yoğun
luğu dağıtıyor. 
Bilgilere göre, bu 
yılın on ayında 110 
bin 202 ölümlü ve 
yaralanmalı trafik 
kazası meydana 
qoldi Bu kazulard-» 
2 bin 230 kişi hay- ' 
atını kaybetti, 188 
bin 557 kişi de yara
landı.
Polisin sorumluluk 
bölgesinde, 10 
ayda, toplam
8 milyon 431 bin 

922 trafik cezası 
yazıldı. Polis, hatalı 
park yüzünden 1 
milyon 739 bin 221 
ceza uyguladı. 
Sürücülere en çok 
hatalı park 
nedeniyle cezai

işlem uygulanırken 
bunu hız ihlali izledi 
Hız sınırının yüzde 
10'dan yüzde 30* 
kadar aşılmasından 
1 milyon 591 bin 59 
ceza kesildi. Hız 
sınırının yüzde 
30'dan fazla aşıl
masından ise 567 
bin 718 kişiye ceza 
uygulandı.
Kırmızı ışıkta geçen 
687 bin 681 
sürücüye ise 154'er 
lira tutarında ceza 
verildi.
Fmniyet kemerini 
♦akmayan 383 bin 
802 kişiye de ceza 
yazılırken bu 
cezalar içinde en 
çok dikkati çeken 
ise trafikte cep tele
fonu kullanan 
sürücülere uygu
lanan ceza sayısı 
oldu. Trafik polis
leri, seyir halinde 
cep telefonuyla 
konuşan 348 bin 
979 sürücüye 72'şer 
lira tutarında idari 
para cezası uygu
ladı.

□I 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.Savcılığl 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
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

0T0RÜS

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

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
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 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 KErfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4437 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IMISHIIİIİİI
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ; ŞAFAK 
VAKTİ BÖLÜM 2: 
11:30-14:00-16:30- 

20:00 
DABBE; BİR CİN 
VAKASI: 12:00- 

14:15-16:45-20:15 
REZERVASYON 

513 33 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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"Isı Yalıtımı ve Enerji Verimliliğini anlattılar
Gemlik Belediye 
si'nin, Isı, Su, Ses ve 
Yangın Yatırımcıları 
Derneği (İZODER) ve 
Bursa Makine 
Mühendisleri Odası 
ile birlikte düzen
lediği, "Binalarda Isı 
Yalıtımı ve Enerji 
Verimliliği" paneli 
ilgi gördü. Omer 
Kahraman Belediye 
Tesisleri Düğün 
Salonunda organize 
edilen panelde İZO 
DER'den İnşaat 
Mühendisi Güneş 
Yüzügür'ün yanı sıra 
Makine Mühendisleri 
Odasından Makine 
Mühendisleri Kübra 
Özgüneş ve Fikri 
Düşünceli konuştu. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik ile birlikte çok 
sayıda mühendis, 
mimar, müteahhit ve 
sivil toplum örgütü 
yöneticisiyle davetli 
nin izlediği panel 
yaklaşık 2 saat 
sürdü. Panelin ilk 
konuşmacısı olan 
Makine Mühendisi

Fikri Düşünceli, oda 
çalışmalarını, oda 
bünyesinde bulunan 
meslekleri ve bağlı 
oldukları etik kural
ları masaya yatırdı. 
Kamu yararına işbir
liği aksi durumda da 
yerel ve merkezi 
yönetimlerle ters 
düşebilme pahasına 
önemli çalışmalar 
yaptıklarını savunan 
Düşünceli, hede
flerinin her zaman 
olduğu gibi 
demokratikleşebilen 
ve sanayileşebilen 
Türkiye olduğunu 
anlattı.
Makine Mühendisi 
Kübra Özgüncş'te 
konuşmasında 

binalarda enerji 
verimliliği ve ısı 
yalıtım yönet
meliğinin TS 825 
belgesiyle 1999 yılın
da çıkarıldığını hatır
latarak, 2007 yılında 
da Enerji Verimliliği 
Kanununu 
çıkarıldığını açıkladı. 
Enerji verimliliğinin 
artarken israfın da 
önlenmesinin 
gerekçelerini slayt 
gösterimli sunumla 
açıklayan Kübra 
Özgüneş, "Binaların 
enerjisini ne kadar 
verimli kullandığı 
çok önemlidir" dedi. 
2011 yılından bu 
yana enerji kimlik 
belgesi zorunluluğu

nun getirildiğini 
kaydeden Özgüneş, 
binalarda da beyaz 
eşyalarda olduğu 
gibi A ile G arasında 
ölçeklendirildiğini, A 
belgesi alan 
binaların ısı yalıtımı 
ve enerji verimliliği 
konusunda eksiksiz 
binalar olduğunu 
sözlerine ekledi. 
İZODER yetkilisi 
İnşaat mühendisi 
Güneş Yüzügür'de, 
ısı yalıtım maize 
meleri ve uygulama 
larını anlattı. Çağdaş 
yapı tasarımlarında 4 
ana unsur bulundu 
ğunu vurgulayan 
Güneş Yüzügür, 
küre sel ısınma ve 

iklim değişikliği, 
deprem güvenliği, 
çevresel gürültü, 
enerji verimliliği ve 
güvenliğinin ana 
unsurları teşkil 
ettiğini, ayrıca kon
for ve yangın güven
liğinin de önemli 
olduğunu söyledi. 
1999 depremi son
rasında yapılan 
araştırmalarda su 
yalıtımının öneminin 
de gözler önüne ser
ildiğini bildiren 
Yüzügür, "Maalesef 
binalarımızın temel 
seviyelerinde su 
yalıtımı yok. Bu 
nedenle su yalıtım 
yönetmeliğinin de 
biran önce çıkarıl

ması gerek" dedi. 
Teknik ve detaylı bil
gilerini yine slayt 
gösterimle 
renklendiren İnşaat 
mühendisi Güneş 
Yüzügür, su yalıtım, 
ısı yalıtım, enerji 
israfının binalarda 
korozyonlara, 
çürümelere sebe
biyet verdiğini 
çarpıcı fotoğraflarla 
sergiledi.
Panel dinleyicilerin 
sorularının yanıtlan
ması ile son buldu. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, panelistlere 
çiçek takdim 
ederken, Gemlik 
Belediyesinin bu 
tür organizasyonları 
devam ettireceğini 
belirtti. Öte yandan 
davetli ler ile birlikte 
okul lara da Gemlik 
Bele diyesinin sivil 
top lum kuruluşları 
ile birlikte bastırdığı 
"binalarda ısı yalıtı 
mı ve enerji verimlil
iği" konusundaki 
kitapçıklar dağıtıldı.

ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

3 AY ERTELEME
+6 TAKSİT

©îâhpltreâ

WORLD

RENAULT FIX PAKETLERİNDE 
VE ELF MOTOR YAĞLARINDA 

%20 İNDİRİM

GİF0

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



Cumhuriyet İlköflretlm 
Okulu yeniden yapılacak
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Çelik, Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Özel İdare İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanı Yusuf 
Şeremet ve Gemlik Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda incelemelerde bulundular. 
Bursa İl Özel İdaresinin 2013 yılı programına alınan Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 32 derslik olarak önümüzdeki yıl yeniden yapılıp 
eğitim ve öğretime açılacağı bildirildi. Haberi sayfa 2’de
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üuıatıa, Belenine 
OtohüsününCarııtığı 

KadınOlüü
Osmangazi otobüs durağında 
meydana gelen trafik kazasında 
bir kişi hayatını kaybetti. 3’de

Stmliksnoı U-nie mteri kacaklaılı Gazetemiz internet 
sitesine salılırı

Gemlikspor seyir
cisi önünde çıktığı 
gurup şampiyon

luğu maçında rakibi 
Componentaspor'u 
3-1 yenerek zafere 

ulaştı. U-17 birinci 
gurup şampiyonluk 
maçından sonda 

futbolcular zaferleri
ni taraftarlarla bir
likte kutladılar. 8’de 

Gemlik Körfez Gaze 
tesi’nin internet site
si, bilinmeyen kişi
lerin saldırısı sonu
cu iki gün devre 
dışı kaldı.
Salı günü sabahı 
gazetemiz internet 
sitesine giremeyen 
okurlarımız, 
gazetemizi arayarak 
durumu bildirdi. 
Teknik elemanlarımı 
zın yaptığı araştır
malar sonucu site 

mize saldırı 
gerçekleştiği, bu 
saldırılar sonucu 
sitenin çöktüğü 
öğrenildi. İki gün 
süren çalışmalar 
sonucu internet 
sitemiz yeniden 
çalıştırıldı.
Dün, geç saatlerde 
iki günlük haberleri 
mizi ve köşe yazıla 
rımızı sitemize yeni 
den yükleyerek site 
mizi hizmete soktuk.

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Cumhuriyet Okulu..
1999 depreminden sonra, başta kamu 

kurumlan olmak üzere oturduğumuz konut
ların ne kadar sağlam olduğunu öğrenebil 
mek için binalarda depremsellik incelemesi 
başlatıldı.

Kamu kurumlarında yapılan incelemelerde 
neredeyse tamamının çürük olduğunu öğre
nildi.

Bunlardan bir bölümü, geçtiğimiz yıllarda 
onarıldı.

İçlerinden onarılmayan bin kişinin üzerin 
de öğrencinin öğrenim gördüğü Manastır 
daki Cumhuriyet Okulu kaldı.

Yıllardır depremsellik açısından tehlikeli 
sayılan bu okulda bile bile öğrenciler öğre 
nim görüyorlar. Devamı sayfa 4’de

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

Türkiye, sırtındaki birçok sorunla 
boğuşuyor. Siyasal çekişmeler, 
ekonomik git geller, diplomatik hata
lar, 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 nite
likleriyle sesini söze, sözünü yazıya, 
yazıyı resime,resimi müziğe ,müziği 
notaya,notayı sanata,sanatı 
savaşa,savaşı sanata dönüştüre- 
bildiğine 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 becerebile
cek yapıda...

Ne var ki;
Yaşadığı tarihten ders almak koşu

luyla...
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 aydın
lık bir geleceğin nüvesini oluşturacak.

Çünkü uluslar;
Gerçekleri içine sindiren, kendi kim

liğinin ve tarihsel geçmişinin bil
incinde olan çağdaş insanlarla gelişir, 
değişir ve büyür.

Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu yeniden yapılacak
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Çelik, Gemlik Kaymakamı Cahit 
Işık, Özel İdare İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanı Yusuf Şeremet ve 
Gemlik Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu’nda incelemelerde bulundular. Bursa İl Özel İdaresinin 2013 yılı 
programına alınan Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nun 32 derslik olarak 
önümüzdeki yıl yeniden yapılıp eğitim ve öğretime açılacağı bildirildi.

lı Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Çelik, Gemlik Kaymakamı Cahit 
Işık, Özel İdare İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanı Yusuf Şeremet ve 

Gemlik Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu’nda incelemelerde bulundu.

B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 06 83 Fax : 513 35 95

1994 yılında Eğitim 
ve Öğretime açılan 
Gemlik Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
yıkılıp yeniden 
yapılacak.
Bursa İl Özel İdare- 
si’nin 2013 yılı prog 
ramına alınan 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu, 32 derslik 
olarak önümüzdeki 
yıl yeniden yapılıp 
eğitim ve öğretime 
açılacak.
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Özel İdare 
İmar ve Yapı İşleri 
Daire Başkanı Yusuf 
Şeremet ve Gemlik 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
okulda incelemeler 
de bulundular.
Bursa İl Özel İdaresi 
Genel Sekreter Bilal 
Çelik, "Burası öte
den beri Gemlik 
ilçemizde başarılarıy 
la her zaman gıpta 
edilen bir okul 
oıtnasına rağmen 
maalesef binası ile 
ilgili çeşitli sıkıntılar 
vardı. Güçlendirme 
gerekiyordu, ancak 
güçlendirmenin 
bizim yaptırdığımız 
hesaplara göre bina 
maliyetinin % 50'sin- 
den fazlasına mal 
olacağı için güçlen 
dirme çalışmaları 
çok ekonomik 
olarak görülmedi 
dolayısıyla buraya 
bizim 32 derslikli 
yeni bir okul yap
mamız zaruri hale 
geldi. Bursa İl Genel 
Meclisimizin kabul 
ettiği son bütçe ile 
de 2013 yılı içerisin 
de burada 32 ders
likli bir okul yapıl
ması kabul edildi. 
2013 yılı içerisinde 
öncelikle yapmamız 
gereken okullardan 
birisi Gemlik 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu olacak ve 
okuldaki yer dar

lığını ortadan 
kaldıracak hem de 
deprem açısından 
dayanıklı bir okul 
yapma imkânımız 
olacaktır” dedi.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, 
"Cumhuriyet 
İlköğretim
Okulumuz Manastır 
mahalle mizdeki 15 
bin kişinin yaşadığı

öğrenci mevcudu da 
1400'lere varan ikili 
öğretim veren ilçem
izdeki son iki okul
dan bir tanesi. Bu 
yönüyle binanın 
alan ve fiziki mekân 
darlığı ile beraber 
bizim için problem 
teşkil ediyordu. Bu 
son bütçe görüşme 
terinde Bursa il 
Genel Meclis karar

larıyla ve Genel 
Sekreterimizin de 
destekleriyle buraya 
yeni programa alı
nan bir okulla birlik
te önümüzdeki 
eğitim öğretim 
döneminde öğrenci
lerimiz için daha iyi 
bir binaya kavuşma 
imkanı hasıl olmuş
tur” açıklamasında 
bulundu.
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Seugilisiiii Bacağından Bıçaklayıp Kaçtı
Bursa'da bir kadın, 
tartıştığı erkek 
arkadaşı tarafından 
bacağından bıçakla 
yaralandı.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hocahasan 
Mahallesi'nde 
medyana geldi. 
İddiaya göre, 
sevgili olan F.Ç. ile 
B.M. arasında bilin
meyen bir sebepten 
dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartış manın büyümesi

üzerine B.M. bıçakla 
F.Ç.’yi bacağından 
yaraladı. Evden 
yürüyerek 
Altıparmak 
Caddesi'ne gelen 
kadın, yere yığılıp 
kaldı. Çevredeki 
esnaf sağlık ekiple 
rine haber verirken, 
olay yerine gelen 
polis ekipleri 
kadını bıçaklayan 
şahsı aramaya 
başladı.

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

MiJiMİiiMîmMiMiiîIIİ
Osmangazi otobüs 
durağında meydana 
gelen trafik kazasın
da bir kişi hayatını 
kaybetti.
Dikkaldırım
Mahallesi Acemler 
otobüs duraklarında 
meydana gelen

kazada, Bahri 
Kartaloğlu (57) 
idaresindeki 16 M 
00285 plakalı Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
özel halk otobüsü 
peronlara giriş 
yaptığı sırada yaya

olarak arkası dönük 
vaziyette yürüyen 
Elife Korkmaz'a (62) 
çarptı. Kazada ağır 
yaralanan Korkmaz, 
kaza yerine gelen 
ambulans ile has
taneye kaldırıldı. 
Korkmaz,

yapılan müdahaleye 
rağmen hayatını 
kaybetti.
Otobüs 
sürücüsü Bahri 
Kartaloğlu gözaltına 
alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Mllm MliiMWtIllWMIIlKiWll
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir sanda
lye fabrikasında ve 
bir evde çıkan 
yangın vatandaşları 
korkuttu.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl 
Mobilyacılar Sanayi 
Bölgesi Mahmudiye 
Mahallesi Gürbüz 
Sokak'ta bulunan 
sandalye fab
rikasının girişinde 
toz emici makinenin 
altında bulunan 
talaşlar, henüz belir
lenemeyen bir 
nedenle alev aldı.

Talaşlardan makin
eye sıçrayan yangını 
gören iş yeri 
çalışanları, durumu 
itfaiyeye bildirdi. 
Çok kısa süre 
içerisinde iki araçla 
olay yerine gelen

itfaiye ekipleri, 
yangını kontrol altı
na alarak söndürdü. 
Yine Mahmudiye 
Mahallesi Çağdaş 
Sokak'ta iki katlı 
evin ikinci katında 
kiracı olarak oturan

Yavuz K.'nın 
dairesinin oturma 
odasında yanar 
vaziyetteki sobadan 
çıkan kıvılcımlar, 
sobanın hemen 
yanındaki koltuğa 
sıçradı. Koltuğun 
yandığını gören ev 
sakinleri, bir yandan 
kendi imkanları ile 
yangını söndürmeye 
çalışırken, bir yan
dan da durumu 
itfaiyeye bildirdi. 
Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri, 
odadaki yangını kısa 
sürede söndürdü

Ağaca Çarpan Tır'ın Süriiciisii Hayatını Kayhettl
Bursa'da yol 
kenarındaki 
ağaca çarpan 
TIR'ın sürücüsü 
hayatını kaybetti. 
Bursa - Balıkesir 
karayolunun 72. 
kilometresindeki 
Karacabey 
TİGEM yakınında 
meydana gelen 
kazada, Yakûp'

Tunçoğlu (45) 
yönetimindeki 09 
RR 355 plakalı. 
TIR, yoldan 
çıkarak bir ağaca 
çarptı. Uyumuş 
olabileceği belir
tilen Yakup 
Tunçoğlu, aracın 
içinde sıkışarak 
hayatını kaybetti. 
Olay yerine

gelen ekipler 
tarafından sıkıştığı 
yerden çıkarılan 
Tunçoğlu'nun 
cenazesi, 
savcının 
incelemesinin 
ardından morga 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Sağlığımıza duacıyız!
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nde gece hasta refakati sırasında 
yazılacak bir yazının konusu sağlık olmaz da 
ne olur ki?

Başlayalım bakalım..
Öncelikle vurgulamalıyız ki, doktorluk, 

mesleklerin en kutsalı! Ancak önceki gece has
tane nöbetim sırasında facebook aracılığıyla 
bana refakat eden doktor arkadaşımın 
söylediğine göre, meslek mensupları dışında 
böyle düşünen sayısı oldukça az!

Şimdi..
Eğitim süresi hekimlik kadar uzun olan başka 

bir meslek söyleyin bakalım!
Söyleyemezsiniz, yok çünkü!
Eğitim süresini de geçtik. Namahrem say

dığımız vücudumuzu çekinmeksizin doktordan 
başka kime gösteririz?

En kestirmesi, yaşamımızı kimin ellerine 
bırakırız?

Ameliyata giren herkese onam formu imza
latılır. Kim okur böyle bir formun tamamını?

Kimse!
Hastanın doktora güvenmekten başka çaresi 

yoktur ki.. Peki, neden imzalatılır o form? Kötü 
niyetli kişilere ya da hastanın kaybedilmesi 
durumunda yakınlarının tazminat istemine karşı 
doktoru korumak için..

Biliyoruz ki onlar Hipokrat yemini etmiş, 
mesleki bilgi ve deneyimini sadece ve sadece 
insanları sağlığına kavuşturmak için çalışan 
kimseler..

Mesleğinin vazgeçilmezliğini daha çok paraya 
tahvil etmeyi düşünen, eden yok mu? Var 
elbette..

Eğer bugün hem siyasi iktidarın, hem halkın 
doktorluk mesleğine bakış açısında bir arıza 
varsa da bunlardan ötürü..

Türkiye’de sağlık sistemi tıkır tıkır işlemiyor. 
İşlemediği için de sürekli bir şeyler değişiyor. 
Bilsek ki, değişikliklerin temeli çıkar ve kayır
maya dayanmıyor, destekleyelim.

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu, 2 
Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlanan “Sağlık 
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” ile devlet hastanelerinin işletmeye 
dönüştürülmesinin sağlıkta yaşanan eşitsizliği 
derinleştireceğini savunuyor.

İlk soru şu elbette.. Meclis çalışıyor durum
dayken neden kanun hükmünde kararname?

KHK ile Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmeti sun
mayı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na 
bırakıyor. Bakanlık sadece denetleyici olacak..

Olabilir, ancak Bursa Tabip Odası’nın bu aşa
madaki kaygısı da, kurum kadrolarının niteliğe 
bakılmaksızın partizanca doldurulacağı 
yönünde..
. Bu da fark etmiyor, zira mevcut kadrolar aynı 
yöntemle doldurulmuş durumda. Bu aşamada 
eleştirilebilecek tek şey kalıyor. Devlette yan
daşlar için yeni makamlar yaratılması..

Olsun canım ne olacak sanki!
Boş verin siz böyle şeyleri kafaya takıp da 

sağlığınızı bozmayın! Sağlığınız bozulup da o 
kurumlara işiniz düşmesin diye dua edin!

—DÖRT DÖRTLÜK—
Doktora ödeniyor bıçak parası 
Kapanmıyor sağlığın yarası 
Sistemde kayıp çok, çalan çalana 
Kaynaklar yandaşa ekmek arası, J

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

Cumhuriyet Okulu..
Büyükşehir Belediyesi, Manastır bölge 

sinde 3 binanın tehlikeli olması nedeniy 
le yıktırdı.
Bunlar Uğur sitesi, Bihter Sitesi ve Ev- 

Ko Sitesi B Bloğu.
Bunun dışında Kalealtı Sokak’ta, eski 

kale duvarları üzerine yapılan bazı konut
ların durumu da tehlike yaratınca, Büyük 
şehir Belediyesi burada da imdada yetiş 
ti.

Gelelim son olaya..
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, Çar 

şı Caminin yeniden yapılması konusun
da Borusan Holding kurucusu Asım Ko 
cabıyık’tan garanti alınca, eski Belediye 
binasında depremsellik incelemesi baş 
tattı.
Özel bir firmanın yaptığı inceleme so 

nucu verdiği rapora dayanılarak, Beledi 
ye binası çürük denilerek, alel acele bina 
önce boşaltıldı.

Boşaltmanın nedeni can güvenliğiydi.
Aslında biran önce camiyi oraya yaptır

maktı amaç. Yılmaz cami yaptıran Baş
vekili olacaktı. Yani siyasi bir yatırım ...

Bu binayı yaptıran eski ANAP’lı Beledi 
ye Başkanı Hakkı Çakır, rapora isyan etti.

Valiliğe, Bayındırlık Bakanına, Büyük 
şehir Belediye Başkanına, Bursa millet 
vekillerine mektuplar yazdı.
Eski Belediyenin bulunduğu alana cami 

yapılması istemi CHP’li belediye başkanı 
Fatih Mehmet Güler den gelmişti.

Meydan projesi düzenlemesinde Büyük 
şehir’e alternatif yer olarak, belediye bi 
naşının bulunduğu alan gösterildi.

Ve bu istek Büyükşehir Belediyesi’nce 
yerine getirildi. 1/5000 ölçekli planlarda 
değişiklik yapıldı.

Şimdi boşaltılan ve Büyükşehir Beledi 
yesi’ne yıktırılan, MHP’lilerin ve yıkımcı 
firma SVS’nın konuyu savcılığa taşıdığı 
yıkım işi gerçekleşti.

Binanın ne kadar sağlam olduğunu 
Gemlik halkı gördü.
Bu yıkım ve son olarak Sakarya Üniver

sitesinin verdiği rapor mahkemelik ola
cağa benziyor.

Cumhuriyet Okulu’ndan girdik, nerelere 
geldik değil mi?

Yıllardır çürüklüğü bilinen Cumhuriyet 
Okulu’nda öğrenim gören binlerce öğren 
ci tehlike altında okula girip çıkıyor.

Bu konuda bir Allahın kulu, kılını kıpır
datmadı.
Eski Kaymakamımız, Bursa Özel İdare 

Genel Sekreteri Bilal Çelik, önceki gün 
Yerleşke’deki tören için Gemlik’e geldi.
Cumhuriyet Okulu’nun durumunu o da 

biliyordu.
Kaymakam Cahit Işık ile okula giderek 

incelemede bulundu ve bu okulun yıkıla 
rak yerine yenisinin Özel İdare tarafından 
yapılacağını açıkladı.

Ne demeli
İyi ki varsın Bilal Çelik...

liıiı lıııı lılıı lııi lıiııııl
10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü ilçemizde de aynı tarihte kutlanacak. 

Manastır Kültür Merkezi’nde yapılacak törende, Kaymakam Cahit Işık 
günün anlamını belirten bir konuşma yapacak.

10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü 
ilçemizde de kut
lanacak.
İnsan Hakları bildiri 
sinin Birleşmiş 
Milletlerce kabul 
edilmesinden sonra 
10 Aralık gününü 
Dünya İnsan Hakları 
günü kutlanması ile 
her yıl 10 Aralık 
günleri Dünya İnsan 
Hakları Günü olarak 
kutlanmaya baş
landı.
10 Aralık 2012 günü 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi

Kaymakamlıkça 
onanan programa 
göre, İnsan Hakları 
Gününde açılış 
konuşmasını 
Kaymakam Cahit 
Işık yapacak. 
Sinevizyon gösteri 
sinden sonra hafta 
ile ilgili yapılan 
yarışmada ödül 
kazananlara ödülleri 
dağtılacak.
Bir öğrencinin 
konuşmasından son 
ra şiirler okunacak 
ve koronun söyleye
ceği şarkılar ile 
tören sona erecek.

fiykent iyilik melelıleriııi seciııor
“İyilik yap, Kutuya At” projesini uygulamaya koyan 
Aykentli öğrenciler, yaptıkları iyilikleri yazıp kutuya 
atıyorlar. Kura ile haftanın iyilik meleği belirleniyor.

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu’nda 
uygulanmaya 
başlanan 'İyilik Yap 
Kutuya At' projesi 
kapsamında, öğren
ciler yaptıkları iyilik
leri, okul koridor
larına konan 
iyilik kutularına 
atarak haftanın iyi
lik meleği 
olabilmek için 
çabalıyorlar. 
Rehber Öğretmen
leri Zübeyde Uludağ 
tarafından 
başlatılan projede 
amaç, öğrencilerin 
arkadaşlarına aile
sine ve çevresine 
karşı daha duyarlı 
olmalarını sağla
mak, iyi kalpleri 
gün yüzüne çıkar
mak.
Projeyle birlikte 
öğrencilerin daha

büyük iyilikler yap
mak için çabaladığı 
ve iyi kalpli olma 
yönünde farkındahk 
yaratıldığı, projenin 
olumlu sonuçlar 
getirdiği belirtildi. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müdürü

Ahmet Cevdet 
İşler, öğrencilerin 
projeyi çok 
beğendiklerini ve 
projeye severek 
katıldıklarını 
söyledi.
Öğrencilerin Hafta 
nın İyilik Meleği

olabilmesi için 
yarıştığını 
söyleyen İşler, 
“Uygulamanın 
yaygınlaşmasını 
bekliyoruz. Güzel 
bir proje öğrencileri 
motive ediyor” 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÖLÜMSÜZDÜR ASIM BABA...
İnsanı birkez şeytan zaptet

memiş olsun.
Yaradanın lütuf ve ihsanı ile 

kavuştuğu sonsuz maddi ve 
manevi nimetlere aklı ve uğraşı 
sayesinde eriştiğine olan inancı 
ile varlığının esiri olur, madde
den başka bir şeyi gözü gör 
mez. Elindeki imkanların şükrü 
ne varmaz, kimseleri nasip 
lendirmez.

Oysa, yüce Allah öylesi 
insanları şöyle tanımlamıştır 
kutsal kitabımızda.

“Zenginliği dilediğime veri 
rim öyle bir zenginlik veririm ki; 
onlar beni anımsamazlar. 
Çünkü, onların kalp gözleri 
mühürlenmiştir."

İşte o kalp gözleri mühürlen
miş olanlar hayır, hasanat 
yapamazlar. Kavuştuğu 
nimetlerden fakirleri, yoksulları, 
ülkesinin gereksinimlerini 
koruyup, kollamaya, noksanlık
larını gidermeye çalışmazlar. 
Maddi zenginlikleri arttıkça, 
gönül zenginliklerinden yok

sunlukları artar, yaşarken ölü 
gibidirler. Öldüklerinde anılacak 
hiçbir şey bırakmadıkları için. 
Unutulup giderler.

Bir de öyleleri vardır ki, daha 
gömüldükleri anda geride 
bıraktığı servetin bölüşümünde 
aile arası kavgalar başlar, 
dargınlıklar, küskünlükler hatta, 
hatta birbirlerinin canına da 
kıyarlar.

Tüm bunlar bilinip 
görüldüğü, yaşandığı halde bu 
durum devam eder gider.

Dedik ya, şeytan bir kez 
zaptetmesin insanı.

Tabii, bu ülkede şeytanın 
zapt edemediği, kavuştuğu 
nimetlerin Yüce Allah’ın kendi
sine ihsanı olduğuna inanan, 
edindikleri maddi varlıklarda 
fakir ve yoksulların hakkı 
olduğuna iman etmiş, kendi
lerinin çektiği sıkıntıları bir 
başkası çekmesin diyen gönül 
zenginleri, vicdan sahibi 
insanımızda var, sayılar az da 
olsa. Aynı zamanda onlar 

vatanseverdirler.
Hür, bağımsız, huzurlu bir 

vatanda yaşamanın şükran bor
cunu eda etmenin görev bilinci 
ile ülke noksanlıkarını gider 
meye çalışırlar.

İnsana yatırım yaparlar. 
Eğitilmiş insan gücü ile ulus
ların refaha ulaşacaklarına, 
bağımsızlıklarını koruyacakları
na inanırlar.

İşte değerli büyüğümüz 
hemşehrimiz Sayın Asım 
Kocabıyık, Türk toplumunun 
örnek insanlarından biridir.

Kurduğu sanayi kuruluşları 
ile binlerce vatandaşımıza iş 
imkanı sağlamış, devletine tril 
yonlarca vergi ödemiştir.

Okullar, camiler, kütüphane 
ler, üniversite yüksek okulları, 
Bilgisayar laboratuvarları, yurt
lar, köprüler, orman ağaçlandır
ması yapmıştır bu yurdun 
çeşitli yöresine.

Gemlik’te nasibini almıştır 
ziyadesi ile hamiyetinden.

Saymakla bitmez Gemlik’te 
kazandırdığı dolayısıyla Türk 
insanına kazandırdıkları. Onca 
yaptırdıkları yanında, Asım 
Kocabıyık kampüsünde öğren
cilerin öğretim görevlilerinin 
Gemlik halkının yararına Asım 
Kocabıyık Kültür Merkezini yeni 
restore ederek, hizmete sundu 
geçen hafta.

Gemlik’e büyük bir cami ve 
orta öğretim okulunu inşa ede

ceğinin taahhüdünü de verdi.
Gemlik kendilerinden ne 

ricada bulundu ise hepsini 
yerine getirdi.

Hangi Gemlikli iş adamı, üst 
düzey yetkilisi, Sayın Asım 
Kocabıyık’ın kazandırdıklarını, 
sağlayabildi bu ilçeye.

Sayın Asım Kocabıyık’ı 
Gemlik’in hemşehrisi yapan 
okul arkadaşı Sayın Tevfik 
Solaksubaşı büyüğümüze de 
ne kadar teşekkür edilse azdır.

Evet! Vatansever, gönlü gani, 
değerli hemşehrim, büyüğüm 
Sayın Asım Kocabıyık.

Size, sağlıklı, mutlu, Türk 
toplumunun noksanını giderici 
hayırlı uzun ömürler dilerim.

Vakfınızın ve kanuni 
mirasçılarınızın da sizin yolu 
nuzdan giderek, "Bu topraklar
dan edindiklerini, bu topraklar 
için, bu yurdun insanı için" har
cayacaklarına inanıyoruz. 
Oğlunuz Sayın Asım Kocabıyık 
Bey’in Asım Kocabıyık Kültür 
Merkezi’ni açış konuşmasındaki 
bu doğrultudaki beyanlarını 
duymak bizlerden ziyadet sizi 
değerli büyüğümüzü mutlu 
kıldığına, o merhametli 
kalbinizin sevinçle daha güçlü 
attığına olan inancıyla saygılar 
sunuyorum Sayın Asım Baba.

Siz, bu ulus için, biz 
Gemlikliler için ölümsüzsünüz 
Sayın Asım Baba.

Dualarımız hep seninle....

0850333353515120025 - 5120083 www.pamukkale.com.tr 
facebook.com/pamukkale 
twitter.com/pamukkale

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

0 İ̂STER
[ DEDİĞİMİZ SAATTE...

SFIRSAAT
“FIRSAAT’TE GELEN 

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 E EL

HEMEN AL
“ERKEN ALAN

KAZANIR”

http://www.pamukkale.com.tr
facebook.com/pamukkale
twitter.com/pamukkale
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Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) ile Sağlık 
Bakanlığı Tedavi 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ve Bursa 
İl Sağlık Müdürlü 
ğü'nün işbirliği kap
samında düzenlenen 
'Organ ve Doku 
Nakli Koordinatörlü 
ğü Sertifika Eğitim 
Programı' başladı. 4 
gün sürecek toplan
tının açılışında 
konuşan Sağlık 
Bakanlığı Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı 
Uzm. Dr. Arif 
Kapuağası, sertifika 
alacak olan kursi 
yerlere seslenirken, 
"Bu kurstan sonra, 
organ naklinin ve 
koordinatörlerin 
önemini daha iyi 
anlamış olacak
sınız." dedi.
UÜ. Prof. Dr. Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi' ndeki 
eğitim programına, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, Sağlık 
Bakanlığı Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı

Uzm. Dr. Arif 
Kapuağası ve Bursa 
İl Sağlık Müdürü 
Özcan Akan'da 
katıldı. Eğitim 
Programının açılış 
konuşmasını yapan 
Bursa İl Sağlık 
Müdürü Dr. Özcan 
Akan, Bursa'nın son 
yıllarda organ 
bağışında çok 
önemli bir sıçrama 
yaptığını, Uludağ 
Üniversitesi'nin bu 
konuda ki katkısının 
ise çok büyük 
olduğunu söyledi. 
Bakanlığı ile Uludağ 
Üniversitesi arasın
da çok güzel bir sin
erji olduğunu bunun 
da başarı getirdiğini 
açıklayan Akan, 
organ bağışında 
emeği geçen tüm 

öğretim üyelerine 
teşekkür etti. Organ 
bağışında, il sağlık 
müdürlüğünün üst 
düzey çalışanlarının 
özveri ile çalıştık
larını büyük perfor
mans harcadıklarını 
belirten Akan, 
"Sonuçta bir canı 
kurtarmanın yarışı 
içerisindeyiz. Bu 
başarı hepimizin, 
hepinizin." dedi. Arif 
Kapuağası, sertifika 
alacak olan kursi 
yerlere seslenirken 
şunları kaydetti: "Bu 
kurstan sonra, 
organ naklinin ve 
koordinatörlerin 
önemini daha iyi 
anlamış olacaksınız. 
Organ nakli bir zin
cir halkası gibi. Bu 
halkanın en önemli 

kısmı da yoğun 
bakımcılar ve organ 
nakli koordinatör
leri. Bu iki kısım çok 
iyi koordine olduğu 
zaman otomatikman 
cerraha organ çıkı 
yor. Bu başarıla
mazsa maalesef cer
rah ta iş yapamaz 
hale geliyor. 
Mecburen canlıdan 
nakile yöneliyorlar. 
İnsanlarımız kendi 
canından organ 
veriyor, ölmüşünün 
organını maalesef 
vermiyor. 'Peki bur- 
daki kilit rol ne ?' 
Koordinatörlerle 
yoğun bakımcıların 
çok iyi çalışması. 
Diyelim ki yoğun 
bakımda hastanız 
var. Hastanın 
gidişatını çok iyi 
biliyorsunuz. Emin 
olduğunuz dok
torunuzun, yapacağı 
işi çok iyi bilen 
koordinatörüyle 
uyum içersinde 
hizmet veriyorlar. 
Profesyonel bir 
durum. Bu durumda 
beyin ölümü gerçek
leşince, o aile zaten 
hazır oluyor.”

3. Doğa Filmleri Yarışması 
Başvuruları Başladı

Dağ Kültürü Derne 
ği tarafından 
National Geograp 
hic Türkiye'nin 
desteği ve Mineral 
Event organizas 
yonuyla düzenlenen 
3. Doğa Filmleri 
Yarışması için 
başvurular başladı. 
Yarışma için başvu
rular 'Ulusal, 
Üniversiteliler ve 
Kurumsal başlıklı 3 
farklı kategoride 
yapılacak. Yarış 
maya son katılım 
tarihi ise 11 Ocak 
2013. Dereceye 
giren filmler, İstan
bul'da 7 yıldır 
düzenlenen 8. Dağ 
Filmleri Festivali 
kap samında gös

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım 

diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

BAHAR ORHAN

terilecek. Dağ 
Filmleri Festivali 
Koordina törü 
Murat Yılmaz, festi
valin İstanbul il 
sınırları dışına 
çıkarak İzmir ve 
Ankara'da büyük 
bir ilgi gördüğünü 
belirterek, "7 yılı 
aşkındır devam 
eden çabamızın 
olumlu sonuçlarını 
almaya başladık. 
Geçtiğimiz yıl 11 bi 
ne yakın izleyiciyi 
salonlarımızda ağır
ladık. Bu artan 
ilginin bu yıl film 
yarışmasında da 
yaşanmasını arzu 
ediyoruz. Amacımız 
doğa filmi yapımını 
özendirmek” dedi.

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR * * * . •
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Gemlik Lisesi
Tiyatro Kulübü
Rehber Öğretmeni

Sarayı'ndan çık
madan; çok sevdiği 
İstanbul'da, İstan-

Bora Özkula ile 
oyunda rol alan 
oyuncularla

Tofas'tan Etha'ya 33 Sayı Fark

Hikmet Cerrah ve 
Tiyatro Kulübü 
öğrenciler, Ahmet 
Vefik Paşa 
Tiyatrosu’nda sah
nelenen Altın Kafes 
te Yangın adlı 
oyunu izlediler. 
Oyunu izlemeye 
gelenler arasında 
okulun Tarih öğret
meni Tülay Yıldırım 
Çevik ve Kimya 
öğretmeni Asiye 
Bulut ile eşi de 
vardı.
Oyun, V. Murat'ın 28 
yıl boyunca Çırağan 

bul'a hasret olan 
yaşamı anlatılmak
tadır. 28 yıl boyunca 
devam eden umut
lar, umutsuzluklar, 
korkular ve onur 
mücadelesinden 
oluşan oyun Gemlik 
Lisesi öğretmen ve 
öğrencileri tarafın
dan ayakta alkış
landı.
Oyunun sonunda 
Tiyatro Kulübü 
Rehber Öğretmeni 
Hikmet Cerrah ve 
okul öğrencileri, 
oyunun yönetmeni 

sohbet etme olanağı 
buldular.
Özkula, Gemlik 
Lisesi öğrencilerinin 
tiyatro faaliyetlerini 
çok takdir ettiklerini 
belirterek öğren
cilere derslerde de 
başarılar diledi.
Sohbetin sonunda 
oyunun yönetmeni 
Bora Özkula ve 
oyunda rol alan 
oyuncular, Gemlik 
Lisesi öğretmen ve 
öğrencileriyle bir de 
hatıra fotoğrafı çek
tirdiler.

Bursa ekibi deplas
manda oynadığı ilk 
maçını da 78-57'lik 
skorla kazanmıştı. 
Temsilcimiz bu 
sonuçla gruptaki 
üçüncü galibiyetini 
almış oldu.
Maça iyi bir başlan 
gıç yapan Tofaş 
daha ilk dakikalarda 
farkı açarken periy
odu 22-9 üstün 
tamamladı. İkinci 
periyotta toparlanan 
konuk ekip ise bul
duğu sayılarla 
oyuna ortak olması 
başarsa da ütsün- 
lüğü elden bırak

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 : 514 30 07 
GSM : 0 554 951 68 12

mayan Bursa ekibi 
devreyi 34-31 önde 
kapadı.
Mücadelenin 
üçüncü periyodun
da rakibini yeniden 
baskı altına alan 
temsilcimiz farkı 
açtı ve final periyo
duna 65-43 üstün
lükle girdi, son 
periyotta da üstün 
oyununu sürdüren 
Tofaş mücadeleden 
87-54 galip ayrıldı. 
Salon: Bursa 
Atatürk Hakemler: 
Ademir Zurapovic 
(Bosna-Hersek), 
Uros Obrknezevic 

(Sırbistan), Andrei 
Sharapa (Beyaz 
Rusya) Tofaş (87): 
Chinemelu Elonu 5 
(9 Ribaund, 2 Asist), 
Austin Nichols 21 (6 
Ribaund, 2 Asist), 
Uğur Dokuyan 7 (3 
Ribaund), Samet 
Geyik 2 (5 Ribaund), 
Can Altıntığ 12 (1 
Ribaund, 4 Asist), 
Steven Burtt 15 (4 
Ribaund, 8 Asist), 
Tomislav Ruzic 2 (3 
Ribaund), İsmail 
Gülmez 2, Kenan 
Sipahi 6, Joshua 
Heytvelt 15 (7 
Ribaund),

■■I
GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
istiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

KİRALIK 

DAİRE
KÖRFEZ SİTESİNDE 

KİRALIK DAİRE
TEL: 0 532 583 53 78

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

m
■ı

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€ D AV€TİV€ BASILIR

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Zengin çeşit ve 
kcıtologlcırımızı 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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GEMLİKSPOR U-17DE lAMBADI
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlikspor seyircisi 
önünde çıktığı grup 
şampiyonluğu 
maçında rakibi 
Çomponentaspor'u 
3-1 yenerek zafere 
»ulaştı.
Gemlik Suni 
Çim sahada 
oynanan U-17 birin
ci grup şam piyon- 
luk maçından sonda 
futbolcular zaferleri
ni taraftarlarla birlik
te kutladılar.
16 maç üzerinden 
oynanan birinci 
gurupta 14 
galibiyet ve 2 
beraberlik alarak 
yenilgisiz şampiyon 
olan Gemlikspor'lu 
gençler son maçı 1 
puan geriden 
gelen Orhangazi 
temsilcisi 
Componentaspor 
ile oynadı.
Küçük tribünü tama
men dolduran spor
severler maçı ilgiyle 
izlerken, Gemlik'te 
şimdiye kadar alt 
yapı maçlarında 
hiçbir olayın çıkma
masına karşılık çok 
sayıda polisin çıka
bilecek olaylara 
karşı önlem alması 
dikkat çekti, 
iki takımında centil
menliği ön plana 
çıkararak başladığı 
maçta Gemlikspor'a 
beraberliğin yetme
sine rağmen oyunda 
rakibine üstünlüğü 
nü kurdu.
Gemlikspor ilk golü 
ne Ogün'le ulaştı. 
17. dakikada soldan 
Metehan'ın yaptığı 
güzel ortaya Ogün

tfOS

aynı güzellikle kafa 
vurunca takımını 1-0 
öne geçirdi. 
Golden sonra atak
larını sıklaştıran kır
mızı beyazlı gençler, 
ilk yarıyı Metehan'ın 
yaklaşık 35 
metreden kaleye 
gönderdiği 
mükemmel şutla 2-0 
bitirdi.
ikinci yarıya fırtına 
gibi başlayan 
Gemlikspor Mert'in 
frikik golüyle skoru 
3-0 yaparak iyice 
rahatladı. İlerleyen 
dakikalarda bir fut
bolcularının ikinci 
sarıdan kırmızı kart
la oyundan atıl
masıyla 10 kişi 
kalan Compo nen- 
taspor skor rahatlığı 
yakalayan 
Gemlikspor 
karşısında 1 gol

bulunca maç 3-1 
sona erdi.
Maç sonrasında 
sahaya giren 
taraftarlarla futbol-

cular birbirlerine 
sarılarak grup 
şampiyonluğunu 
birlikte kutladılar. 
Gemlikspor U-17

takımı daha sonra 
açıklanacak 
play-off maçlarında 
il dışında 
oynanacak olan

kademe maçlarına 
katılmak için
4 takım arasına 
girme mücadelesi 
verecek.
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Kamu idarelerinde 
istihdam edilen 
personelin mali ve 
sosyal haklarının 
belirlenmesinde 
emsal alınacak 
devlet memuru 
kadro Unvanlarının 
tespiti gerçekleşti. 
Düzenleyici ve 
denetleyici kurum
lar, kalkınma 
ajansları ve bazı 
kurumların kadro 
ve pozisyonlarında, 
15 Ocak 2012 tari
hinden sonra istih
dam edilen perso 
nelin mali hakları 
ile sosyal hak ve 
yardımlarının üst 
sınırının belirlen
mesinde emsal alı
nacak devlet memu 
ru kadrolarının sınıf 
ve unvanları belir
lendi.
Bakanlar Kurulu 
nun, "375 Sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Ek 
11'inci Maddesinin 
Birinci Fıkrasının 
(b) ve (c) Bentleri 
Kapsamındaki 
Kamu İdarelerinde 
istihdam Edilen 
Personelin Mali ve 
Sosyal Haklarının 
Belirlenmesinde 
Emsal Alınacak 
Devlet Memuru 
Kadro Unvanlarının 
Tespitine İlişkin 
Karar"ı Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayım
landı.
Karar ile düzenleyi
ci ve denetleyici 
kurumlar ile Tasar 
ruf Mevduatı Sigor 
ta Fonu, Türk 
Akreditasyon Kuru 
mu Genel Sekreter 
ligi, Ulusal Bor 
Araştırma Enstitü 
sü Başkanlığı,

Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Des 
tekleme İdaresi 
Başkanlığı, Türk 
Standardları Ensti 
tüsü Başkanlığı, 
kalkınma ajansları 
ve Mesleki Yeterli 
lik Kurumu kadro 
ve pozisyonlarında 
15 Ocak 2012 tari
hinden sonra istih
dam edilen perso 
nelin, 375 sayılı 
KHK'da belirlen
memiş olanların 
mali hakları ile 
sosyal hak ve 
yardımlarının üst 
sınırının belirlen
mesinde emsal alı
nacak devlet memu 
ru kadrolarının sınıf 
ve unvanları belir
lendi.
Buna göre, emsali 
belirlenen kadro ve 
pozisyonlarda istih
dam edilen person
ele, ilgili mevzuatı 
uyarınca ödenen 
her türlü maaş, ay 
lık, ücret, ek ücret, 
prim, zam, tazmi
nat, ikramiye, fazla 
çalışma ücreti, kar 
payı ve her ne ad 
altında olursa ol 
sun yapılan diğer 
ödemeler ile sosyal 
hak ve yardımlar 
kapsamında 
yapılan bütün 

ayni ve nakdi 
ödeme lerin bir 
aylık toplam net 
tutarı, emsal olarak 
belirlenen devlet 
memuruna ilgili 
mevzuatında kadro
suna bağlı olarak 
mali haklar ile 
sosyal hak ve 
yardımlar kap
samında yapılması 
öngörülen 
ödemelerin bir ay 
lık toplam net tuta 
rını geçemeyecek. 
Kurumlar, ilgili 
mevzuatı çerçeve 
sinde hiyerarşik 
yapıyı bozmamak 
kaydıyla söz 
konusu tutarın 
altında bir ücret 
belirleyebilecek. 
Yapılabilecek 
ödemelerin üst 
sınırının tespitinde 
listelerde kadro ve 
pozisyon unvanları 
yer alanlar için 
emsal olarak belir
lenen kadro 
unvanında bulunan 
ve eğitim düzeyi ile 
hizmet süresi 
itibarıyla aynı 
durumda olan 
devlet memuruna 
yapılan ödemeler 
esas alınacak. 
Karar, 15 Ocak 
2012 tarihinden 
geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girdi.

Sigortalı lehine bazı 
düzenlemeler içeren 
ve sosyal güvenlik 
destek prim borçla 
rını yeniden yapı
landıran tasarı, TB 
MM Başkanlığı'na 
sunuldu.
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigor 
tası Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişik 
lik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'na 
göre, lise ve dengi 
öğrenimlerini 
tamamlayıp aynı yıl 
içerisinde yüksek 
öğrenimlerine 
başlayan öğrenciler, 
120 gün süreyle 
sağlık hizmetlerin 
den yararlanmaya 
devam edecek. 
Terörle mücadele 
veya emniyet ve 
asayişin sağlan
masına ilişkin görev 
leri sebebiyle malul 
kalanlar ya da Kore, 
Kıbrıs ve İstiklal 
Savaşı gazisi olarak 
şeref aylığı bağla 
nanlar ve bunların 
eşlerinden, özel 
hastaneye müra
caatlarında ilave 
ücret alınmayacak. 
Tasarıyla, 1 Ekim 
2008 tarihinden 
önceki sigortalılık 
süresine ait değişik
likten dolayı 
tahakkuk eden prim 
borcu, usulüne 
uygun olarak öde
nen af, tecil, tak- 
sitlendirme ve yapı
landırma uygula
malarını etkilemeye-

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Buna göre, 1 Ekim 
2008'den önce 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na kayıt ve 
tescili yapılan sigor
talılardan, sigor
talılık başlangıç 
veya bitiş tarihi 
değişenlerin daha 
önceden tespit 
edilmiş gelir 
basamakları ve bu 
basamakların yük
selme tarihleri 
değiştirilemeyecek. 
Bu sigortalılardan, 
tescil tarihi daha 
eski bir tarihe alı
nanların eski tescil 
tarihi ile yeni tescil 
tarihi arasındaki 
sigortalılık süreler
ine ilişkin gelir ba 
samağı, ilk defa tes 
cil edildiği tarih iti 
barıyla seçtiği veya 
intibak ettirildiği 
basamak olarak 
kabul edilecek. 
Bu sigortalıların 
diğer sosyal güven
lik kanunları kap
samında geçen 
hizmet süreleri 
basamak tespitinde 
dikkate alınmaya
cak.
Borçlar tahsil

Genel Sağlık 
Sigortalısı ya da 
bakmakla yükümlü 
olunan kişi kap
samında olanlardan, 
hak etmediği kap
samda sağlık 
hizmeti alanların 31 
Ocak 2012 tarihine 
kadar verilen sağlık 
hizmetleriyle ilgili 
borçları, ilgililerin 
açtıkları davadan 
vazgeçmeleri 
halinde tahsil 
edilmeyecek.
Sosyal güvenlik 
destek primi 
ödemesi gereken
lerin, ödenmemiş 
sosyal güvenlik 
destek primi borç 
lan ve fer'ileri, ilgili 
lerin bu maddenin 
yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç 
ay içerisinde başvu
ruda bulunmaları 
halinde yapı
landırılacak.
Emekli ve yaşlılık 
aylığı alanların 
kamuya ait işyer
lerinde çalışmaya 
başlamalarından 
dolayı kesilmesi 
gereken aylıkları 
yapılandırılacak.

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

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

VAPUR - 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-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz ' 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s53 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 51 3 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dov. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı , 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİGAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4439 
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)

ıınMMü
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 

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Giiciimspor Tolas 
karşılaşmasına davet

Gücümspor Kulübü’nden yapılan açıklama
da, Türkiye Basketbol Federasyonu EBBL 
Maçlarında yıllar sonra bir ilk iki Bursa 
takımı karşı karşıya kalacağı Gücümspor 
ile Mg Spor(Tofaş) arasındaki karşılaşmaya 
Gemlik halkı davet edildi.
İlçemiz Atatürk Kapalı Spor Salonunda 
oynanacak karşılaşma 9 Aralık 2012 Pazar 
günü saat 15:00’de başlayacak. 6. hafta 
maçında karşı karşıya gelecekler, guruplar
da Gücümspor 1 maçı eksik 3 galibiyet 1 
mağlubiyet alırken,Mg spor (Tofaş) 3 gali
biyet 2 mağlubiyet aldı.
Puan durumu
O G M P
1. Yıldırım S.K (İSTANBUL) 4 4 0 8
2. MG Spor-Tofaş (BURSA) 5 3 2 8
3. İTÜ (İSTANBUL) 4 3 17
4. Gücümsoor (BURSA) 4 3 1 7

Gökhan Özler International 
TraözonOpen 

turnuvasına katılacak

Dojo Karate Do Spor Kulübü antrenörü 
Gökhan Özler, Trabzon’da yapılacak olan 
International Trabzon Open Karate-Do 
Turnuvası’na katılmak üzere Trabzon’a 
gidiyor. 8-9 Aralık 2012 tarihlerinde yapıla
cak olan international Trabzon Open 
Karate-Do Turnuvası’na katılacak olan 
Özler, hem kata, hem de kumite dalında 
katılarak Bursa ve Gemlik’i temsil edecek.

_____________________________________________ _________________________________ -■

lllilillllllltlili

BURSASPOR teknik direktörü Ertuğrul 
Sağlam, bugüne kadar 176'ncı resmi maça 
çıkarak yeşil beyazlı kulüpte "en çok görev 
yapanlar" sıralamasında 'imparator' lakaplı 
Nejat Biyediç'i de geride bırakmış oldu. 
Yeşil beyazlı takıma şampiyonuk kazandı 
ran Ertuğrul Sağlam, daha önce takımını 
226 maça çıkartan Muhtar Tucaltan ardın
dan 176 karşılaşmayla ikinci sıraya yer
leşti. Ertuğrul Sağlam, takımının sah günü 
Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 
Nazilli Belediyespor müsaba kasında 
takımını yöneterek Bursaspor'u 175 maça 
çıkartan Nejat Biyediç'i de geçmiş olçliL

ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

3 AY ERTELEME
+6 TAKSİT

®j®YaiMİCre(a

RENAULT FIX PAKETLERİNDE 
VE ELF MOTOR YAĞLARINDA 

> ■ B ■ BB. ■ BB ■ B M

WORLD eiF0

ÜÇKARDEŞLER RENÂULT 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



Türkiye İş Bankası A.Ş. Gemlik Şube Müdürü Selçuk 
Halisküçük, Müdür Yardımcısı Denizhan Yılmaz ve 
Bireysel Satış Yönetmeni Burcu Akçın, Gemlik Be 
tediye Başkanvekili Refik Yılmaz'ı makamında ziyaret 
ederek, Kentsel Dönüşüm projelerine finansal anlam
da kredi desteği sağladıklarını söylediler. Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz, Manastır bölgesinde 80'1 i 
yıllarda yapılan birçok site ile önümüzdeki haftalarda 
görüşeceklerini kaydetti. Haberi sayfa 2'de

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

Bursa'ıla Kacak Cep 
Teleiono Operasyonu
Bursa'da Porsche otomobil 
alanlara hediye edilen cep tele
fonlarının Çin versiyonunu piya 
saya sürmek isteyen kaçakçılar 
yakalandı. Syf3’de

RİI . II İl ı II II II II ı ı II

WİI)IMIİİWSİİİIIİM İnsan Hakları Günü 
yarışmaları sonuclanılı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapımı devam 
eden Dörtyol Kavşa 
ğı Yaya Üst Geçi 
di’nin ayaklarının 
dikilmesinden son 
ra, şimdi de yaya 
ların yürüyeceği 
demir bant monte 
çalışmalarına baş
landı. Igililer, yürü 
yüş bölümlerinin 
montajının daha 
çabuk gerçekleştiği 
söyledi. Syf4’de

10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü 
nedeniyle, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından okullar 
arasında yapılan 
resim kompozis 
yon, şiir ve 
fotoğraf yarışması 
sonuçlandı.
Resim yarışmasın
da Çınar İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Toprak Kurt birinci 
olurken, şiir yarış

masında Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
İdil Tekin birinci 
oldu.
Kompozisyon 
yarışmasında, 
Celal Bayar Ana 
dolu Lisesi öğren
cisi Rumeysa Ak 
bay birinci, fotoğ 
raf yarışmasında 
ise Gemlik Lisesi’n 
den Sinem Çelik 
birinci oldu. 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Su faturalarında, katı atık kazığı
Son zamanlarda, bazı okurlarımdan su fa 

turaları konusunda yakınmalar alıyordum.
Bu yakınmalar, su fiyatlarının yüksekli 

ğiyle başladı, sonraları Katı Atık bedelinde 
yoğunlaştı.

Bugüne kadar su faturaları geldiğinde 
genelde BUSKİ Gemlik Şubesi kasasına 
ödeme yapmaktaydım.

Doğrusunu isterseniz pek faturaları 
incelemedim.

Yanlız yaz aylarında oturduğum evin bah 
çesine ait çeşmeden kullandığımız 25 met 
reküp su için gelen 212 bin liralık fatura 
nedeniyle tepem atmıştı.

“Ne yahu hamam mı çalıştırıyoruz” diye 
yakınmıştım. Devamı sayfa 4’de

^^YILBAŞI GECESİ İÇİN 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 

LİG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ
S MAÇLARIN HEYECANINI __ _

/ AİLENİZ İLE BİRLİKTE
YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 

KALİTELİ BİR MEKAN...

CSSİZ MNİZ MANZARASI - BALIK KCYTİ - LİS TV NCYCCANI

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma I MİMİ Mili Mâl Mttil
Gürhan ÇETİNKAYA 

Nereden nereye...
Vakit kaybediyoruz vakit. Ellerinde bulundur

dukları sayısal üstünlükle ülkeyi yönetenler 
karanlığa yeşil ışık yakıyorlar.

İçeride ve dışarıda yığınla sorun dururken, 
ülke yurttaşını kısır tartışmaların ortasına oturt
turmak aymazlıkla eş anlamlı.

Ulusal Bağımsızlık Savaşı sonucunda 
Cumhuriyeti kuran, savaş alanında elde ettik
lerini Lozan’la tescil ettiren Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının koltuklarında 
oturanların, daha ciddi, tutarlı ve vakur 
olmaları gerekiyor.

Çünkü koltukta oturmakla koltuğu doldurmak 
arasındaki ince noktayı fark edemeyenlerin 
başına gelenleri yeniden anımsatmaya gerek 
yok.

Ama Cumhuriyet’in nasıl kurulduğunu, 
hilafeti temsil edenlerin makam ve koltuklarını 
korumak için düşmanla kurduğu işbirliğini ise 
unutmaya imkân yok.

Emperyalizmin akıllara durgunluk veren emel
lerini kursaklarında bırakan, içeriden ve dışarı
dan atılan salvolarla can çekişir duruma getiri 
len bir yığından yepyeni ve çağdaş bir devlet 
kuranları da unutmak olanaksız.

Anımsayalım.
Nasıl bir devlet alınmıştı:
13 milyon nüfus.İlkel bir tarım. Sıfıra yakın 

sanayi. Büyük çoğunluğu yabancıların yöneti
minde olan madenler.

Limanlar ve demiryolları yabancıların deneti
minde.

Yüzde yedisi okuryazar olan bir halk.
Kişi başına düşen gelir 4 lira.
Alt yapı her alanda yetersiz.
Yarı sömürge ekonomik bir yapı.
Bilim yaşamı ve düşüncesi yok denilebilecek 

düzeyde.
Her yanda tarikatlar, tekkeler, dergâhlar.
Yasalar çağın gereklerinin gerisinde.
Kadınların toplumsal hayatları ve hiçbir hak

ları yok. Onların da bir gün erkekler gibi dok
tor, mühendis, avukat, belediye başkanı, mil
letvekili, bakan olabileceklerini hayal etmeleri 
bile olanaksız.

Ülke neredeyse bütünüyle ve pek çok alanda 
ortaçağı yaşıyor.

Ne bırakılmıştı:
Türkiye’de demir çelik ve milli savunma 

sanayi kurulmuş.
Uçak ve denizaltı üretilebiliyor.
Limanlar ve demiryolları ulusallaştırılmış. 

3000 kilometre demiryolu yapılmış. Kalkınma 
hızı 15 yılda ortalama yüzde on.

Halkevleri ve millet mektepleri açılmış. 
Üniversite reformu yapılmış.

Çağdaş yasalar yürürlüğe girmiş.
Kadınlarla erkekler eşit haklara kavuşmuşlar.
Halifelik ve Din İşleri Bakanlığı kaldırılmış.

Tevhid-i Tedrisat Yasası kabul edilmiş.
Akıla ve bilime öncelik veren devrimler 

gerçekleştirilmiş.
Bugün :
Tevhid-i Tedrisat Yasası delinmiş...
Kılık kıyafet desen ona keza...
Güney sınırlarımız ateşler içinde.
Her gün şehit ağıtları yankılanıyor evlerin 

duvarlarında...
Aydınlarımız zindanlarda.
Sesini duyurmak isteyenin gözüne biber gazı 

sıkılıyor.
Cari açık sürekli büyüyor.
Çok ciddi boyutlarda tarımsal ürün ithal edi 

yoruz. Komşularımızla ilişkilerimizi sıfırlıyoruz.
Kuran-ı Kerim’i öğrenme biçimlerini tartışı 

yoruz.
Ulusal değerleri dinsel motiflerle beziyoruz.
Laikliği dillerde pelesenk ediyoruz.
Dize getirdiklerimizin önünde diz çöküyoruz., 
Özelleştirme adı altında ulusal kaynaklarımızı 

peşkeş çekiyoruz.
Şehit ve gazilerimizin ruhunu sızlatıyoruz. 
Allah sonumuzu hayır etsin. Amin.

Türkiye İş Bankası 
A.Ş. Gemlik Şube 
Müdürü Selçuk 
Halisküçük, Müdür 
Yardımcısı Denizhan 
Yılmaz ve Bireysel 
Satış Yönetmeni 
Burcu Akçın, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret ederek, 
Kentsel Dönüşüm 
projelerine finansal 
anlamda kredi 
desteği sağladık
larını söylediler. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın 19 
Haziran 2012 tarihli 
yazısı ile 81 il valiliği 
ve belediyelere veri 
len talimat doğrul
tusunda ülke 
genelinde hız 
kazanan Kentsel 
Dönüşüm çalış
maları paralelinde 
Gemlik Belediyesi 
olarak çalışmaların 
süratlendiğini 
belirten 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Manastır 
bölgesinde 80'li yıl
larda yapılan birçok 
site ile önümüzdeki 
haftalarda görüşe
ceklerini kaydetti. 
Türkiye İş Bankası 
A.Ş. Gemlik Şube

Arıcılık kursu haşladı
İlçe Gıda ve Tarımcılık Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafından Erzurumlular Derneği Lokalinde Arı 
Yetiştiriciliği Kursu açıldı. Kursa ilgilin büyük olduğu bildirildi.
Gemlik’teki üreti
cilere, İlçe Gıda 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ve 
Halk Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği 
ile Arıcılık kursu 
düzenlendi 
Arıcılık Kursu İl 
Müdürlüğü Teknik 
elamanlarınca 
Gemlik 
Erzurumlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği’nde verildi. 
Kursta, kursiyerlere

Müdürü Selçuk 
Halisküçük, 
görüşmede, yazılı ve 
görsel basında 
yankı bulan projeyi 
finansal anlamda 
desteklediklerini, bu 
yönde Esenler 
Belediyesi ile 
Kentsel Dönüşüm 
kapsamında kredi 
kullandırımına 
ilişkin protokolün 
geçtiğimiz günlerde 
imzalandığını, 
afet/deprem riski 
açısından öncelikli 
yerleşim yerlerinden 
Gem Tı k içi n de 
Kentsel Dönüşüm 
projesi kapsamında 
Konut/İşyeri yapım 
kredisi ve konut 
güçlendirme kredisi 
için gerekli hazırlık
ların tamamlandı 
ğını, 31.12.2013 

arı yetiştiriciliği, arı 
hastalık ve zarar
lıları ve organik 
arıcılık hakkında

teorik ve pratik 
eğitim verildi. 
Geçen yıllarda 
olduğu gibi

bu yıl da kursa 
ilçemiz çiftçi-J 
lerinden ilgi 
büyük oldu.

tarihine kadar bu 
kapsamda kullan 
dırılacak kredilere 
devletin 120 ay vade 
boyunca uygulaya
cağı yıllık % 4 faiz 
desteğinin günümüz 
koşullarında ödene 
cek faizin neredeyse 
yarısı kadarının 
devlet tarafından 
destekle neceğini 
kaydetti. Görüşme 
sonrasında Türkiye 
İş Bankası A.Ş. 
Gemlik Şubesi yetki 
lileri, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz'a 
kredi projesine 
ilişkin bir dosya 
sundular.
İş Bankası yetki 
tilerinin sunduğu 
dosyanın, Kentsel 
Dönüşüm konusun
da bankacılık ve

finans sektörü 
açısından bir çığır 
açma olduğunu 
ifade eden Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz'da, banka 
yönetimi ve yetki 
İllerini kutlayıp, 
teşekkür etti. 
Refik Yılmaz, 
devletin yanı sıra, 
bankaların ve finans 
kuruluşlarının da 
desteği artırmasıyla, 
Türkiye'nin yanı sıra 
Gemlik'in de kentsel 
dönüşümü sağlıklı 
ve daha kısa vadeli 
tamamlayabile
ceğine dikkat çeke 
rek, İş Bankası 
çalışmasının diğer 
banka ve finans 
kuruluşlarına da 
örnek olabileceğini 
kaydetti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


7 Aralık 2012 Cuma Gemlik KHrffez Sayfa 3

Bursa'ıla Kaçat Cep lelelono Operasyonu İhsanca
Bursa'da Porsche 
otomobil alanlara 
hediye edilen cep 
telefonlarının Çin 
versiyonunu piya 
saya sürmek isteyen 
kaçakçılar yaka
landı.
Piyasada gümrük 
kaçağı klonlanmış 
cep telefonlarının 
satıldığı yönündeki 
ihbarlar üzerine 
polis ekipleri 
harekete geçti.
A.A.'a ait iş yerine 
düzenlenen baskın
da, 241 adet kaçak

Tarihi eser salaılıtn sptMsıii yalıalamlı
Bursa'da, Roma 
dönemine ait tarihi 
eserleri bir parkta 
satmaya çalışan 
kişi, suçüstü yaka
landı. 
Bir ihbarı değer
lendiren Bursa

Eşini baltayla öldürdü
İznik’te psikolojik 
tedavi gördüğü öğre 
nilen kişi, eşini 
uyurken baltayla 
öldürdü.
İddiaya göre, ilçeye 
bağlı Kaynarca 
köyünde çiftçilikle 
uğraşan, 20 yıldır 
psikolojik problem
ler yaşadığı, bu ne 
denle Bakırköy Ruh 
ve Sinir Hastalıkları

Silahlı Kavga iki cana mal oldu
Bursa'da alkol alan 
arkadaşlar arasında 
daha önceki bir 
husumetin konuşul
masıyla başlayan 
tartışmada 2 kişi 
silahla vurularak 
öldürüldü.
Olay, dün gece saat 
23.00 sıralarında 
merkez Nilüfer ilçesi 
Küçük Sanayi 
Sitesi'nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre Recep G.
(59), Mehmet Uz (51)

cep telefonu ele 
geçirildi. Klonlanmış 
telefonlar arasında 
sadece Porsche 
marka araç alanlara 
hediye edilen 2 adet

Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Merinos 
Parkı'nda, poşete

Hastanesi'nde bir 
süre tedavi gördüğü 
öğrenilen Mehmet 
M. (55), dün gece 
eşi Kadiriye M. (50) 
ile odada uyudu. 
Gece yarısı kalkıp, 
evin bahçesindeki 
baltayı alarak yatak 
odasına dönen Meh 
met M, uyuyan eşi 
nin başına baltayla 
birkaç kez vurdu.

ve Süleyman Kayalı 
(59), Nilüfer ilçesi 
Küçük Sanayi Sitesi 
41. Blok'ta bir 
büfenin bahçesinde 
alkol almaya 
başladı. Bir süre 
sonra Uz ile Kayalı 8 
ay önceki bir tartış
madan dolayı Recep 
G. ile kavga etti. 
Alkolün de etkisi ile 
sinirlerine hakim 
olamayan Recep G., 
belindeki silahı 
çıkararak önce Uz'a, 

cep telefonu da ele 
geçirildi. Yüz bin
lerce liralık otomo
bille hediye edilen 
telefonların takli
dinin 250 liradan 

koyduğu tarihi eser
leri satmak isteyen 
A.T'yi suçüstü 
yakaladı.
Ekipler, zanlıya ait 
poşetin içindeki 
Roma dönemine ait 
olduğu belirlenen 72

Aynı binanın ikinci 
katında oturan oğlu 
Osman M'nin kapı 
sini çalan Mehmet 
M, "Kalkın ben an 
nenizi öldürdüm" 
diye seslendi.
Alt kata indiklerinde 
annelerinin cesediy 
le karşılaşan oğlu ve 
gelini, sinir krizi 
geçirdi. Bağrışma 
lan duyan komşu

daha sonra 
Kayah'ya ateş 
ederek olay 
yerinden kaçtı. 
Çevredeki vatan
daşların ihbarı üzer
ine olay yerine çok 
sayıda polis ve 112 
Acil Servis ekibi 
intikal etti. Sağlık 
ekipleri Uz'un 
öldüğünü belir
lerken, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 

satıldığı öğre
nilirken, Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğünde 
sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edilen A.A. 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.
Öte yandan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
tarafından son 3 
ayda yapılan baskın
larda 3 bin 424 adet 
kaçak telefon ele 
geçirildi 

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

parça obje ve sikk
eye de el koydu. 
Gözaltına alınan 
zanlı, sevk edildiği 
mahkeme tarafından 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı 

ların haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen jandarma 
ekipleri, Mehmet 
M'yi gözaltına aldı. 
Mehmet M'nin bu 
sırada ağladığı 
öğrenildi.
Kadiriye M'nin 
cesedi, otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
gönderildi.

kaldırılan Kayalı da 
bu sabah saat
lerinde hayatını kay
betti. İki arkadaşın 
cenazesi, otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan 
Recep G. kısa süre 
sonra polis ekipleri 
tarafından gözaltına 
alınırken, olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 

(BTSO) seçimler 2013’ün şubat ya da 
mart ayında yapılacak. Başkanlık 
görevini babası merhum Ali Osman 
Sönmez’den devralan ve 1995 yılından 
bu yana devam ettiren Sönmez 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal 
Sönmez, önümüzdeki seçimlerde bir 
daha aday değil..

Sönmez’in aday olamayacağı kesin
leştiğinde, hatta Organize Sanayi 
Bölgesi yönetimi seçimlerinde muhalif 
grup kazandığında, başkanlık için yeni 
isimler konuşulmaya başlanmıştı.
Birincisi, Organize Sanayi Bölgesi 

(OSB) Başkanı seçilen Ali Uğur idi. 
Uğur, Sönmez’in OSB yönetiminde yer 
almış bir kişiydi. Ancak OSB başkan
lığına seçildiğinden bu yana göster
diği performans, BTSO başkanlığına 
yaklaşmak şöyle dursun, aday 
unvanını bile eritti.

BTSO Meclisi’ndeki muhalif tavrı, 
toplantılara katılmayışı nedeniyle 
üyeliğinin düşmesi üzerine daha da 
sertleşen Hüseyin Özdilek’in adaylığı 
gündeme geldi.
Bursa iş dünyasında söylenen 

şuydu:
“Hüseyin Özdilek mi? Asla olmaz! 

Başarılı bir sanayici, yatırımcı ama 
BTSO Başkanlığı Hüseyin Özdilek’e 
uygun bir görev değil!’’

Erkenden ortaya atılan bu isimlerin 
tutmayacağı tez zamanda anlaşıldı. 
Uzun yıllardır BTSO yönetimlerinde 
yer alan, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi 
İlhan Parseker hazırlanıyordu başkan
lığa..
“Her yerde İlhan Parseker!” tepkileri, 

“mevcut yönetimin devamı olacak, 
anlayış değişmeyecek” eleştirileri 
yardı. Bakıldı ki, BTSO Başkanlığı’na 
İlhan Parseker’den uygun isim yok!
Siyaset altyapısı bulunan ancak o 

alanda yüzü hiç gülmeyen Parseker’in 
kısmeti bu mecradaymış demek!

Bugün üstlendiği görevleri bir çırpı
da sayması istense kendisi de 
karıştırır büyük olasılıkla.. Ama 
tümünü taşıdığından şüphe yok.. 
Çünkü BTSO camiasında Parseker 
kadar sosyal biri daha görülmedi 30 
yıldır..

Görünen o ki, BTSO’nun üç ay kadar 
sonra yapılacak seçimlerinden başkan 
olarak çıkacak kişi Ilhan Parseker.. 
Son anda sürpriz gelişmeler olmazsa..

—DÖRT DÖRTLÜK—
Gidiyor Sönmez, gördü hürmeti
Giderayak gösterdi himmeti 
Çıkmadı şimdiye kadar alternatifi 
Başkanlık Parseker’in kısmeti

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

Su faturalarında, katı atık kazığı
Bu sevimsiz faturayı ödemeye gittiğim 

de bir saate bir ay geç bakıldığını 
öğrendim.

Tona göre ücretlendirme yapıldığı için 
25 metreküp su kullanımında ücretlerde 
katlanıyormuş.

Bir de dikkatime takılan konu Türü 
bölümünde “işyeri” yazısıydı.

Yıllardır mesken türünden ödeme 
yapılacağını bahçe faturalarımız işyeri 
tarifesinden ödenmiş.
Bir dilekçe vererek durumu düzelttik.
Geçtiğimiz günlerde Balıkpazarı 

Mahallesinde anneme ait eve BUSKİ’den 
bir su faturası gelmiş.

Fatura tutarı 4 lira..
Yaşlı annem, neredeyse 10 yıldır kızıyla 

yaşadığından evi boş duruyor.
Su kaçağı da yok. Vanaları kendi elimle 

kapadım.
Faturayı incelediğimde 4 liranın katı 

atık bedeli olduğunu gördüm.
0.07 lira katı atık Bertaraf bedeli, 0.02 

lira bu bedelin KDV’si, 3.20 lira ise katı 
atık toplamı, 0.58 lira KDV ile etti 4 lira...

Annemin oturmadığı, suyunu kullan
madığı bu boş eve her ay bu paranın 
geleceğini öğrendim.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapımı devam 
eden Dörtyol 
Kavşağı Yaya 
Üst Geçidi’nin ayak
larının dikilmesin
den sonra, şimdi de 
yayaların yürüyeceği 
demir bant monte

çalışmalarına 
başlandı.
Yaklaşık 6 aydır 
devam eden 
Dörtyol Kavşağı Üst 
Geçit çalışmaların-?, 
da, ana direklerin 
zemine monte 
edilmesinden 
sonra çalışmalar

hızlandı.
Hafta başından 
itibaren hız alan 
üst geçit çalışmaları 
yayaların yürüyeceği 
bölümlerin direklere 
bağlanmaya başla
masıyla sürüyor.
Yağışlar nedeniyle 
montaj çalış

malarının sekteye 
uğradığını 
söyleyen ilgililere, 
yürüyüş bölüm
lerinin montajının 
daha çabuk gerçek
leştiği için işin kısa 
zamanda tamam
lanacağını 
bildirdiler.
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Kendi evimizin faturalarına baktığımda, 
aynı durumu orada da gördüm.

Siz de bakın siz de göreceksiniz.
Birde Küçük Kum la’da yaz aylarında 2 

ay kaldığımız yazlık faturalarının da her 
ay katı atık bedeli alınacağını öğrenince 
“Vay be!” demeden edemedim.
Bursa Büyükşehir Belediyesi su ve 

tuvalet kullanmayan vatandaştan her ay 
3.20 lira haraç alır gibi para alıyor. 
Düşünün Gemlik’te kaç konut varsa 
tümü bu parayı ödüyor.

Ben diyeyim 20 bin abone, siz deyin 30 
bin...

Çarpın 30 bini 3.20 ile 96.000 lira eder.
İşyeri m e ait su faturalarını incelediğim 

de, 6 metreküp suya, 63 lira ödemişim...
Bunun içinde su bedeli 35.76 lira, atık- 

su bedeli 14.28 lira, KDV’si 4.oo lira ba 
kim bedeli 4.17 lira, bakım KDV’si 0.75 
lira, katı atık B.B. %18’i 0.02 lira, katı atık 
toplam bedeli 3.20 lira, KDV’si 0.58 lira ..

Toplam 63 lira...
Su ve tuvaletlerini kullananlardan alı

nan parayı anlıyorum da, anlayamadığım 
yazlıklarda kullanılmayan su ve 
tuvaletlerden alınan bu nedir?

Bana haraç gibi geliyor!

10 Aralık İnsan 
Hakları Günü 
nedeniyle, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan okullar arasın
da yapılan resim 
kompozisyon, şiir 
ve fotoğraf yarış
ması sonuçlandı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdüriüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Çınar İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Toprak Kurt resim 
dalında birinci 
olurken, Şehit 
cemal İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Metin Akın ikinci, 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
İbrahim Temel 
üçüncü oldu.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu öğrenci 
Sevdenur Bıyıkça, 
11 Eylül ilköğretim

Okulu öğrencisi 
Eylül Kaya ise man 
siyon ödülü 
kazandılar.

ŞİİR YARIŞMASI 
Şiir yarışmasında 
ise Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi İdil Tekin 
birinci, Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Imran Binici ikinci, 
Umurbey Abdullah 
Fehmi ilköğretim

Okulu öğrencisi 
Mihriban Çırak 
üçüncü oldular.

KOMPOZİSYON 
YARIŞMASI 
Liseler arasında 
düzenlenen kom
pozisyon yarış
masında ise Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Rumeysa Akbay 
birinci, Ticaret 
Meslek Lisesi 
öğrencisi Muhsine

Dursun ikinci, Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi öğrencisi 
Ayşenur Bayraktar 
ile Gemlik Lisesi 
öğrencisi Sıla kaflı 
üçüncü oldular

FOTOĞRAF 
YARIŞMASI 
Liseler arasında 
yapılan fotoğraf 
yarışmasında 
Gemlik Lisesi’nden 
Sinem Çelik 
birinci olurken, Kız 
Teknik ve Kız 
Meslek Lisesi’nden 
Deniz Deniz ikinci, 
Gemlik Lisesi’nden 
Koray Sepetçioğlu 
üçüncü oldu. 
Dereceye giren 
öğrencilerin ödül
lerinin 10 Aralık 
İnsan Hakları Günü 
kutlamaları 
töreninde verileceği 
bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Necdet ZAMBAK
Mest M

KARİZMA ÇİZİLDİ...

Büyük Türk büyüklerinden 
biri,

Gevşek osuruğun arkası 
boktur,

Uçkuru gevşek bırakmaktan 
başka çare yoktur.”

Diye buyurmuş. 
Deneyimlerle sabit bulduğum 
bu deyiş son zamanlarda

Siyasi arenada başbakanın 
çıkışları ile yeniden aklıma 
geldi.

Hatırlarsınız Başbakan daha 
önce devletteki kadrolaşma 
yüzünden, 

arasının açık olduğu hoca 
efendiye vuslat çağrıları yapmış 
ret cevabı almıştı.

Daha sonra 
Cumhurbaşkanlığının süresi ile 
ilgili gündemle başlayan ve bu 
güne kadar ki çeşitli demeçlerle 
süregelen bir limonilik 
başbakanla Cumhurbaşkanı 
arasında sorun olmadığı yolun

daki inancı kamuoyunda yok 
etti.

Sayın Başbakanı son AKP 
istişare toplantısında izledim.

Zannediyorum başbakanlık 
danışmanları derslerine iyi 
çalışmıyorlar.

Zira başbakan, anlatacağı 
konular üzerinde o kadar çok 
ayrıntıya giriyor ki,

Ayrıntıların izleyenlere “yook 
artık” dedirttiği gibi, 

başbakanı hataya sürük
lediği dikkatli gözlerden 
kaçmıyor.

Mesela 1994 yılında dokunul
mazlıkların kaldırılması 
konusunda zaman mevhumunu 
hatırlatırken şartların aynı 
olmadığını 2012 yılında olduk
larını, üzerine basarak söylüyor 
ama 1937 yılında DERSİM olay
larını CHP nin ve lafı 
dolandırarak ATATÜRK’ün üze 
rine yıkarken zaman ve şartlar 

mevhumunu dillendirmeye 
yanaşmıyor, insanların hafıza
sını yok sayıyor.

Hele okullardaki kıyafet 
serbestisi konusundaki savun
ması ve uygulamada doğacak 
sıkıntıların giderilmesi 
hususunda açık kapı bırakması 
bu konunun iktidarın kafasında 
pek olgunlaşmadan yasalaştığı 
yolunda izlenim veriyor.

Milletvekillerinin dokunulmaz 
tıklarının kaldırılması konusun
da başbakan ilk konuştuğun
da,başbakan yardımcısı Bülent 
Arınç “Siyasi sonuçları iyi 
hesap edilmeli” yollu demeç 
vermişti. Zaten son zamanlarda 
bir konu üzerinde başbakanın 
haricinde birkaç bakanın 
değişik demeçler vermesi AKP 
geleneğinin bozulduğu” KIRI
LAN KOLUN YEN İÇİNDE 
KALMADIĞI” yolunda önemli 
ipuçları veriyordu.

AKP istişare toplantısındaki 
Başbakan son derece hırçın, 
agresif ve depresifti.

Dokunulmazlıklar konusunda 
kendisiyle aynı görüşte 
olmayan milletvekillerine resti 
çekti. Bu yolda beraber yürüye- 
meyeceklerini açıkça ifade etti.

Ayrıca başbakanın dokunul
mazlıklar konusunda parti 
içinde milletvekilleriyle uzlaşma 
arayacağı ikna turları yapacağı 
konuşuluyor.

Tek adamlar uzlaşma ara
maz.

Uzlaşma aramazsa, AKP için
deki 60 Kürt kökenli milletvekili 
bu işe evet demez.

Dokunulmazlıkların kaldırıl
ması başbakanın dediği gibi 
olursa;

Ankara’dan öte geçemezler 
dediği CHP den farkı kalmaz, 

AKP de Kayseri’den öte 
gidemez.

Velhasıl dersine iyi çalış
mayan danışmanları yüzünden 
mi desek,

Tek adamlık hırsının ve her 
şeyi en iyi ben bilirim egosu
nun yenilgisi mi desek, 

Başbakan artık geri dönüşü 
olmayan yola girmiştir.

Tek adamlık yolunda karizma 
çizilmiştir.

Kör-Fez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

5120025 - 5120083

Antalya 
10:45-23:15

Denizli 
11:45-23:15

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşulları için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

İzmir 
08:15 -11:45-23:15-00:15

Ankara 
06:45 - 08:45 - 12:45 - 16:15 - 23:15

İSTER
[ DEDİĞİMİZ SAATTE...

^FIRSAAT
“FlRSAAT’TE GELEN 

KAZANIN*

A OCA ı www.pamukkale.com.tr
U OOU 000 00 00

İstanbul
08:25 -10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

İSTER 
HEMEN E EL

HEMEN AL
“ERKEN ALAN

KAZANIR9’

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.pamukkale.com.tr
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İlli IMMlMMlHlBlj
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Öğrencileri ve 
velileri sosyal 
sorumluluk örneği 
vererek, Dünya 
Engelliler Haftası 
nedeniyle Mavi 
Kapak Toplama 
Kampanyasına 
destek verdiler. 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı işbirliği 
ile yapılan kampan 
yaya 11 Eylül İlk ve 
Orta Okulu Öğrenci 
ve velileri yoğun ilği 
göstererek, tane 
tane toplanan 
kapakları Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
yetkililerine teslim 
ettiler.
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş, “Geri 
dönüşümlü olmak 
üzere toplanan 
kapaklar engelli 
vatandaşlarımıza ve 
engelli çocuk-

■ V । V II ■ V ııı | ■Stı sağlısı iieaiiaenlisilionaloseiiiioersaeilli
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğı'nın (ÇSGB) 
düzenlediği 'işçi 
sağlığı ve güvenliği' 
konulu tanıtım semi
nerinde konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa'da 
gerçekleştirdikleri 
hizmet ve yatırımlar
da insan faktörünü 
ön planda tuttuk
larını söyledi. 
ÇSGB İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan 81 ilde ayrı ayrı 
organize edilen İşçi 
Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) Kanunu 
Tanıtım Semineri nin 
Bursa toplantısı 
Almira Otel de 
yapıldı. Toplantının 
açılış konuşmasını 
yapan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, İşçi 
Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu nu insan 
odaklı ve insana 
değer veren yapıda 
bulduğunu söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
ürettikleri tüm 
hizmet ve yatırımlar
da insan odaklı 
çalıştıklarını, 
BursalIların çağdaş 
bir kentte çağdaş

/arımıza Tekerlekli 
Sandalye ve ihtiyaç 
malzemeleri olarak 
geri dönecektir.” 
dedi.
Bütün kurumlara ve 
vatandaşlara sesle
nen Okul Müdürü 
Ercan Akbaş, kapak 
toplama kapsamın
da herkesin bu 
Sosyal Sorumluluk 

şekilde yaşamaları 
için yoğun çaba sarf 
ettiklerini belirten 
Başkan Altepe, "İşçi 
sağlığı ve güvenliği, 
bu açıdan bak
tığımızda, bizler için 
de öncelikli hedefler 
arasında bulunuyor.
Bursa kalite şehri 

olmalıdır, her şeyde 
kalite' diyoruz/Özel
likle üretimde büyük 
hedeflerimiz viır.
Kendi araçlarımızı, 
kendi cihazlarımızı 
üretme konusunda 
büyük heyecah- ve 
girişimlerimiz yar. 
Tüm bunlarda insan 
odaklı çalışmayı ön 
plana alıyoruz.
Çünkü gelişe
bilmemiz, hedefle 
rimize ulaşabilme 
miz, teknolojinin 
yanında insan-fak- 
törüyle de yakından 
ilgili. Üretirken 
sağlıklı üretimler 
gerçekleştirmek ve 

Projesine destek 
olmasını istedi. 
Bu kampanyaya 
destek olan öğren
ci ve velilere 
teşekkür eden 
Akbaş, “Bu anlamlı 
projeye destek 
verdiğimizden 
dolayı okul olarak 
çok mutluyuz” dedi. 
Bu tür projelerde 

insan odaklı çalış
mak, başarılı ola
bilmemiz için çok 
önemli" dedi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanhğı'yla 
Bursa'da her alanda 
ortak çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini 
belirten Başkan 
Altepe, çalışma hay
atında iş kazasını 
önleyici yaklaşımın 
uygulanması ve 
kazadan önce 'kaza
yı nasıl önlerim' 
düşüncesinin 
yaygınlaştırılması 
için Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
tüm kurumlara 
ellerinden gelen her 
türlü desteği ver 
meye hazır olduk
larını söyledi. 
Türkiye'de özellikle 
tersane, maden 
ocakları ve inşaat-. 
larda ortalama her 
gün 3 kişinin iş 

okul olarak her 
zaman desteğe 
hazır olduklarını 
belirterek tüm 
engelli vatan
daşların "Dünya 
Engelliler Haftasını " 
kutluyorum diyerek 
tekrar bütün vatan
daşların bu projeye 
destek olmasını 
istedi.

kazası nedeniyle 
hayatını kaybettiğini 
hatırlatan Başkan 
Altepe, benzer 
kazaların önlen
mesinde herkese 
görevler düştüğünü 
kaydetti. Başkan 
Altepe, "Özellikle 
inşaatlardaki iş 
güvenliği konusu şu 
anda birinci öncelik 
olarak karşımızda 
duruyor. Bizler 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü 
müzle birlikte atıla
cak her adımda 
varız. Ortak çalış
malara zaten başla 
dik. Bundan sonra 
yapılacak çalışmalar 
da da yer almaya 
hazırız. Birçok konu
da olduğu gibi inşal
lah, iş sağlığı ve 
güvenliği konusun
da da Türkiye'ye 
örnek bir kent olu
ruz" diye konuştu. 
Toplantının açılışın
da konuşan Bursa 
Vali Yardımcısı 
Hüseyin Eren ise, iş 
sağlığı ve güvenliği 
konusunda revize 
edilen yasanın 81 
ilde ayrı ayrı tanıtıl
masının çok önemli 
ve anlamlı olduğunu 
söyledi.

Gemlik’te $ebi 
ftrus coşkusu

Gemlik Belediye 
si'nin Kültürel etkin

başlayan İlahiyatçı 
Yazar Prof. Dr.

likler kapsamında 
organize ettiği Şebi 
Arus (Düğün) Ge 
cesi büyük ilgi 
gördü. Hz. Mevla 
na’nın ölüm yıldönü 
mü anma etkinlik
leri kapsamında 
düzenlenen gece 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonunda yapıldı. 
İlahiyatçı Yazar 
Profesör Dr. Ömer 
Döngeloğlu'nun 
konuşmacı olarak 
katıldığı gecede, 
tasavvuf musikisi 
sanatçısı Ahmet 
Kemal Bacak ve 
Sema gösterisi de 
büyük ilgi gördü. 
"El Muallim. 
Resulullah'a 
Özlem" isimli sine 
vizyon gösterimle 
başlayan etkinlik, 
Ahmet Kemal 
Bacak'ın tasavvuf 
musikisi konseri ve 
Sema gösterimi ile 
devam etti.
Hz. Mevtana 
Celalettin Rumi'nin 
ölüm gününe 
doğum günü, Şeb-i 
Arus diyen bir 
insan olduğunu 
vurgulayarak 
konuşmasına

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

_ UYGUN FİYATLARLA 
OJSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Ömer Döngeloğlu, 
Hz. Mevlana 
Celalettin Rumi'nin 
iftihar tablosu adını 
verdiği yaşam öykü 
sünün tüm dünyaya 
örnek olmuş bilinen 
ve bilinmeyen yan
larını anlattı. 
Mevlana'yı, "Sevgi 
yi tüm dünyaya 
taşımış, her varlığı, 
her canlıyı, her 
insanı kusurlarıyla 
kabul etmiş, erdem
li insanın adıdır 
Mevlana" diye açık
layan Prof. Dr. 
Ömer Döngeloğlu, 
Mevlana'nın beslen 
diği kaynağın da 
Kuran ve Allah'ın 
resulü Hz. Muham 
med olduğunu 
söyledi.
Mevlana'yı anma 
gecesine 
Kaymakam Cahit 
İşık, Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdiğe, Ak Parti 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz, siyasi parti 
temsilcileri, beledi 
ye ve il genel mec 
tisi üyeleri, sivil 
toplum örgütü yöne 
ficileri, çok sayıda 
davetli ve Gemlik 
liter katıldılar.
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TÜRKİYE'DE TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ 3
Demirel, iktidarı 

döneminde ABD ile 
iyi ilişkiler kur
masını bilmiş ve 
hep ABD'nin 
desteğini 
sağlamıştı. Ancak 
sürekli yeni talepler 
Demirel'i de bunalt
mıştı. ABD ne 
demokrat Parti 
döneminde ne de 
Adalet Parti döne
minde Türkiye'nin iç 
ve dış siyasetine 
bütünüyle egemen 
olamamıştı.

Bütün olumsuzluk
lara karşın Demirel, 
sanayileşmenin, 
tarımda makineleş
menin gerçekleştiği 
döneme damgasını 
vurmuştur. Gıda 
konusunda 
Dünya'da kendine 
yeten yedi ülkeden 
biriydi Türkiye. Bu 

dönemde sanayi 
alanında TÜPRAŞ, 
PETKİM, 
SEYDİŞEHİR 
ALİMİNYUM, 
İSDEMİR gibi kuru
luşlar Sovyetlerden 
sağlanan kredilerle 
kurulmuştu.

ABD, kredi ver
mediği gibi 
Sovyetlerden kredi 
alan Demirel'i 12 
Mart Muhtırasıyla 
görevden uzak
laştırdı. Ardından 
Erim Hükümetini 
göreve getirdi. Erim 
ABD'nin istediği 
haşhaş ekimini 
hemen yasak
lamıştır. Bununla 
yetinmeyip ABD 
isteklerini hiç tered
dütsüz yerine 
getiren kişiydi.

1973 yılı CHP'nin 
ve Ecevit'in par

ladığı yıldır. Ecevit 
başbakanlığı 
sürecinde haşhaş 
ekimini serbest 
bıraktı. ABD 
istemese de Kıbrıs 
Barış harekâtı bu 
dönemde gerçek
leşti ve Kıbrıs Türk 
Federe Devleti 
kuruldu. ABD silah 
ambargosunu uygu
lamaya koydu. Daha 
sonra 25 Temmuz 
1975'te Türkiye, 
ABD'ye verdiği bir 
nota ile Türkiye'deki 
ABD askeri üslerini 
kapatıldığını açık
ladı. Oltadaki balık 
Türkiye oltadan kur
tulmaya çalışıyordu. 
1978 de ABD silah 
ambargosunu 
kaldırınca Türkiye 
de ABD üslerinin 
tekrar açılmasına 
onay verdi.

Geçmişe şöyle bir 
göz atarsak 1970'li 
yıllarda Türkiye'de 
68 Kuşağının 
devrimci ateşi 
yayılıyordu; ancak 
anarşik olaylar da 
birileri tarafından 
gündeme getiriliyor
du. Sonradan 
anlaşıldığı gibi 
ABD'nin kontrolün
deki "Kontr-gerilla" 
unsurları olayları 
körüklüyor, kardeşi 
kardeşe öldürtüyor, 
böylelikle terör 
bütün ülkeye 
yayılıyordu. Çorum 
ve Kahramanmaraş 
olayları mezhep 
farklılıkları körük
lenerek gerçekleştir
ildi. Türkiye kan 
gölüne çevriliyordu. 
Her gün ölüm 
haberleri halkı 
yıldırmıştı. Demirel, 
"Bana milliyetçiler 
suç işledi dedirte
mezsiniz" diyerek 
bütün sorumluluğu 
solculara atıyordu.

Acı, hüzün ve 
gözyaşıyla 1980'li 
yıllara geliniyordu. 
ABD'ye yakınlığı ile 
bilinen komutanlar 
12 Eylül darbesini 

gerçekleştirdiler. 
ABD'li yetkililer 
bizim çocuklar dar
beyi gerçekleştirdi 
açıklaması yapma 
gereği duydular.

1983-1991 yılları 
Özal iktidarı ANAP 
dönemidir.
Özelleştirme, küre
selleşme ve yabancı 
sermaye masal
larının gündeme 
getirildiği yıllardır. 
Türkiye 1.Körfez 
Savaşı'na sokulmak 
iştendi. Özal, komu
tanların direnişi 
karşısında 
Türkiye'yi ABD'nin 
yanında savaşa 
sokamadı. Ancak 
Irak savaşı sırasın
da pek çok göçmen 
Türkiye'ye sığındı. 
Irak'ta kukla Kürt 
devletinin kurul
masına önayak olan 
Çekiç-güç İncirlik 
üssüne yerleşti. 
ANAP bütün bu 
olanlara göz yumdu. 
Burnumuzun 
dibinde Cargill gibi 
bir kuruluşun çalış
masına yasal 
olmayan izinler ve 
rildi, sonraki iktidar
lar döneminde

Cargill yasal çalış
ma hakkına kavuş
turuldu. Kuruluş 
ABD patentliydi ve 
Türk hükümetleri 
ABD'ye direnemedi.

1999 seçimlerinin 
yapılacağı günlerde 
PKK lideri Ocalan, 
ABD ajanları tarafın
dan paketlenerek 
asılmamak koşuluy
la Türkiye'ye teslim 
edildi. Bu durum 
ülkenin başına yıl
larca bela olacaktı. 
1999 seçimleri DSP- 
MHP ve ANAP koa 
lisyonunu getirdi. 
Hükümet, ABD'nin 
Irak'ı işgaline karşı 
çıktı. Amerika'nın 
amacı özgürlük 
getirmek değil, Irak 
petrollerine sahip 
olmaktı. Koalisyon 
hükümetinden iste
diği desteği bula
mayınca Kemal 
Derviş devreye 
sokularak DSP mil
letvekillerinin de 
desteğiyle 57. 
Hükümet devrildi. 
ABD bütün istekle 
rine evet diyecek bir 
siyasi partinin 
kurulması amacın
daydı. (Devamı var)

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR
> > *
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‘Mı ton ı» M ite Mliı"

Özmen, Gemlik 
Gençlik Kolları İlçe

dile getiren Gençlik 
Kolları İlçe Başkanı

ancak bu şekilde 
yakalanabileceğini

Iwiiii'iiti Milin Ilı MkI

Başkanı Ekrem Acar 
ve yönetim kurulu 
üyeleri Çotanak 
spor ve 
Gemlikspor idmanı
na katılarak Sporcu 
gençlere başarılar 
dilediler.
Ziyarette Özmen ve 
Acar, Çotanakspor 
Antrenörü Hasan 
Dereköy ve Gemlik 
spor Antrenörü 
Bahadır Yurtçu'dan 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldılar.
Sporun Gençlerin 
beden ve ruh 
gelişimine kazandır 
dığı katkı nedeni ile 

Acar, hocalarımıza 
büyük görevler 
düştüğünü 
söyledi. “Gençler 
burada sadece spor 
yapıp zaman 
geçirmemekte aynı 
zamanda 
hocalarının gayret
leri ile karakterleri 
yerine oturup ahlak
lı, tertibileli ve 
saygılı olmayıda 
öğreniyorlar" dedi. 
Ülkemizde ve 
Gemlik'te her dalda 
alt yapıya verilen 
önem derecesine 
göre sporun gelişe
ceğini ve Uluslara 

dile getiren Saadet 
Gemlik İlçe 
Başkanı Özmen, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ya
Gemlik'imize 
kazandırdığı suni 
çim saha nedeni ile 
teşekkür etti. 
Fakat sadece bu 
sahanın Gemlik'e 
yetmeyeceğini 
söyleyen Özmen, 
Sayın Büyükşehir 
Belediye
Başkanımızdan bu 
konu hakkında 
çalışma bekledik 
lerini söyledi.

Ziraat Türkiye 
Kupası 5'inci Tur 
kuraları, İstanbul 
Olimpiyatevi'nde 
yapıldı. Kuraya seri 
başı olarak katılan 
Bursaspor, Altay ile 
eşleşti. Yeşil- beyaz 
hlar 5'inci tur maçı 
m deplasmanda 
oynayacak.
Kura çekimine Bur 
saspor kulübünü 
temsilen katılan 
Türkiye Futbol Fede 
rasyonu (TFF) 
Temsilciliği ve 
Dış İlişkilerden 
Sorumlu Asbaşkan 

SOFÖB 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 : 514 30 07 
GSM : 0 554 951 68 12

İrfan Koç katıldı. 
Koç, Türkiye 
Kupası'nda Nazilli 
Belediyespor'dan 
sonra Altay ile 
eşleştiklerini hatır
latırken şöyle dedi: 
"Ege takımları ile 
oynuyoruz. İnşallah 
bize uğur getirir. İyi 
bir kura olduğunu 
düşünüyoruz. İnşal
lah bu turu da 
geç mek istiyoruz. 
Bu sene kesinlikle 
he defimiz kupayı 
müzemize taşımak." 
Altay Kulübü Başka 
nı Ömer Hızhok,

kurada Bursa 
spor'un çıkabile
ceğini düşündük
lerini anlatırken, 
"Beyhan Çalışkan 
hocamız istifa etme 
den önce konuş
tuğumuzda Bursa 
spor'un çıkabile
ceğini düşünüyor
duk. Öyle de 
oldu. Hayırlı 
olsun. En son kupa 
finali oynamıştık. 
Ondan sonra rakip 
olduk. Bursaspor'un 
gücünü de biliyoruz. 
Aramızdaki farkı da 
biliyoruz." dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■
■II

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■_ FjftAAftı 
İstiklal Caddesi Bora Sokak İP ıh|(UhX 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK I» iUIUUUU

MK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...■ 
ARIM

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve 

kotologlcırımızı görmeden 
_____ karar vermeyin ... .
<40 YILLIK TECRÜBEMİZ 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

«Oi-ER. AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Teljjo.224) 513 96 83 Fax : (0,224) 513 35 95
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taıııitfiiBiB Emetli «e gence müjde!
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanı 
Emin Karip, kitap 
inceleme karşılığı 
öğretmen ya da 
akademisyenlere 
ödenecek ücretin 
90 bin rakamının 
memur aylık kat
sayısı ile çarpımıy
la elde edileceğini 
bildirdi.
Karip, yaptığı açık
lamada, kitap 
inceleme karşılığı 

1 öğretmen ya da 
akademisyenlere 
bir ücret ödenece 
ğini söyledi, 
ücretin 90 bin 
rakamının memur 
aylık katsayısıyla 
çarpılarak belir
leneceğini kayde
den Karip, 90 binin 
sabit, memur aylık 
katsayısının ise 
değişken olduğunu 
vurguladı.
Bir kitabı 6 kişi 
inceleyecek olursa, 
bir kişi için ilkokul 
kitabında yaklaşık 
650-700 lira, 
ortaoMTt kitabında 
yaklaşık 850-900 
lira, lise kitabında 
ise bin 100 lira 
civarında ücret ver
ileceğini anlatan 
Karip, inceleyici 
sayısının 6 ila 8 
olacağını ve ince
leyici sayısı arttığı 
zaman, verilecek 
ücretin bir miktar 
düşebileceğini 
ifade etti.
Yatırılacak ücretin 
yasal kesintileri 
olacağını hatırlatan 
Karip, geriye kalan 
miktarın ise kitabı 
inceleyen panelist 
sayısına bölünerek 
eşit miktarda

ödeneceğine 
dikkati çekti. 
Kitabı inceleyen 
kişiyi "öğretmen" 
ya da "öğretim ele
manı" diye ayır
mayacaklarını 
söyleyen Karip, 
"Çünkü yapılan iş 
aynı. Bunu dikkate 
alarak inceleyen 
kişinin unvanı ya 
da konumu ne olur
sa olsun eşit mik
tarda ödeme 
yapılacak" dedi.
15 Ocak-1 Şubat ve 
15 Temmuz-1 
Ağustos tarih
lerinde olmak üzere 
iki dönemde yayın 
evlerinden ince
lenecek kitapların 
alındığını ve daha 
sonra kitapların 
inceleneceğini 
belirten Karip, 
ancak öğretmen
lerin ve akademis 
yenlerin kitap 
incelemek için sis
teme yıl boyunca 
kayıt yapabilecek
lerini aktardı.
Kayıt olmak 
isteyenlerin Talim 
Terbiye Kurulu'nun 
internet sitesi 
üzerinden kayıt 
yapabileceğini dile 
getiren Karip, kayıt 
yapanları öncelik 
sırasına göre 
eğitime alacaklarını 
anlattı. Emin Karip, 
"Eğitimi alanlar 
arasından kitap 

inceleyecekler 
kurayla seçilecek. 
Eğitim görecek kişi 
sayısını mümkün 
oldukça yüksek tut
mak istiyoruz. 
Bugün itibarıyla 10 
binin üzerinde 
başvuru oldu. 
Buradaki sayı ne 
kadar az ise sis
temin güvenilirliği 
ve objektifliği o 
kadar azalır, sayı 
arttıkça bu artacak
tır" dedi.
Panellerin her 
birinde akademis 
yenlerin ve öğret
menlerin eşit sayı
da olacağını ve eşit 
ücret alacağını 
kaydeden Karip, 
ikisinin bir arada 
inceleme yap
masının da bir ilk 
olduğunu belirtti. 
Öğretmenler 
arasında, 
5 yıl deneyimli olan 
doktoralı öğretmen
lerin birinci önce
likli olduğunu, 
diğer tüm öğret
menlerde 10 yıl 
deneyim şartı 
aradıklarını 
söyleyen Karip, 
"Ancak 10 yıl 
olmakla birlikte 
yüksek lisans yap
mış olanlar da yine 
öncelikli olacak. 
Bundan sonra da 
kıdeme göre bir 
önceliklendirme 
yapacağız.” dedi

Sosyal hayatta 
devrim yaratacak 
yeni tasarıdan genç 
ve emeklilere müjde 
çıktı. Terör mağdur 
lan ise özel hasta 
nelerden ek ücret 
vermeden yarar
lanacak.
Meclis'e sunulan 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası tasarısı ile 
sigortalıların 
yüzünü güldürecek 
önemli adımlar 
atılıyor. Habere göre 
eşi üzerinden sağlık 
yardımı alan esnafın 
prim borcu siliniyor. 
Terör mağduru ailel
er özel hastanelerde 
ilave ücret öde
meyecek. Erkek 
çocuklarda 18 yaşı
na kadar olanların 
genel sağlık sigor
tası sisteminden 
anne-baba 
üzerinden olan

Piyasalar kâr satışlarıyla atılılı
Dün tarihi zirveden 
kapanan İstanbul 
Menkul Kıymetler 
Borsası (İMKB), 
güne kâr satışları ile 
başladı.
Endeks, 302 puan 
düşüşle 75.736 
puandan açıldı. 
Açılış itibari ile 
hisse senetleri orta
lama yüzde 0,40 
oranında değer kay
betti. Dolar, 1.79 
seviyelerinden güne 
başladı.

yararlanma hakkı 
liseden sonra 20 
yaşından gün alma
mak kaydıyla 4 ay 
ilave süre verilerek 
uzatılıyor. Herhangi 
bir sosyal güvenlik 
kurumundan emek 
lilik veya yaşlılık 
aylığı alanlar bu 
aylıkları kesilmek- 
sizin çalıştırıla
mazken, bu kişilere 
borçların öden
mesinde kolaylık 
getiriliyor.
Terörle mücadelede 
malul kalanlar ile

ABD’de mali uçu
rum konusuna 
odaklanan 
piyasalar, dün gelen 
verilerin beklenti
lerin üzerinde açık

Kıbrıs, Kore ve İstik
lal Savaşı gazisi 
olarak şeref aylığı 
bağlanmış olanlar
dan, devlet has
tanesinden şevkli 
gitmeleri halinde 
kendilerinden ya da 
eşlerinden özel has
taneye müracaat
larında ayrıca ilave 
ücret alınmıyordu. 
Zorunlu sevk sis
teminin kalkmasıyla 
özel hastaneye 
giden bu kesimden 
ek ücret alınmaya
cak 

lanması sonrasında 
genelde pozitif 
kapanırken bugün 
benzer seyir Asya 
piyasalarında da 
devam ediyor.

G 
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M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94■VI 

L 
1

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

H 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 01 63

DAĞITICILARW 
1

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk 5,4 80 33

BELEDİYE

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

B
TAKSİLER

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

■ Akcan Petrol S13 1(J 79
MAR-PET s13 3Q 33
Tuncay Otogaz S13 16 45
Beyza Petrol 513 01 03 |

Gemlik Karfez
•■■LİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4440

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)

attsUiaii
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 33 21



7 Aralık 2012 Cuma Gemlik KHrffez Sayfa 10

II. II

İMlıtoMııliıM
UEFA Genel 
Sekreteri Gianni 
Infantino, bugün 
yaptıkları yönetim 
kurulu toplantısın
da, Türkiye'nin de 
adaylığını 
düşündüğü 2020 
Avrupa Futbol 
Şampiyonası'nın 
birçok ülkeyi kap
sayacak şekilde 
yapılmasına karar 
verdiklerini açıkladı.

İLK SİNYAL 
HAZİRAN AYINDA 
GELMİŞTİ 
UEFA Başkanı 
Michael Platini, bu 
uygulamanın ilk 
sinyalini Haziran 
ayında yaptığı basın 
toplantısında ver
mişti. Platini o 
toplantıda konu ile 
ilgili olarak 
"Bu sadece bir 
fikir. Kesin bir 
şey yok. Aralık 
veya Ocak ayında 
bu konuda karar 
verilecek. Şahsen

UEFAEURO2O2O

ben bu 
fikre bayıldım. 
Yönetim kurulunun 
büyük çoğunluğu 
da iyi bir fikir 
olarak değerlen 
dirdi" demişti. 
Son zamanlarda 
bu önerinin kabul 
edileceği kuvvetli 
şekilde gündeme 
gelmişti. 
UEFA, düzenlediği 
Yönetim Kurulu 
toplantısı ile bu 
görüşü karara 

bağladı. 2020 UEFA 
Avrupa Futbol 
Şampiyonası, 
Avrupa'nın 
13 farklı şehrinde 
oynanacak.
Bu maçların 
oynanacağı şehir ve 
statlar daha sonra 
açıklanacak ancak 
Galatasaray'ın Türk 
Telekom Arena 
Stadı'nda önemli bir 
karşılaşmanın 
oynanacağına kesin 
gözü ile bakılıyor.

15.haftasında, 8 
Aralık Cumartesi 
günü kendi evinde

yaklaşık 1 saat 45 
dakika sürdü. Topla 
yapılan ısınma hare

hazırlıklarını tamam
layıp, Özlüce 
Tesisleri'nde kampa

Orduspor ile oyna 
yacağı karşılaş
manın hazırlıklarını, 
yaptığı antrenmanla 
sürdürdü.
Bursaspor, Spor 
Toto Süper Lig'in 
15. haftasında, 8 
Aralık Cumartesi 
günü kendi evinde 
Orduspor ile oyna 
yacağı karşılaş
manın hazırlıklarını, 
yaptığı antrenmanla 
sürdürdü.
Özlüce Tesisle 
ri'nde, Teknik Direk 
tör Ertuğrul Sağlam 

ketleriyle başlayan 
antrenman, 
5'e 2 pas pres çalış
ması ve tempolu 
koşularla devam 
etti.
Yeşil-beyazhlar, 
daha sonra şut 
organizasyonu 
çalıştı.
Sakatlıkları geçen 
Ferhat Kiraz, Serdar 
Aziz ve Sebastian 
Pinto da takımla 
birlikte çalışmalara 
katıldı.
Bursaspor, 
bugün yapacağı

girecek.

MİNİKLERDEN 
ZİYARET 
Özel bir anaokulu
nun öğrencileri 
antrenman öncesi 
Özlüce Tesisleri'ne 
gelerek takımı 
ziyaret etti. 
Kendi elleriyle 
hazırladıkları 
çiçekleri futbolcu
lara hediye eden 
minikler, daha 
sonra futbolcularla 
hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

4
*

ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

®“®ftiMKreıS

WORLD

ÜÇKARDEŞLER RENÂULT 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

M



Sınırlı Sorumlu Katırh Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, kampanya döneminde 350 bin kilo 
zeytin aldı. Zeytin alım kampanyasında tavan 
barem fiyatını 7 liradan açıklayan Sınırlı 
Sorumlu Katırh Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, bu yıl zeytin ürününün az olması 
nedeniyle, sağanak yağmurlar başlayasıya 
kadar 350 bin kilo zeytin aldı.
Kooperatif Başkanı Hulusi Bayrak, “Bu yıl, 
geçtiğimiz yıla göre ürün rekoltesi düşük.

Hatırlı Köyü Kooperatili 350 İtin kilo zeytin alili
Buna rağmen kalite oranı yüksek. 

Kooperatifimizin kendi havuzlarında ortak
larımızdan bugüne kadar 350 bin ton zeytin 
aldık. Bu zeytinin yaklaşık bedeli 2 milyon 500 
bin lira civarındadır. Piyasalardaki belirsizlik 
devam ediyor. Bu belirsizlik uzun sürerse, 
önümüzdeki yıl ortaklarımıza geçtiğimiz yıl 
verdiğimiz krediyi veremeyebiliriz. 
Bunun yerine, gübre, ilaç desteği 
yapabileceğiz.” dedi. Haberi sayfa 4’de

Calimi Mla Kaza 
Yapınca,îaMı
Mustafakemalpaşa'da, bir iş 
yerinden çaldığı otomobille 
kaza yapan kişi polis tarafından 
yakalandı. Haberi sayfa 3’de

Okıl cewesindt gezenlere mils
169 lira para cezası kesecek

Bursa'da okul çev 
resinde gezenlere 
polis 169 lira para 
cezası kesecek.
Emniyet
Müdürlüğü'nün 
talebi üzerine 
Bursa Valiliği 
tarafından alınan 
kararla, okulların 
çevresinde 
gezen, okulla 
ala kası olmayan

kişilere cezai 
müeyyide uygu
lanacak.
Valilikçe yayınlanan 
genelge gereği 
bugünden itibaren 
okul çevresinde 
gezen, okulla 
alakası olmayan 
her bir kişiye 
169 lira idari para 
cezası kesilecek.
Haberi sayfa 6’da

Yardım alan esnaîın
prim horcu siliniyor!

sosyJ 
güvei^ 
K0RUI

Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, sosyal 
güvenlik sistemi
nin sorunlarını 
çözecek düzenle
meyi Meclis'e sun

duklarını söyledi. 
Eşi üzerinden 
sağlık yardımı alan 
esnafın prim borcu 
siliniyor.
Haberi sayfa 9’da

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.  com

Mehmet Kabakçı..
Gemlik Balıkçılar Kooperatifi eski Başkanı 

Mehmet Kabakçı önceki gün vefat etmiş.
Amca torunu olan Mehmet Kabakçı, Gem 

lik’in kendine münhasır isimlerinden biriydi.
Bir kentin kimliği içinde yaşayan insanla 

rın niteliği ile ölçülür.
Bazı insanlar, kentin adeta markasıdır.
O insanlar kentin tanıtım araçlarıdır sanki.
Gemlik denince, Boksör Necati, İzzet 

Kaptan, Celal Bay ar gibi isimler gelir önce 
akıllara..

Gemlik’in zeytini bir markadır.
Kumla, Kurşunlu, Sunğipek markadır.

Devamı sayfa 4’de

YILBAŞI GECESİ İÇİN 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 
i TV’DE İZLEYECEĞİNİ7

MAÇLARIN HEYECANINI 
AİLENİZ İLE BİRLİKTE 

YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 
KALİTELİ BİR MEKAN...

CŞSİI MNİZ MANZARASt - BALIK KEYFİ - Ü5 TV HEYECANI

Ö;QRİS4
BALIK RESTAURANT

Giizelyah Mh. A.Aslan Cd. No:107/B
Tel: O 224 533 00 06 Küçükkumla/Gemlik/Bursa
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Israrla eğitim ve üretim...
Ulusal çıkış noktası... Eğitim ve üretim... 

Bunu başarabilen toplumlar yaşamın “ince 
noktasını” kavrayabilmiş olanlardır.. Eğitim 
için de, Üretim için de yapılacak olan belli.

Çalışmak, çalışmak, çalışmak...
Ancak çalışan toplumlar gelişiyorlar katkını 

yorlar.
Ulusal Bağımsızlık Savaşı’ndan çıkan ve 

1923’te Cumhuriyeti ilan eden
Türkiye; 1938 yılına kadar ‘aydınlanma 

devrimleri’ni gerçekleştirdi.
Ulusal sanayi atılımları yaptı.
OsmanlI’nın borçlarını ödedi.
İnandı.
Çalıştı.
Üretti.
Başardı.
Bugün de;
Ulus çepeçevre kuşatma altında...
Bağımsızlık ne yazık ki “tartışılır” durum

da...
Ekonomiye IMF, Dünya Bankası ve önemli 

oranda hisseleri devralan yabancı bankalar 
yön veriyor.

Siyasal yapıya ise ABD ile AB müdahale 
edi yor..

Bu durum;
Yüreğinde ulusçuluk “kanı” dolaşan yurtse 

verleri rahatsız ediyor.
Ülke ekonomisinin lokomotifleri,
Dirayetsiz ve basiretsiz “çıkarcı yöneticiler” 

tarafından;
özelleştirme safsatasının akıl almaz uygu

lamalarıyla elden ve gözden çıkarılarak 
yabancıların denetimine geçirildi.

Oysa;
Altın yumurtlayan tavuklar ekonominin yanı 

sıra ulusun üretim kültürüne ve sosyal 
yapısına önemli ölçüde katkı yapıyorlardı.

ABD’den korkusuna ve dahi siyasal çıkar
ları uğruna toprak reformunu yapamayan 
Türkiye, dışarıdan dayatmalar ve içerideki 
işbirlikçilerle “terör” belasına bulaştırılarak 
ekonomik açıdan güçsüzleştirildi.

Siyasal açıdan ise toplumsal barış dina
mitlendi.

Güçlü ve ulussever siyasal otoritelerin 
bilinerek ve istenerek işbaşına getirilmemesi 
yüzünden yurttaşın eğitim düzeyi düşük 
bırakıldı.

Sosyo-psikolojisi bozuldu.
Borçlanmaya dayandırılan “ ekonomik 

yapı” yüzünden ise “kolaycılık ve 
üretmeden tüketme anlayışı “ sistemin 
özünü oluşturdu.

Türk insanı “bireysel” çabalarıyla hızla bu 
durumdan sıyrılmak zorunda...

Akıl...
Zekâ...
Emek...
Çaba...
Özveriyle çalışarak, üreterek sorunları aşa

bilir.
Türk insanı daha önce başardı.
Yine başarır...

Sunğipek Yerleşkesi asfaltının hatalı döşenmesi yağmur sularının bir 
noktada toplanarak gölcükler oluşturuyor. Mazgallar ise işe yaramıyor

II I V

Dün, gün boyu 
yağan yağmurlar 
nedeniyle, düzensiz 
yapılan asfaltlarda 
meydana gelen su 
birikintileri gölcükler 
oluşturdu.
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi yolunda 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapılan 
alt yapı çalışmaları 
sonrasında konan 
yağmur mazgalları, 
asfaltın hatalı 
dökümü nedeniyle 
işe yaramadı. 
Kısa bir süre önce 
yapılan asfalt kapla
ma çalışmalarında 
yağmur sularının 
birikmesinin önlen
mesi için döşenen 
yağmur giderlerine 
asfaltın hatalı 
döşenmesi 
nedeniyle yağmur 
suları gitmeyince, 
yolun bir bölümünde 
su gölcükleri oluştu. 
Yerleşke Camiine 
cuma namazı kılmak 
için araçlarıyla 
gelenler, su birikinti 
sinden geçerken, 
çevreden geçenlere

zor anlar yaşattılar.

KABULLERİ 
NASIL 
YAPILIYOR?
İlçe içinde yürütülen 
altyapı çalışmaları 
nedeniyle, birçok 
sokak ve caddede 
açılan yollar, daha 
sonra yama asfaltıy
la kapatıldı.
2009 yılında 7 mil

yon lira harcanarak 
yapılan asfalt çalış
maları aradan 3 yıl 
sonra yamalı 
bohçaya döndü. 
Yama asfaltların 
yüksek olması su 
birikintilerine de 
neden olurken, yer
leşke önüne yeni 
döşenen tam kapla
ma asfaltın düzensiz 
yapılması nedeniyle

yağan yağmurlarda 
gölcüklerin oluş
masına neden 
olması “Bu asfalt
ların kabulünü nasıl” 
yaptılar sorusunu 
gündeme getirdj. 
Hatalı asfalt 
nedeniyle birçok 
cadde ve sokakta 
aynı manzaralarla 
karşılaşılması hayret 
uyandırıyor.

IIV

hlisimliiMiretflWlniw
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
lerine, polis 
memurları Mürşit 
Taşkıran, Murat 
Oruç ve İlhan Kurt 
tarafından;
155 numaralı teflon 
kullanımı, Okul 
çevresinde, okula 
geliş gidişlerde 
dikkat edilmesi 
gereken konular, 
Araç ve yaya trafiği 
konusunda alınması 
ve uyulması gereken 
kurallar, 
Aile içersisinde 
iletişim önemi 
Arkadaş seçimi,

Zararlı alışkanlıklar, 
Hırsızlık olaylarında 
Apartman güvenliği 
için alınabilecek 
basit kurallar, 
konularında bilgi 
verildi.

Polislerden 
korkulmaması 
gerektiği, yardım 
istenecek en 
güvenilir görevli 
oldukları vurgulandı. 
Gemlik Zübeyde

Hanım Anaokulu 
Müdürü Şenel 
Çağlayan polis 
memurlarına 
verdikleri 
eğitimden dolayı 
teşekkür etti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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{alınlı Ma Kaza Yapınca. YaMandı İhsanca
Mustafakemalpaşa 
‘da, bir işyerinden 
çaldığı otomobille 
kaza yapan kişi 
polis tarafından 
yakalandı.
Yunus Emre 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda

İİİ Kişiyi Öldüren Mı Tutuklandı
Nilüfer’de, bira 
almaya gittiği 
büfede kendisine 
küfrettiğini öne 
sürdüğü alkol alan 2 
kişiyi ruhsatsız 
tabancayla vurarak 
öldüren zanlı, 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
konuldu.
Olay, Küçük 
Sanayi Sitesi'nde 
meydana geldi. 
İddiaya göre; Recep 
Güler (5§j, bira 
almak için gittiği 
büfenin arkasında 
alkol alan Mehmet 
Uz (51) ve Süleyman 
Kayalı (59) ile 
karşılaştı. Güler, 
kendisine küfrettik
lerini öne sürdüğü 
Uz ve Kayah'ya 
kurşun yağdırdı. 
Vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine

Otomobilin camından lırladı!
Bursa’da akşam 
saatlerinde belediye 
otobüsüne çarpan 
otomobilin camın
dan fırlayan bir kişi, 
bulunduğu aracın 
altında kaldı. Şoka 
giren otomobil 
sürücüsü ve diğer 
yolcu ise aracın 
camından çıkarak 
kaçmaya başladı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğüne ait 
MOBESE kamera 
larına ilginç kazalar 
takıldı. Kazaların ilki 
merkez Yıldırım ilçe
si çevre yolu kavşa 
ğında meydana 
geldi. Gece saat
lerinde kavşağa 
gelen bir otomobil, 
geçiş üstünlüğü

16 SR 043 plakalı 
otomobil kaza yaptı. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri, 
sürücü Ayhan T.'nin 
yapılan GBT yokla
masında birçok suç
tan arandığını 
belirledi. Yapılan 

gelen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, çevrede 
geniş güvenlik 
önlemleri alırken, 
112 Acil Servis 
ambulansı 
görevlileri Mehmet 
Uz'un hayatını kay
bettiğini belirledi. 
Ağır yaralanan 
Süleyman Kayalı da 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 

bulunan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait. 
otobüse çarptı. 
Çarpmanın şidde
tiyle arkada yolcu 
olarak bulunan bir 
kişi camdan fırla
yarak aracın altına 
girdi. Trafik ışığı 
direklerine çarparak 
duran otomobildeki 
sürücü ve diğer 
yolcu ise diğer 
arkadaşlarının oto
mobilin altında 
kaldığından haber
siz şekilde aracın 
camından çıkarak 
kaçmaya başladı. 
Olayın şokuyla oto
mobilden çıkarak 
kaçan iki kişi, uzun 
süre aracın yanına 

incelemede, aracın 
Recep D. ve Serdar 
D.'ye ait olduğu 
tespit edildi. Birçok 
suçtan kaydı bulu
nan Ayhan T.'nin 
Recep D.'nin iş 
yerinne girerek açık 
çekmecedeki 

altına alındı. Kayalı, 
yapılan müda
halelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Gözaltına alınan 
cinayet zanlısı 
Recep Güler de 
polise verdiği 
ifadesinde, Uz ve 
Kayah'mn kendisine 
küfrettiklerini iddia 
etti. Kayah'mn 
ifadesinde, "Uz ve 
Kayalı ile birlikte 
yaklaşık 8 ay 
önce Orhaneli 

yaklaşmadı. MOBE 
SE kameralarına 
takılan diğer görün
tüler ise, özellikle 
kırmızı ışık ihlal
lerinin korkunç 
kazalara davetiye 
çıkardığını gözler 
önüne seriyor. Son 
günlerde meydana 
gelen 13 ayrı trafik 
kazasının görüntü
lerini basınla pay
laşan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
nün MOBESE kayıt
larında, kazaların 
genellikle dikkatsiz
lik sebebiyle mey
dana geldiği görü 
lüyor. Osmangazi 
ilçesi Merinos Kav 
şağı'n da meydana 
gelen ilk kazada bir 

anahtarını aldığı 
otomobili çaldığı, 
ancak kaza yapınca 
durmak zorunda 
kaldığı belirlendi. 
Ayhan T. gözaltına 
alınırken olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

yolunda bir 
restoranta 
gitmiştik.
Bir yakınları alkolün 
de etkisiyle masaları 
yıkmaya başladı.
Ben de '155 Polis 
İmdat Hattı'm ara
yarak konuyu 
bildirdim. Uz ve 
Kayalı da beni 
'ispiyoncu' olarak 
suçladı. Bira almak 
için geldiğim büfede 
de görünce bana 
küfrettiler. Ben de 
vurdum" dediği 
öğrenildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulaması tamam
lanan zanlı, 
sevkedildiği 
adliyede çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece 
'Kasten adam 
öldürmek' suçundan 
tutuklanarak ceza
evine konuldu 

kontrolü kaybedilen 
otomobil refüjden 
yola çıkıyor. Eğitim 
Caddesi'nde mey
dana gelen kazada 
kırmızı ışıktan geçen 
otomobil kamyonete 
çarpıyor. Üçüncü 
kazada da kırmızı 
ışık ihlali yapan oto
mobil başka bir 
araca çarpıyor.
Eğitim Caddesi'nde 
meydana gelen 
başka bir kazada da 
kırmızı ışık ihlali 
yapan otomobil pan- 
elvan minibüse 
çarpıyor. Çevre yolu 
Millet Mahallesi'nde 
ışıklarda meydana 
gelen kazada ise 
kamyon hafif ticari 
aracı sıkıştırıyor.

Olacaksa böylesi olsun!
Türkiye’de sivil toplum örgütlen

mesinin zayıflığından hep söz ederiz. 
Bir aralar Dernekler İl Müdürlüğü’nden 
Bursa’daki dernek sayılarını ve daha 
çok hangi amaçla kurulduklarını öğ 
renmiştim. Ortaya çıkan tablo ilginçti.. 
Birinci sırada cami yaptırma ve yaşat
ma, ikinci sırada hemşeri dernekleri 
vardı..

Bu iki veri, Türkiye’deki sivil toplum 
örgütlenmesinden ne anladığımızı 
ortaya koyması açısından çok önem
liydi..

Biliyoruz ki sivil toplum örgütleri, 
demokrasinin olmazsa olmaz ayak
larından biri.. Laf olsun diye, birkaç 
kişi bir araya toplansın diye dernek 
kurmanın bir anlamı yoktu. Sivil 
toplum örgütü olacaksa, RUMELİSİAD 
gibi olmalıydı!

Rumeli Sanayici ve İşadamları 
Derneği, düzenlediği Uluslararası 
Balkan Ekonomi Zirvesi ile Bursa 
STÖ’leri içinde farklı olduğunu göster
di. RUMELİSİAD, bu hafta sonu 
Türkiye dahil 12 Balkan ülkesinin 
ekonomi bakanlarını, bürokratlarını, 
sanayici ve işadamlarını Bursa’da 
buluşturuyor. * * *

Bu projenin çıkış noktası, Balkan 
Savaşları’nın 100. yıldönümü... Ancak 
RUMELİSİAD yönetici ve üyelerinin 
şimdiye kadar bu söylemi hiç kullan
mamaları dikkat çekici..

Neden peki?
Çünkü “savaş” kelimesini artık litera 

türden, hafızalardan çıkarmak ve ye 
rine “barış” kelimesini ikame etmek 
gerekiyordu. Zira geçmişte savaştık
larımız bugün iş ortağımızdı, bugün 
değilse bile yarın olabilirdi. Ulusların 
bütün mücadelesi refah içinde yaşa
maya yönelikti. Barış ortamında üret
mek, karşılıklı ticaret yapmak gereki 
yordu.

Bu da yetmezdi aslında.. Geçmişte 
aynı topraklarda yaşadığımız uluslarla 
ekonomik, sosyal ve kültürel köprüler 
kurulmayacak da kimle kurulacaktı ki?* * *

Balkan ülkelerinin kolaj yapılmış 
fotoğrafına baktığımızda, . 
RUMELİSİAD’çıların kullanmaktan 
özenle kaçındığı, hem de çok yakın 
zamanda yaşanmış savaşların izlerini, 
yarattığı yoksullukları görüyoruz.

Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Bulgarisan, Hırvatistan, Karadağ, 
Kosova, Makedonya, Romanya, 
Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan...

Komünizmden kapitalist düzene 
geçişin yarattığı “sudan çıkmış balık” 
durumu görülüyor pek çoğunda.. 
Sınai teknolojileri eski, işsizlik oranı 
yüzde 40’ın üzerinde olan var. 
Ortalamayı alacak olursak, en iyimser 
ihtimalle yüzde 15..

..ve çoğu sattığından çok alıyor.
Bu çerçeveden baktığımızda Balkan 

ülkeleri, Türkiye için devasa bir pazar.. 
Türkiye için baş belası cari açığı 
düşürmenin de tek çaresi de ihracat..

Bu nedenle RUMELİSİAD 
Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi, 
Balkan ülkelerinin makus talihini 
değiştirecek bir zemin yaratacağa 
benziyor.
—DÖRT DÖRTLÜK—
Edinelim ortak bir ülkü
Çalışalım, giyelim kürkü 
Refaha erince uluslar 
Söyleyelim birlikte türkü

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

Mehmet Kabakçı..
Gemlik içinde en önemli marka yerler 

den biri de Bahkpazarı kahvehaneleridir.
1980’li yıllara kadar Bahkpazarı Kahve 

haneleri, kent kültürünün merkeziydi.
Siyasetin kalbi orada atardı.
Spor orada, ticaret orada, gençlik ora

daydı...
Zeytin mevsiminde Bahkpazarı kahve

hanelerinin önü işçi bulma kurumu gi 
biydi.

Yağhanelere bu bölgede toplanmıştı.
Ali Turgut’un yağhanesi, Büyük Kum 

la’h Ünal kardeşlerin yağhanesi, Ali Kad 
ri’nin yağhanesi, Mutmanların Yağhane 
si, Umurbeylilerin Burak Çorum yağha 
nesi aynı Bahkpazarındaydı.

Sinemalar da Bahkpazarındaydı.
İnci ve Sunar Sinemaları Ali Kadri ile 

oğulları ve damadı Fuat Bey işletti.
Yeni yıkılan Avcı Ailesi’nin Atlas Sine 

ması yine BahkpazarTndaydı.
Ferhat Apak ve Ali Bey’in Bilardo Sa 

Ionian, gençliğin gittiği Abdurrahim’in 
Kahvehanesi Bahkpazarındaydı.

Adalet Partisi ilçe Merkezi Abdurrahi 
min kahvehanesinin üzerindeydi.

CHP binası ise kahvehanelerin arasın
da...

Sürekli traş olduğum Berber Hasan, 
Berber Yakup, Berber Orhan, Berber 
Altınca Hüseyin, Berber Hüseyin Güler, 
Berber Aziz, Berber Zeki Balıkpazan’n 
daydı.

Zeynel’in Meyhanesi, Bakkal Hikmet, 
Tatlıcı Züber ve Ramis Gülşen, Aşure ve 
muhalebici Hasan amca, Manav Halil, 
Şekerci Muazzez, Kasap Dilo, Rıfat Mina 
re Konserve Fabrikası, Kasap Çalo Meh 
met, Muhtar Hasan

Bahattin Çavdarların bugünkü BİM Ma 
ğazası’nın bulunduğu bina ise Bereket 
Sabun Fabrikasıydı Bahkpazarı Alemdar 
Caddesinin sonundaydı.

Bahkpazarı denince tanınmış simalarda 
gelirdi akıllara..

Rahmetli Erhan Reis..
Aynah Turhan...
Mehmet Kabakçı gibi...
Hepsi rahmetli oldu.
Mehmet Kabakçı, Gemlik Orta okulun

dan sonra Bursa Sanat Okulunu ve 
Beşiktaş Yüksek Teknik Okulunu bitirdi.

Elinden gelmeyen iş yoktu.
Ayakkabı tamirciliğinden, motorculuğa, 

inşaatçılığa -oturduğu evin inşaatının 
büyük bir bölümünü kendi yapmıştı- her 
türlü bakım ve tamir işlerinden anlardı.

Deniz teknelerinde motor üstadıydı...
Gençliğinde “Kabakçı” adlı beyaz 

motoru, Gemlik’in en güzel teknesiydi.
Mehmet Kabakçı’yı zamansız kaybettik. 
Ölüm haberini dün öğrendim, üzüldüm. 
Toprağı bol olsun.

Hatırlı Köyü Kooperatifi 
350 hin kilo zeytin aldı
Sınırlı Sorumlu 
Katırh Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, 
kampanya döne
minde 350 bin kilo 
zeytin aldı. 
Zeytin alım 
kampanyasında 
tavan barem fiyatını 
7 liradan açıklayan 
Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, bu yıl 
zeytin ürününün az 
olması nedeniyle, 
sağanak yağmurlar 
başlayasıya kadar 
350 bin kilo zeytin 
aldı.
Kooperatif Başkanı 
Hulusi Bayrak, atım
larla ilgili şu açıkla
malarda bulundu: 
“Bu yıl, geçtiğimiz 
yıla göre ürün 
rekoltesi düşük.

Buna rağmen kalite 
oranı yüksek.
Koopera ti fi m izin 
kendi havuzlannda 
ortaklarımızdan 
bugüne kadar 350

bin ton zeytin aldık. 
Bu zeytinin yaklaşık 
bedeli 2 milyon 500 
bin lira civarındadır. 
Ortaklarımıza sezon 
öncesi verdiğimiz

faizsiz kredi bedel
leri verdikleri zeytin 
oranından düşülerek 
peşin ödeme 
yapılmıştır.
Yağmurların din- 
lesinden sonra 50 
veya 100 ton zeytin 
alabiliriz.” 
Bayrak, piyasalarda 
yaşanan durgunluk 
nedeniyle, zeytin 
satışlarında bir 
süredir yavaşlama 
görüldüğünü 
belirterek, 
“Piyasalardaki belir
sizlik devam ediyor. 
Bu belirsizlik uzun 
sürerse, önümüzde
ki yıl ortaklarımıza 
geçtiğimiz yıl 
verdiğimiz krediyi 
veremeyebiliriz. 
Bunun yerine, 
gübre, ilaç desteği 
yapabileceğiz. ” 
dedi.

Inge Hi cocukl a ra ziya retl er siiriiyor
Dünya Engelliler 
günü nedeniyle 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği’ni ve 
Rehabilitasyon 
Merkezinde eğitim 
gören engellileri 
ziyaret etti. 
Dernek Genel 
Başkanı Tamer Sivri, 
engellilere verdiği 
destek nedeniyle 
hazırlanan bir 
plaketi, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a verilmesi 
için, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak’a

verdiler.
Koçak, çalışmalar 
hakkında Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma

Derneği ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri’den 
çalışmalar hakkında

bilgi aldı. 
Rehabilitasyon 
Merkezi’ni gezerek 
çalışmaları yerinde 
gördü.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
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
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Mustafa Emre ÖZGEN
me.ozgn@windowslive.com

Serbest Kıyafet Uygulaması

AKP iktidarını ayakta tutan
lardan en önemli olgu, kendi
lerini yenilikçi ve modern 
olarak gösteriyor olmaları.

Sokaktaki insan "hem din
dar hem modern", "adamlar 
çalışıyor", "bak nasıl reformlar 
yaptı" gibi cümlelerle oyalanır 
ken bu gün komşumuzla 
savaşa sürüklendiğimiz apaçık 
bir gerçek.

Suriye meselesi bir kenarda 
dursun, bizim Hatay'da kamp 
açtığımız Özgür Suriye 
Ordusu, Şam'da bir okul bom
balayarak 30 öğrenciyi 
öldürdü, bunu bir kenara 
yazın.

Serbest kıyafet uygulaması
na gelelim şimdilik.

Serbest kıyafet demek, 
öğrencinin şortla, mini etekle, 

düğün kıyafetiyle okula' 
gitmesi anlamına gelmiyor. 
Belirli kuralları var.

TRT'nin internet sitesinden 
aldığım bilgiye göre yönet
melik şu şekilde belirlenmiş;

- Öğrenciler, öğrenim 
gördükleri okulun arması ve 
rozeti dışında nişan, arma, 
sembol, rozet ve benzeri 
takıları takamaz.

- İnsan sağlığını olumsuz 
yönde etkileyen ve mevsim 
şartlarına uygun olmayan 
kıyafetler giyemeyez,

- Yırtık veya delikli kıyafetler 
ile şeffaf kıyafetler giyemez.

- Vücut hatlarını belli eden 
şort, tayt gibi kıyafetler ile diz 
üstü etek, derin yırtmaçlı etek, 
kısa pantolon, kolsuz tişört ve 
kolsuz gömlek giyemez.

- Siyasî sembol içeren 
simge, şekil ve yazıların yer 
aldığı fular, bere, şapka, çanta 
ve benzeri materyalleri kul
lanamaz ve giysileri giyemez.

- Okul içinde baş açık, 
saçlar temiz ve boyasız olarak 
bulunur, makyaj yapamaz, 
bıyık ve sakal bırakamaz.

Aslında ben, birey olarak 
serbest kıyafet uygulamasına 
her zaman sıcak baktım. 
Lisedeyken yazlık kıyafet 
uygulaması ile ceket ve kumaş 
pantolonlar yerine kısa kollu 
gömlek ile keten pantolon 
giymeye başlamıştık.

Ama bu düşünceye muhale
fet edenlerin temel dayanağı, 
serbest kıyafetin öğrenciler 
arasındaki maddi, dolayısıyla 
sınıfsal farklılığı ortaya 
çıkararak zengin/fakir ayrımına 
gidilmesi, öğrenciler üzerinde 
yaratacağı olumsuz etkiler.

Küçük bir soru, çok parası 
olan, çok zengin olan, çeşitli 
kıyafetler alabilme yetisine 
sahip bir aile, çocuğuna neden 
devlet okuluna gönderir? Özel 
okullar varken?

Bu gün her mahallede bir 
hazır giyim mağazası varken, 
neden okullarda tek tip

kıyafete takılınır?
"Serbest kıyafet olursa 

zenginler çeşitli giyinir, fakirler 
ezilir" anlayışı önce şunları 
düşünmeli, özel okullar niye 
var?

Özel okullarda okuyan 
öğrenciler yanında devlet 
okullarında okuyanlar ezilmi 
yor mu?

Her ilçede onlarca hazır 
giyim mağazası varken ve 
gençler buralardan alışveriş 
yaparken, aileler neden buna 
tepki göstermiyor?

O zaman herkes çocuğunu 
Sah pazarından giydirsin, İstik
lal Caddesi üzerinde 
mağazalardan alışveriş yap
masın.

Bursa'ya götürüp spor 
ayakkabı almasın, rengi kaçan 
pantolonunu boyatsın giy
dirsin...

Biraz gerçekçi olmak lazım. 
Serbest kıyafet dendiyse okula 
marka kazaklarla gelmek de 
zorunlu kılınmadı.

Yönetmeliği var, kuralları 
var.

Sadece özen gösterilmeli ve 
aşırıya kaçınılmalı.

Dikkat edinilmeli.
İzleyip görelim.

‘Gemlik Körfez* www.gem I i kkorfezgazetesi.com

&MLİKİ HER YERE TAŞIYORUZ.
GemMfc Otogar .çorundan hareK

DİNAMİK FİYAT 
DONEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşulları için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.
Ankara 

06:45 - 08:45 -12:45 -16:15 - 23:15

Antalya 
10:45-23:15

İSTER
[ DEDİĞİMİZ SAATTE...

^FIRSAAT
"FIRSAAT’TE GELEN

KAZANIR”

Denizli 
11:45-23:15

İzmir 
08:15-11:45-23:15-00:15

5120025 - 5120083 n HEfi ÛHÛ HT nr I www.pamukkale.com.tr

0 850 333 35 351

İstanbul
08:25 -10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

İSTER
HE ME Al GEL

HEMEN AL
“ERKEN ALAN

KAZANIR"

1962-2012.
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Okul çevresinde gezenlere polis 
169 lira para cezası kesecek
Bursa'da okul çev 
resinde gezenlere 
polis 169 lira para 
cezası kesecek. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
talebi üzerine Bursa 
Valiliği tarafından 
alınan kararla, 
okulların çevresinde 
gezen, okulla ala 
kası olmayan 
kişilere cezai müey 
yide uygulanacak. 
Valilikçe yayınlanan 
genelge gereği 
bugünden itibaren 
okul çevresinde 
gezen, okulla 
alakası olmayan her 
bir kişiye 169 lira 
idari para cezası 
kesilecek. Çıkan 
karar soncunda 
İnegöl Emniyet 
ekipleri, okullar 
bölgesinde kont 
rollere başladı. 
2009 yılında İnegöl 
Emniyet Müdürlüğü 
tarafından Bursa 
Valiliği'ne yapılan 
talep üzerine, kesici 
aletlerin bulundurul
ması yasaklanırken, 
şimdi de öğrenci
lerin güvenliği 
açısından radikal bir 
karar alındı.
Valilikçe yayınlanan 
genelgede ise şu 
bilgilere yer verildi: 
"Bursa ili sınırları 
içinde her 
kademede faaliyette 
bulunan eğitim ve 
öğretim kuramların
da, geleceğimizin 
teminatı olan çocuk
larımızın ve gençler
imizin güvenli ve

Uludağ Uniuersitesi Has Tavuk 
ile işbirliği protokolü imzaladı

Uludağ Üniversitesi, 
BursalI üreticilerle 
işbirliğini geliştir 
meye devam ediyor. 
Üniversite, damızlık 
yumurta, Yumurtalık 
ve etlik civciv ile 
yumurtlamaya hazır 
tavuk ve yem üreti
mi yapan Has Tavuk 
AŞ ile işbirliğine 
gitti.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlüğü'ndeki 
törende işbirliği pro
tokolüne Rektör

huzurlu bir ortamda 
eğitim ve öğretim
lerini sürdürebilme 
leri esastır. İl gene 
lindeki örgün/yaygın 
eğitim ve öğretim 
kurumlan ile 
çevresinde huzurlu, 
sağlıklı, güvenli 
eğitim ve öğretimin 
sürdürülmesi, 
yöneticilerin, öğret
menlerin, öğrenci
lerin ve velilerin her 
türlü olumsuz 
davranıştan korun
ması suretiyle, 
okulların genel 
düzeni ve güvenliği
ni temin ederek, suç 
işlenmesinin önlen
mesi amacı ile 
aşağıda belirtilen 
önleyici idari tedbir
lerin alınması uygun 
görülmüştür. Bu 
kararlar, Bursa il 
sınırları içinde bulu
nan örgün/yaygın 
eğitim ve öğretim 
kurumlan ile bu 
kuramların çevre 
sinde uygulanacak. 
Eğitim ve öğretim 
kurumlan ile ilişkisi 

Prof. Dr. Kamil Dilek 
ve Has Tavuk AŞ 
Genel Müdürü, Şahin 
Aydemir imza

koydu. Protokole 
göre, Uludağ 
Üniversitesi
Veteriner

olmayan kişi veya 
kişler ve çeşitli risk 
gruplarının okulun 
bahçesinde (bahçe 
girişi dahil olmak 
üzere) ve okul 
içinde idareci, öğret
men, öğrenci ve 
velilere zarar vere
cek davranışlarda 
bulunması 
önlenecek. Eğitim 
ve öğretim kurum
lan ile ilişkisi bulun
madığı halde okul 
ve çevresinde 
sürekli bulunmak 
suretiyle idareci, 
öğretmen ve öğren
cilerin güvenliği 
açısından tehlike arz 
eden kişi veya kişi
lerin eğitim ve öğre
tim kuramlarının 
etrafını mesken tut
ması önlenecek. 
Okul ve çevresinde 
seyyar satıcıların 
anonsla veya 
hanutculuk şeklinde 
satış yapmak 
suretiyle eğitim ve 
öğretimin sağlıklı ve 
huzurlu yapılmasını 
engellemesi, araç 

içinde veya dışında 
yüksek sesle müzik 
dinlemek suretiyle 
gürültü kirliliği 
yapılması, eğitim ve 
öğretim kuram
larının çevresinde 
eğitim ve öğretimi 
olumsuz etkileyecek 
ve öğrencilere zarar 
verecek şekilde 
alkol veya bağımlılık 
yapan madde satıl
ması, kullanan veya 
başkalarına kul
landıran kişilerin 
bulunması kesinlikle 
önlenecek. Eğitim 
ve öğretim kuram
larına devam eden 
öğrencilerden 
korkutma, baskı ve 
zorlama yoluyla 
para toplanması, 
haraç alınması ve 
benzeri uygula
maların yapılması, 
eğitim ve öğretim 
kuramlarının 
çevresinde ilgisiz 
kişilerin kesici, deli
ci alet ve silah 
bulundurmak yoluy
la ferdi veya 
muhtemel risk gru
pları oluşturarak 
çeteleşmesi, idareci, 
öğretmen, öğrencil
er ve veliler 
üzerinde panik ve 
korkuya yol açması, 
bu gruplara zarar 
vermesi ile eğitim ve 
öğretim faaliyet
lerinin sekteye 
uğratılmasının 
önlenmesi yönünde, 
var olan idari ve 
hukuki tedbirler 
kesinlikle uygu
lanacaktır.

Fakültesi'nde öğren
im gören lisans ve 
lisansüstü 
öğrenciler, Has 
Tavuk'ta uygun 
konularda tez 
uygulamaları ve 
araştırmalar 
yapıp, işbirliği 
projelerinde görev 
alabilecek.
Öğrenciler ayrıca, 
Has Tavuk'ta staj 
yapıp, teknik 
gezilere de katıla
bilecek.

Toplam Destekli 
Polis Eüt Merkezi 
çocukları suçtan 

koruyacak

Bursa'da hayata 
geçirilen "Toplum 
Destekli Polislik 
Etüt Merkezi" mad 
di durumu iyi olma 
yan çocuktan suç
tan koruyup gele
ceğe hazırlayacak. 
Demirkapı Mahal 
lesi'ne yapılan 
"Osmangazi 
Belediyesi Toplum 
Destekli Polislik 
Şükran Gönenç 
Eğitim Merkezi" 
törenle açıldı. 
Merkezin açılışına 
Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput'un yanı sıra 
İl Emniyet Müdürü 
Ali Osman Kahya, 
Osmangazi Bele 
diye Başkanı Mus 
tafa Dündar, İl Müf 
tüsü Mahmut Gün 
düz, belediye baş 
kanları, siyasiler ve 
öğrenciler katıldı. 
Emniyet Müdür 
lüğü'nde görev ya 
pan toplum destekli 
polisler tarafından 
mahalleli çocuklara 
eğitimin verileceği 
ve çocukların suça 
bulaşmadan sahip 
çıkılacağı merkezde 
şu anda 100 öğren
ci eğitim görüyor. 6, 
7 ve 8. sınıf öğren
ciler hafta sonları 
normal dershane 
statüsünde, hafta 
içi ise etütler şek
linde milli eğitim
den gelen hocalar
dan ders alacak.
Merkez vatandaş ve 

KftŞ€D€ B€KL€MEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE 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

devlet iş birliği ile 
hayata geçirildi. 
Arsası hayırsever 
Şükran Gönenç 
tarafından 
bağışlanan 
merkezde ayrıca 
koordinasyon için 
toplum destekli 
polisler bulunacak. 
POLİSİN SOĞUK 
YÜZÜ,ŞEFKAT 
YÜZÜ HALİNE 
GETİRİLDİ 
Vali Şahabettin 
Harput, Bursa'da 
devlet millet kay
naşması ile polisin 
soğuk yüzünün bu 
çalışmalar ile şefkat 
yüzü haline getir
ildiğini belirterek, 
"Muhteşem bir 
işbirliği ile burada 
çok güzel bir hiz 
met açıldı. Çocuklar 
bizim geleceğimiz, 
hepimiz çocuk
larımızın yanlışa 
bulaşmadan, 
başlarına bir sıkıntı 
gelmeden bilgili, 
inançlı, ayakları 
sağlam yere basan, 
kendisi ile ailesinin 
ve ülkesinin iftihar 
ettiği bir şekilde 
yetişmesini isteriz" 
dedi.
Emniyet Müdürü Ali 
Osman Kahya ise, 
Bursa Valiliği, 
Osmangazi Beledi 
yesi, Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Bursa Müftülüğü ile 
bu projeyi bera ber 
yürüttüklerini 
söyledi
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SP İlce Divan loplantısı yapıldı
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Divan 
Toplantısı Genel 
İdare Kurulu üyesi 
Mustafa Balta,II 
Başkanı Mimar 
Selim Sait Terzioglu, 
İl Müfettişi Recep 
Aygün, İlçe müfettişi 
Cengiz Tatar, 
mahalle ve köy tem
silcilerinin katılımı 
ile İlçe lokalinde 
gerçekleştirildi.
Birim Başkanları, 
köy ve mahalle 
Başkanlarının rapor
larını vermelerinin 
ardından çalışmalar 
hakkında değer
lendirmelerde 
bulunmak üzere 
kürsüye İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen geçti.
Özmen, “Geçtiğimiz 
ay her zaman 
olduğu gibi yoğun 
çalışma temposun
da; Hisartepe 
mahallemizde "Söz 
Mahallede", 2 
Aralık'ta 120 kişi ile

Yeni Bir Dünya'ya 
çağrı mitingi,İlçem
izde 2 günlük eğitim 
programı, İlde 
eğitim programı ve 
sandık çalışmaları 
şeklinde yoğun 
geçti. Allah'a şükür 
Milli Görüş hayırda 
"Önden çeken 
arkadan iten "olmak
ta” dedi.
GİK üyesi Mustafa 
Balta ise konuş
masın "Bizi aldatan 
bizden değildir" 
Hadis-i Şerif ile 
başladı. “Sayın

Başbakan son 
zamanlarda Milli 
Görüş söylemlerini 
sık sık kullanır 
olması ama icratını 
yapmamasını örnek
leri ile anlatarak bu 
durum Saadet'in 
yükselişe geçtiğinin 
işaretidir dedi. 2 yıl 
önce yayına başla 
yan Muhteşem 
Yüzyıl dizisini 
eleştiriyor, hertürlü 
imkanı varken 
yayından kaldırıl
ması için birşey 
yapmıyor. 10 yıllık 

iktidarı döneminde 
Avrupa'nın en 
küçük organizes 
yonuna koşarak 
giderken İslam 
Birliğinin temeli 
olan D-8 'e hiç 
katılmayan 
Başbakan bu sene 
katılıyor oradada 
Türkiye NATO 
toprağıdır diyor. 
İsrail'e karşı esip 
gürlüyor ama 
Israilin korunması 
için Malatya'da 
kurulan Füze kalka
nına izin veriyor. BM 
eleştiriyor, IMF'yi 
eleştiriyor fakat yeni 
bir Dünya'nın kurul
ması için birşey 
yapmıyor dedi.
Bütün bunlar bize 
gösteriyor ki ülkenin 
başındakiler bir 
tiyatro sergiliyorlar. 
Senarist Siyonizm, 
yönetmen Amerika 
figüranlar ise İslam 
ülkelerinin başında
ki yönetici 
lerdir” dedi.

Muhasebeciler 
Bilirkişilik Pastasından 

Pay Almak İstiyor
Bilirkişiliğin uygu
lamacıların içinde 
yer alması gereken 
temel bir müessese 
olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Mehmet 
Yüce, "Muhasebeci 
ve Mali müşavirler, 
bilirkişilik uygula
masında olayın 
güçlü tarafı 
olmalarına rağmen, 
maalesef bu pas
tadan paylarını 
alamamaktadırlar" 
dedi.
BSMMMO Mesleki 
Uzmanlık Akade 
misi bünyesinde 
açılan 'Vergi ve

0258568 sayı ve 04.12.2012 
tarihli Gemlik Gümrük 
Müdürlüğüne ait alındı 

belgemiz kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

SÖRMAŞ SÖĞÜT 
REFRAKTER MALZ. A.Ş. 
Söğüt V.D. 777 004 4268

Muhasebe 
Bilirkişiliği Kursu' 
Prof. Dr. Mehmet 
Yüce'nin 'Hukukta 
Bilirkişilik Müesse 
sesi ve Vergi Bilir 
kişiliği* dersiyle 
başladı. 41 kursi 
yerin katıldığı kur
sun açılışında BSM 
MMO Yönetim Kuru 
lu Sekreteri Servet 
Kuru da hazır 
bulundu. Ders önce 
si kısa bir konuşma 
yapan BSMMMO 
Yönetim Kurulu 
Sekreteri Kuru, 
bilirkişiliğin öne
minden bahsetti.

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR
M Jİ *
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Bursa İl Genel 
Meclisi'nin Kasım 
ayı bütçe olağan 
toplantılarında İl 
Özel İdare bütçesini 
108 milyon TL 
olarak kabul edildi. 
Nedim Akdemir 
başkanlığında 
Kasım ayı olağan 
bütçe 
görüşmelerinin son 
gününde İl Özel 
İdaresi bütçesini oy 
çokluğu ile 108 TL 
olarak karara bağ
landı.
İl Genel Meclisi 
Başkanı Nedim 
Akdemir açıkla
masında 2013 yılı İl 
Özel İdare 
bütçesinde yatırım
lara 65.765.000TL

ayırdıklarını ve en 
büyük pay ise 
eğitime ayrılmıştır 
dedi. Akdemir “2013 
yılında 410 derslik 
yapmayı planlıy
oruz. 2012 yılında 
ise inşası başlanan 
okulların 2013-2014 
Eğitim Öğretim 
döneminde hizmete 
girmesi için ilgili 
dairemiz çalış
malarını hızla 
sürdürmektedir. 
2012 yılında yoğun 
kış şartlarında 
kapalı köy yolu 
kalmadı yine bu 
dönemde de karla 
mücadelede tüm 
hazırlıklarımız 
tamamlanmıştır. 
2012 yılında kırsal

alanlarda yaklaşık 
600 km yol yaptık, 
yeni yılda da 
bakımını plan
ladığımız 600 km’lik 
yolumuz olacak. Bu 
gün Bursa’da tarım 
topraklarımızın 
yüzde 55’i sulan
maktadır, kapalı 
devre sulama sis
temimizi daha da 
yaygın hale 
getirmek için 2013 
yılında yatırım
larımız devam ede
cektir. Spor alanın
da ise 1 Milyon TL 
bir artış gerçek
leştirdik amacımız 
sporu her kesime 
yaymak olacaktır” 
açıklamasında 
bulundu.

ABONE OLDUNUZ MU?
m.ii|iiiiiiııımıumıABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KURYE ARANIYOR
EN AZ LİSE MEZUNU 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK 
YAPMIŞ KURYELER 

A2 EHLİYETİNE SAHİP 
MOTOKURYE ARANIYOR

MNG KARGO AŞ. 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Fırın Sok. 

No7/1 GEMLİK Tel: 512 30 21-22

SOFÖB 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 : 514 30 07 
GSM : 0 554 951 68 12

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ı FJft AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 10 >]|l{UhXl{ 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IVIıVİVvUUV

KİRALIK KÖS^SDE
TjjjT KİRALIK DAİRE 
® TEL: 0 532 583 53 78

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

■ Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDC DAVCTİYC BASILIR

■w 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 
lLE HİZIVIETİNİZDEYİZ

Zengin çeşit ve 
kataloglarımızı görmeden 
_____ kcrar vermeyin ... I

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

JTgJ_J_£O;_224) 513 96 83 Fax : (0,224) 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MııılıırtiBlOilllH hMMıMlrtılı!
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, sosyal 
güvenlik sisteminin 
sorunlarını çözecek 
düzenlemeyi 
Meclis'e sunduk
larını söyledi. Eşi 
üzerinden sağlık 
yardımı alan 
esnafın prim borcu 
siliniyor.
haberine göre terör 
mağduru aileler 
özel hastanelerde 
ilave ücret öde
meyecek. Erkek 
çocuklarda sağlık 
hizmetinden yarar
lanmaları liseden 
sonra 20 yaşından 
gün almamak kay- 
dıyla 4 ay uzatılı 
yor.
GAZİLERE 
HASTANE 
ÜCRETSİZ 
Tasarıya göre;

MMlaıistımiıB
Hazırlanan yeni 
kanun taslağına 
göre kaçak petrol 
tanımı 'kaçak 
akaryakıt' şeklinde 
değiştiriliyor. 
'Caydırıcılığın* en 
önemli unsuru olan 
hapis cezası için ise 
ispat yükümlülüğü 
kamu kuramlarına 
veriliyor.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'nın koor
dinasyonunda Türk 
ekonomisine mil
yarlarca lira kayba 
neden olan kaçak 
akaryakıtta 
mücadele için yeni

SOSY

genel sağlık sigor
tasına geçildikten 
sonra bu sistem
den yararlanması 
gereken kendi 
adına ve hesabına 
bağımsız çalışan 
sigortalıların 
geçmişe dönük 
sosyal güvenlik 
destek prim 
borçları açtıkları 

bir kanun taslağı 
hazırlandı.
Taslak, kaçak 
akaryakıtla 
mücadele şeklini 
değiştiriyor.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı 
çevrelerinden alınan 
bilgiye göre 
"Kaçakçılıkla 
Mücadele ve 
Gümrük Kanunu ile 
bazı kanunlarda" 
değişikliğe gidiliyor. 
Hazırlanan yeni 
taslakla Petrol 
Piyasası 
Kanunu'nda yer 
alan kaçak akaryakıt 

davalardan 
vazgeçmeleri 
halinde siliniyor. 
Terörle mücadelede 
malul kalanlar ile 
Kıbrıs, Kore ve 
İstiklal Savaşı 
gazisi olarak şeref 
aylığı bağlanmış 
olanlar özel hastan
eye gidince ek 
ücret ödemeyecek.

tanımı değiştiriliyor. 
Yürürlükteki kanun
da yer verilen 
"Kaçak petrol 
(Madde 2); a) 
Kuramca belirlenen 
seviyede ulusal 
marker içermeyen 
akaryakıtı, b) 
Kanuni yollarla 
Türkiye'de serbest 
dolaşıma girdiği 
belgelendirilemeyen 
veya menşei belli 
olmayan petrolü ve 
petrol ürünlerini" 
tanımı değiştiriliyor. 
Yeni taslakta, kaçak 
akaryakıt ibaresine 
yer veriliyor.

Kredi borcu bittik
ten sonra ödenen 
hayat sigortası 
primleri bankadan 
iade alınabiliyor. 
Bankadan çekilen 
kredi sonrası 
bankaların zorunlu 
tuttuğu bazen de 
habersiz yapılan 
hayat sigortası 
ödemeleri iade alın
abiliyor.
Bankalardan nakit 
kredi, taşıt veya 
konut kredisi çeken
ler dikkat bankanız
dan alacağınız var. 
Kredi borcu bittik
ten sonra ödenen 
hayat sigortası 
primlerinizi 
bankadan iade alın
abiliyor. Bankadan 
çekilen kredi son
rası bankaların 
zorunlu tuttuğu 
bazen de habersiz 
yapılan hayat 
sigortası ödemeleri 
iade alınabiliyor.

BANKALARIN 
BÜYÜK VURGUNU 
Tüketicilerden gelen 
şikayetlere göre 
kredi vadesi 
süresince bankadan 
kullandığınız 
krediye bağlı olarak 
yapılan hayat sigor
talarından bankalar 
büyük vurgun 
yapıyor.
1 yıldan kısa vadede 
kredi çeken müşter
ilerine "Kredi 
vadesinin bir yıldan 
kısa olması duru
munda asgari sigor
ta süresi 1 yıl olarak 
belirlenmektedir.' 
diyen bankalar bir

de bu yetmezmiş 
gibi 13 aylık çekilen 
bir krediye genellik
le yıl bazında 
(12,24,36 aylık) 
hayat sigortası 
yaparak neredeyse 
11 aylık ek bir 
ödeme yansıtıyor. 
Kredi kullanımı 
esnasında en çok 
tartışılan konular
dan bir tanesi de 
bankaların şart koş
tuğu sigortalar. 
Kredisi kullanan 
müşterilerinin kredi 
borçları, sigorta 
süresi içinde yaşam 
kaybı riskine karşı 
teminat altına alan 
bankalar sigorta 
primlerini müşteri
lerinden peşin veya 
yıllık taksitler 
halinde alıyor.

"BANKANIZDAN 
GERİ 
ALABİLİRSİNİZ" 
Kredi hayat sigor
tasının kredi vadesi 
boyunca insanların 
sadece kendilerini 
değil yakınlarına 
karşı olan sorumlu
luklarını da güvence 
altına alan bir sigor
ta türü olduğunu 
hatırlatan sikayet- 
var.com'un avukat
larından Av.

Ramazan Aykış 
"Kredi vadesinden 
fazla ödediğiniz sig
orta ödemelerinizi 
bankanızdan geri 
alabilirsiniz' dedi. 
Av. Aykış, 
bankaların sigorta 
uyanıklığını ve 
tüketicilerin hak
larını şöyle açıkladı: 
"Bankalar tarafın
dan zorunlu tutulan 
hayat sigortası sig
orta şirketleri 
tarafından, yıl bazın
da yapılmakta olup, 
13 ay vade ile kredi 
çeken vatandaşa 24 
ay boyunca hayat 
sigortası primi öde
mek durumunda 
bırakılmaktadır.
Kredi çekmek için 
zorunlu olarak 
hayat sigortası 
yaptıran tüketicinin 
bir de üstüne kredi 
borcu bittikten 
sonra da hayat sig
ortası primi ödemek 
durumunda bırakıl
ması da kanaa
timizce Tüketicinin
Korunması 
Hakkındaki Kanun 
uyarınca haksız 
şarttır ve tüketici 
fazla ödemek 
durumunda kaldığı 
bu primleri iade 
alabilmelidir.'

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. 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. * 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm , 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513-75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 513 1O 79
MAR-PET 5i3 30 33
Tuncey Otogez 513 16 45
Beyze Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 544 30 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK «ÜNLOjC SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4441 

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)

HillIlMliil
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ; ŞAFAK 
VAKTİ BÖLÜM 2: 
11:30-14:00-16:30- 

20:00 
DABBE; BİR CİN 
VAKASI: 12:00- 

14:15-16:45-20:15 
REZERVASYON 

5133321
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AŞKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI <
5 Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde C 

MENÜ Yllba?' Öze' Programına sîzleri de bekliyoruz.
ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KIŞI BAŞI) 

Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık M

: Krep (fıHavuç' rab?'niberRSonfiiseosu ile} ALKOLLÜ : 110 TL (2 Duble Yerli)ANA YEMEK : Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile \ /
TATLI : Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı
ÖZEL İKRAMLAR : Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez ALKOLSÜZ :80 TL
PROGRAM___________

20:00 - 22:00 Dinleti Müziği 
22:00 - 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler 
23:00*23:50 İstek Bölümü

ÇOCUK :50 TL
23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

00:30-01:40 Club
01:40-03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

Bilet satışlarımız Aşka Otel’den bizzat yapılacaktır. Rezervasyonsuz giriş kabul edilmeyecektir.
YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

02245123200 - 02245123100

LIÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

3 AY ERTELEME
+6 TAKSİT

* '«i||;«l<li^|ri,,T' !«!||IWI!8 'TjipH Yıl | ı;l |.’ "‘'«'İÇ!JJIİÎÎIN!'" '4!!Iİp!ill^liJİ!pÇi"«;'Ç'l’|

i

4 MICHELIN LASTİK ALANA
TABLET PC HEDİYE

RENAULT FIX PAKETLERİNDE 
VE ELF MOTOR YAĞLARINDA 

%20 İNDİRİM
'• '|l|| 'Ç ’ .*'!&!!!■ ,.' ' »ı» m|‘l ‘»'«h İ’1 11' Mh |i i M iJ >jîH 'HÇ İş ' tSs»1 fflp '!>! "M |,',ik 1
\ ' so Ât

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



İiîtim İM iapatf
Merhum Daniş Ekim tarafından 4 Temmuz 1996 yılında Öğretmenevi yapıl
ması için Milli Eğitim Bakanlığı’na şartlı olarak bağışlanan tarihi yalı, Milli 
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in talimatları ile kapatıldı. Türkiye’deki tüm 
öğretmen evlerinin kapatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 16 yıldır 
Gemlikli öğretmenlere hizmet veren 1886 yılında yapılmış olan bina cuma 
akşamı son olarak öğretmenleri konuk etti. Şimdi kapısında “Kapalı” 
yazıları bulunan bu binanın ne yapılacağı bilinmiyor. Ekim Ailesi, tapuda 
inceleme yaparak konuyu araştıracak. Haberi sayfa 4’de
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Gişeden | 
milli piyango 

biletlerini 
çaldılar

Bursa'nın en işlek caddelerin 
den birindeki piyango bayiinden 
800 adet çeyrek bilet çalındı. 
Haberi sayfa 3’de

10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları 
Günü nedeniyle, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanhğı’nca 
“Kadına Karşı 
Şiddet ve Kadın 
Haklan” konulu 
panel düzenledi. 
Avukat Nilgün 
Berk’in konuşmacı 
olarak katılacağı

panel, bugün 
saat 14.oo’de 
11 Eylül Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılacak. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
“Kadına Karşı Şid 
det ve Kadın Hak 
lan” konulu panele 
Gemliklileri bek
lediklerini söyledi.

aiMmsıı atıllı

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi’nde BADEP 
(Baba Destek Eğiti 
mi) kursları başladı.

2 gurup halinde 
açılan kursa 30 
babanın katıldığı 
öğrenildi. Syf2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kentler, evler ve insanlar... (1) 
İnsanların yaşadığı yerlere kent diyoruz. 
İnsan olmadan kent olmaz.
Kentler, insanların barınma, sosyal yaşa 

mini sürdürme, ticaret yapmalarını sağla 
dıkları, buralarda sanayi ya da yönetimsel 
işlerle uğraşılan yerleşim alanlarıdır.

Gemlik’in tarihsel yerleşimi çok eskilere 
dayanır.

Gemlik şehrinin kurucularının 3-4 bin yıl 
önce Yunanistan’dan kalkan bir gurup 
cesur denizcinin "Altın Postu" bulmak için 
"Argo" adlı gemi ile yola çıkmalarıyla baş 
lar.

Argonautlar olarak bilinen bu denizciler, 
memleketlerine dönerlerken Marmara 
kıyılarında güzel bir körfeze demir atarlar...

Devamı sayfa 4’de

^^YİLBAŞI GECESİ İÇİN 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 

LİG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ
MAÇLARIN HEYECANINI ; V
AİLENİZ İLE BİRLİKTE İflMOnM

YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 
KALİTELİ BİR MEKAN...

essiz DfiNİZ MANZARASI - BALIK KCYFİ-Ü3 TV MfiYfiCANI

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Hal ve gidiş...
Ülke yönetmek ciddi bir iştir. Hem de 

kifayetsiz muhterislerin eline bırakılmaya
cak kadar ciddidir. Dirayet istiyor. Öngörü 
istiyor. Düşünerek hareket etmeyi gerek
tiriyor

Bir durum saptaması...
Emperyalist güçler, ekonomik ve siyasi 

kuşatmaya aldıkları Türkiye’yi tek kurşun 
atmadan ele geçiriyor. Topraklar, madenler, 
bankalar derken petrol elden gidiyor.

Önlem mi?
Çookkk...
Öncelikle çalışmak ve üretmek...
Sonra sivil toplum örgütlerinin düzen

lediği hak arama eylemlerine katılmak...
Siyasal otorite ne yazık ki “kendi günübir

lik çıkarlarını düşünerek” dışarıdan gelen 
dayatmalara direnmiyor... Hatta tıkandık
ları yerde kanal açıcı görevi üstleniyor.

Nasıl mı?
AKP’nin 10 yıllık iktidarında ülke yararına 

üretim yapan hizmet veren neredeyse tüm 
kurumlar yabancı şirketlerin denetimine 
geçti.

Tüzel kişiliğe sahip yabancı şirketlere 
taşınmaz mal edilme hakkı tanınarak 
topraklar yağmalandı.

Adına 2 B denilen sözde Orman Vasfını 
Yitirmiş Alanların satılmasını öngören yasa 
ile ülkenin geleceği karartıldı.

2004 yılında geçen bir yasayla, Doğu 
Anadolu Bölgesi büyüklüğünde bir alanın 
maden arama ve işletme ruhsatı 
yabancıların eline geçti.

Türk Petrol Yasası’nda yapılan değişiklik 
ile ulusal çıkarlar ve ülke yararını gözetme 
ilkesi terk edilip uluslararası şirketlere 
sayısız ayrıcalık ve avantajlar sağlandı.

Yine AKP Hükümeti döneminde birçok 
kamu kuruluşu özelleştirildi.

TÜPRAŞ, SEKA, PETKİM, ERDEMİR, 
TEKEL (İçki bölümü) gibi kurumlar yerli fir
malar tarafından satın alınırken stratejik 
öneme sahip haberleşme sektörü 
yabancılara emanet edildi.
“Babalar gibi satarım” sloganıyla Telsim 

ve Telekom gitti
THY, Boğaz köprüleri ve limanlar gibi 

birçok kuruluş da yabancılar tarafından 
mercek altına alınmış durumda.

Sırasını bekliyor.
Bir yandan siyasal İslam, diğer yandan 

ayrılıkçı hareketten kaynaklanan iki büyük 
tehlike emperyalistlerin ekmeğine yağ 
sürüyor.

Türk insanı gelişen çok ciddi tehlikenin 
boyutlarının ne yazık ki farkında değil.

Siyasal yapı da öyle...
Türk toplumunun “ortak” hareket etme 

sorumluluğu ortadadır.
Çünkü tehlikede olan Cumhuriyettir.
Cumhuriyetle birlikte edinilen kazanımlar 

bir bir elden çıkmaktadır.
Onun için;
Omuz omuza vermek, Büyük Ortadoğu 

planlarını bozmak ulusal zorunluluktur.
Laik, bağımsız, demokratik Türkiye 

Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşamasını 
isteyenler şimdiden önlemlerini almak, 
gerekli adımları atmak, ortak değerlerde 
birleşmek ve bütünleşmek durumundadır.

Türkiye’yi hızla bataklığa sürükleyenlere 
dur demek için birçok neden ve meşru 
yöntem var.

Yeter ki istensin...

WIiMMiiiawIi
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi’nde BADEP 
(Baba Destek 
Eğitimi) kursları 
başladı.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdür 
Yardımcıları Ümit 
Yetkin ve Engin 
Çavuş'un verdiği 
kurslar 2 grup 
halinde başladı. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
ilerleyen zamanlarda 
gurup sayısının art
masının beklendiği 
belirtilerek, 
“BADEP kurslarında 
babalar toplam 14 
hafta sürecek bir 
eğitim alacaklar. Bu 
eğitimler haftada 1 
gün 4 saat olarak 
gerçekleşecek. 
7-11 yaş öğrenci 
velilerine yönelik 
uygulanan program-

da baba ve çocuk 
arasında sağlıklı 
iletişim kanallarının 
kurulması ve 
babanın çocuk 
gelişimindeki yeri ve 
önemi ele alınacak. 
Oturumlarda farklı 
etkinlikler yapılarak 
babanın örnek olma 
anne ve baba 
arasında çocukları 
karşı tutarlı olma 
konularına vurgu 
yapılacak." denildi.

Ayrıca, kursta çocuk 
hakları, çocuk ihmali 
ve istismarı bunlara 
karşı neler yapıla
bileceği, aile tutum
ları, olumlu davranış 
geliştirme, sosyal ve 
duygusal gelişim, 
zihinsel gelişim, gibi 
farklı konular ele alı
nacağı, kursun otu
rum sonlarında anne 
mektupları ile 
süreçten annelerin 
de haberdar edile

ceği belirtildi. 
BADEP kursunda, 
babaların eğitimleri 
ile aile içi iletişim 
kanallarının sağlıklı 
olarak işletilmesi, 
babaların çocuk 
eğitiminde aktif rol 
üstlenmeleri 
hedeflenirken, 
2 gurup halinde 
başlayan Baba 
Destek Eğitimi kur
suna 30 babanın 
katıldığı açıklandı.

Velihalıa Kıraathanesi
bir engelliyi ilaha sevindirdi
Velibaba 
Kıraathanesi’nin 
“Her ay bir engel 
kalkıyor” projesi 
kapsamında, bir 
engelli vatan
daşımıza engelli 
bisikleti armağan 
etti.
Her ay bir engelliye 
sandalye projesi 
kapsamında, 
kıraathane müşteri
lerinden Hasan 
Yaman, Feyyaz 
Kınay ve İlhan 
Şen’in satın aldığı 
engelli bisikleti 
MS hastası ve 
kalçasından proble
mi olan bir engel

liye verildi. 
Velibaba 
Kıraathanesi’nden 
gazetemize yapılan 
açıklamada, 
başlattıkları proje 
kapsamında, 
bugüne kadar 20 
engelli vatandaşı 
sevindirdiklerini 
belirterek, “Her ay 
bir engel kalkıyor” 
projesinin devam 
edeceği belirtildi. 
Velibaba 
Kıraathanesi, 19 
ncu tekerlekli 
sandalyesini ihtiyaç 
sahibi 11 yaşındaki 
bir çocuğa ulaştır
mıştı.

KAYIP BEKO CASIO 398 SR MARKA MF AG 80300908 
SİCİL NOLU YAZAR KASAMIN RUHSATINI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. NACİYE ÖZTÜRK

KAYIP NÜFUS CÜZDANIMI VE EHLİYETİMİ KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR. DİNÇER EMRE
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Mi MilMİ
Bursa'nın en işlek 
caddelerinden 
birindeki piyango 
bayiinden 800 adet 
çeyrek bilet çalındı. 
Atatürk Caddesi 
Ulucami karşısında 
bulunan Servet 
Milli Piyango 
Gişesi'nin çalışanı 
Burak A., saat 09.30 
sıralarında işyerine 
gelen sigara top
tancısıyla 
görüşürken, sırtını 
gişeye döndü. Bu 
esnada gişe önünde 
bekleyen kimliği

6 Hin paket tatat sigara ele leçiriM
Yıldırım’da kaçak 
çay paketlerine 
gizlenmiş 6 bin 900 
paket bandrolsüz 
sigara ele geçirildi. 
İl Emniyet Müdür 
lüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi

Bursa'ılaki hrıncılanlenetinı alıında
Bursa'da yapılan 
ekmek denetim
lerinin yüzde 
60'ında tebliğe uyul
madığı bildirdildi. 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü Gıda 
Denetim Görevlileri, 
ekmek ve ekmek 
çeşitleri tebliğindeki 
yenilikler konusun
da fırıncılara 
yönelik bil
gilendirme toplan
tılarının ardından 
başlattığı fırın 
denetimlerine 
devam ediyor.

İkl hayatın defleri 60 bin lira
Bursa’da okul yolun 
da ölen iki kızın ha 
yatına sigorta şirketi 
52 bin 600, bilirkişi 
ise 59 bin 800 lira 
değer biçti. Şok ya 
şayan aileler, 520 
bin liralık maddi 
manevi tazminat 
davası açtı.

lira) alarak olay 
yerinden kaçtı. 
Biletlerin çalındığını 
fark eden Burak A.

belirsiz bir kişi 
deste halinde bulu
nan 800 çeyrek 
bileti (değeri 8 bin

Mali Büro ekipleri, 
doğu illerinden 
kargo ile Bursa'ya 
çok sayıda kaçak 
sigara getirileceği 
ihbarı üzerine 
harekete geçti. 
Yapılan istihbarat 
çalışmalarının ardın

Yapılan denetim
lerde fırınlardan nor
mal ekmek, kepekli 
ekmek, tam buğday 
ekmeği ve diğer 
ekmek çeşitlerinden

Duruşma çıkışında 
konuşan aileler, 
“Derdimiz para 
değil, trafik kazala 
rındaki ölümleri 
bitirmek” dedi.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, 25 Kasım 
2010’da merkez Nilü 
fer ilçesi İzmir yolu 

dan ekipler, Eğitim 
Caddesi'ndeki bir 
kargo şirketine 
operasyon düzenle
di. Operasyonda, 
kaçak çay paketle 
rine gizlenmiş 
6 bin 900 paket 
bandrolsüz sigara 

numuneler alındı. İl 
Gıda ve Yem Kontrol 
Merkez Araştırma 
Enstitüsü 
Laboratuan'na gön
derilen ekmeklerde 

üzerinde meydana 
geldi. Fatih Lisesi 
Fen Bölümü 2'nci 
sınıfta okuyan Di 
dem Zeynep Çakar 
ve Ezgi Nil Topuz, 
gece boyu sınava 
çalışıp okullarına 
gitmek için evden 
çıktı. İzmir yolu 

şaşkınlığını uzun 
süre üzerinden ata
madı. Görgü tanık
ları bir kişinin bilet
leri alıp koşarak 
olay yerinden 
uzaklaştığını 
söyledi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü olay 
yerinde inceleme 
yaparken, 
çevredeki 
işyerlerinin güvenlik 
kameralarını incele
meye aldı. Şahsın 
sadece bilet 
çaldığı öğrenildi 

ele geçirildi. 
Kargoyu almaya 
gelen S.O. (30), 
gözaltına alındı. 
Zanlıya, 
emniyetteki 
ifadesinin ardından 
idari para cezası 
verildi 

gramaj, yabancı 
madde, rutubet, kül 
ve tuz oranları 
bakımından analiz 
yapıldı. Ancak 
fırın denetimlerinde 
alınan 167 numune
den 99'unda 
sonuçlar 
olumsuz çıktı. 
Olumsuz sonuç 
çıkan fırınlara Gıda 
Yasasının 40/d mad
desine göre idari 
para cezası uygu
landı. Yetkililer, 
denetimlerin aralık
sız süreceğini 
bildirdiler.

üzerinde yolun 
karşısına geçmek 
isteyen iki arkadaşa, 
G.Ç. idaresindeki 16 
GD 730 plakalı mini 
büs çarpmıştı.
Açılan ceza davasın
da sanık sürücüye 
toplam 5.5 yıl hapis 
cezası verildi.

Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü perso 
neli, her yıl ölüm
lere yol açan soba 
zehirlenmelerine 
karşı vatandaşlara 
uyarılarda 
bulundu.
Baca gazı zehirlen
meleri ile gün
demde olan 
Bursa’da Sağlık 
Müdürlüğü tarafın
dan eğitim ve bil
gilendirme çalış
maları devam edi 
yor. Geçen yıl 
olduğu gibi, bu yıl 
da camilerde vaaz 
ve hııthalarrla Irnnıı 

gündeme getirildi. 
Zehirlenme olay
larının en çok

Bursa’nın Yenişehir 
ilçesinde çıkan 
yangın korkuttu. 
Sabah saat 09:00 
sularında Ulucami 
Mahallesi Eskikara 
caali Sokağı’nda 
kimsenin oturma 
dığı ahşap bir evde 
yangın çıktı. 
Mahalle sakinlerinin 
hemen itfaiyeyi ara
ması ile Yenişehir 
itfaiyesi 4 araçla 
yangına müdahale 
etti. Bitişikteki iki 
eve de sıçrayan 
yangın itfaiyenin 
müdahalesi ile kon 

görüldüğü 
Yıldırım’da Erenler 
Camii ve Aziziye 
Camiilerinde stand 
kuran ekipler, baca 
gazı zehirlen
melerinden 
korunma amaçlı 
hazırlanan 
broşür ve kitapçık
lar dağıttı.
Camilerdeki baca 
gazı zehirlenmele 
rine yönelik stant 
çalışmalarının yıl 
boyunca devam 
edeceğini 
kaydeden ekipler, 
Bursa’da 2012 
vıhnda RHH’a vnkın yunma uuv o ycıiMiı 

zehirlenme vaka 
sının yaşandığını 
vurguladı.

trol altına alındı. 
Mahalle sakinlerine 
heyecanlı dakikalar 
yaşatan yangının 
çıkış sebebi araş 
tınlıyor. Mahalle 
sakinleri, çevrede 
başka ahşap 
evlerinin de bulun
duğunu belirterek, 
“Başka binalara 
sıçramasından 
korktuk. Çünkü 
bölgede birçok 
ahşap bina var ve 
hepsi bir birine 
bağlantılı. Mahalle 
miz büyük bir teh 
like atlattı” dedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kentler, evler ve insanlar... (1)
Argo gemisinde su kalmamıştır.
Kıyıya yakın bir yerde demir atan gemi

den İlas adlı gemiciyi kıyıya su almaya 
gönderirler.

İlas geri gelmeyince diğer gemiciler ar 
kadaşlarını aramak için karaya çıkarlar.

Bu arada dağ köylerinde yaşayan insan 
ların olduğunu öğreniriz efsaneden...

Homeros’un llyada ve Od ise kitabının 
sayfaları yazar bunları...

İçinde yaşadığımız bu kentte birçok 
değişik kavimler yaşamışlar.

Bu topraklara, Lidyalılar, Persler, 
Büyük İskender, Bitinyalılar, Romalılar, 

BizanslIlar sonra da Osmanoğulları sa 
hip olmuşlar.

OsmanlInın Bursa'yi almasından sonra, 
Gemlik’te alınır.

Gemlik’te OsmanlI döneminde hıristiyan 
rum, ermeni ve az sayıda musevi yurttaşı 
ile müslüman yaşar.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Yunan ordu 
sunun çekilmesiyle, OsmanlI tebasından 
olan rumlar ve diğer din mensupları Gem 
lik’i terk ederler.

Osmanh döneminde Gemlik, şirin bir 
kıyı kasabasıdır.

Yerleşim daha çok Balıkpazarı dediği 
miz bölgede kıyıdan içeriye doğrudur.

Düzenli cadde ve sokakları vardı.
İnsanların yaşadığı konutlar, Osmanh 

türk ve rum mimarisidir.
Tek, tük de olsa, Fransız ve İtalyan mi 

marların yaptığı güzel konaklar mevcut
tur.

Denize kıyısı olan binalar, eski deyimle 
“leb-i deryadır”
Denizin dalgaları, kıyıdaki yalılara vur

maktadır.
Çocukluğumuzda, bugünkü öğretmen 

evi olan Daniş Ekim Ailesi’nin oturduğu 
bina ve oradan eski Liman Başkanlığı 
(Mado’nun bulunduğu yer) binasına 
kadar olan konutların deniz taraflarına 
dalga vururdu.

Gemlik’in bugün koruyamadığımız öz 
gün Osmanh ve İtalyan mimarları tarafın 
dan yapılmış çok güzel binalar vardı. 
Bunlardan biri Kayhan Mahallesi 2 notu 
Caddede Hasan Ateş’in evi, daha ileride 
Atatürk İlkokulu’nun bulunduğu Halitpa 
şa Mahallesi’nin köşesinde, Ahmet Ünal- 
lara ait bina, Balıkpazarı Mahallesi 1 nolu 
Caddede (Büyükşehir Belediyesinin ka 
mulaştırdığı) Bekçe Ailesi’nin oturduğu 
konak, yanında Çıpa Ailesi’nin evi, biraz 
ötesinde Kumla Ailesi’nin orturduğu ev 
ve Daniş Ekim’in Öğretmenevi olarak ba 
ğışladığı yalı vardı.

Kentler, evleri ve içinde yaşayan insan
larıyla değerlidir.

Daniş Ekim, müstesna Gemliklilerden 
biriydi. O bir "Bey” di...

Oturduğu yalısını Atatürk devrimlerini 
yaşatacak öğretmenlerin dinlenmesi için 
bağışlamıştı. Öğretmenevi şimdi kapa 
tıldı. Devamı Yarın....

MsatttiiWiii
Merhum Danış Ekim tarafından 4 Temmuz 1996 yılında Öğretmenevi yapılması için Milli 
Eğitim Bakanlığı’na şartlı olarak bağışlanan tarihi yalı, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 
talimatları ile kapatıldı. Türkiye’deki tüm öğretmen evlerinin kapatılmasına yönelik çalış
malar kapsamında, 16 yıldır Gemlikli öğretmenlere hizmet veren 1886 yılında yapılmış olan 
bina cuma akşamı son olarak öğretmenleri konuk etti. Şimdi kapısında “Kapalı” yazıları 
bulunan bu binanın ne yapılacağı bilinmiyor. Ekim Ailesi, tapuda inceleme yaparak konuyu

îfeniş Ekim 
tarafından 4 Temmuz 
1996 yılında 
“Öğretmenevi” yapıl
mak koşuluyla Milli 
Eğitim Bakanlığına 
bağışlanan tarihi 
bina, öğretmenlerin 
hizmetine kapatıldı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer, 
yaptığı açıklamada 
öğretmenevlerini 
zarar ettiği gerekçe 
göstererek, kapatıl
masını istemesiyle 
başlayan süreçte, 
kapatılmaya 
başlayan öğretmen 
evlerine Gemlik de 
dahil edildi.
16 yıldır Gemlik ve 
dışarıdan gelen 
öğretmenlere hizmet 
veren Atatürk 
Kordonu’ndaki Daniş 
Ekim ailesinin otur
duğu ikinci derecede 
tarihi eser olan 
özgün Fransız yalı 
mimarisi, 1886 yılın
da bir Fransız mimar 
tarafından yap
tırılmıştı.
Eski CHP İlçe 
Başkanlarından ve 
Belediye Başkan 
larından Daniş Ekim, 
eşinin ölümünden 
sonra tarihi binada 
oturmayarak, Çiftlik 
evinde kalmaya 
başlamıştı.
Daniş Ekim, 1996 
yılında Gemlik 
Kaymakamı olan 
Orhan Işın ve 
İlköğretim 
Müdürlüğü yapan 
Erol Ateşli’nin ısrarı 
ile ölümünden bir yıl 
önce tarihi binayı 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’na 
“Öğretmenevi” yapıl
mak koşuluyla 
bağışlamıştı. 
Kaymakamlıkta 
yapılan devir töre
nine Bursa Valisi 
Orhan Taşanlar da 
katılmıştı.
Kaymakamlıktaki 
devir törenine, Daniş 
Ekim adına oğlu 
Teoman Ekim 
katılmıştı.

OANîŞ
*İMÖ6REIMI
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Törende konuşan 
Vali Taşanlar, Daniş 
Ekim’in değerli mül 
künü öğretmenlere 
bağışlaması 
nedeniyle, "Bu bağış 
bizleri gururlandırdı. 
Milli Eğitimin sorun
ları vatandaşlarımı 
zın bağışlarıyla daha 
çabuk çözüme kavu 
şacaktır.” demişti. 
Teoman Ekim ise 
konuşmasında, 
“110 yıl önce Fran 
sız ustalar tarafından 
yapılan yalının öğret
menlerimizle yaşa
masının gururu 
içindeyiz. Maddi 
durumu yerinde 
olanları Milli 
Eğitime bağışta 
bulunmaya davet 
ediyoruz.”^ .. 
demişti.

16 YILDIR 
ÖĞRETMENEVİYDİ 
1996 yılında yapılan 
onarımdan sonra

Öğretmenevi olarak 
kullanılmaya başla 
nan Daniş Ekim’e ait 
yalı, 16 yıldır Daniş 
Ekim Öğretmenevi 
olarak işletilmektey
di. 170 metrekare 
taban alanı, 3.5 katlı 
ve 17 odalı bina son 
olarak cuma günü 
öğretmenleri konuk 
etti. Daha sonra 
kapısına “Kapalı” 
yazısı yapıştırılarak 
kapatıldı.

ŞARTLI BAĞIŞ 
YAPILMIŞTI 
Merhum Daniş Ekim 
tarafindan Öğret 
menevi yapılması 
için şartlı bağış 
yapılan tarihi binanın 
bundan sonra ne 
olarak kullanılacağı 
bilinmiyor. 
Daniş Ekim’in oğlu 
emekli Avukat 
Teoman Ekim ile 
yaptığımız görüş 
mede, ilçe dışında 

bulunduğunu yakın
da Gemlik’e gelerek 
tapudan bağışın şer
rini araştıracağını ve 
buna göre davrana 
caklarını söyledi. 
Öte yandan, Daniş 
Ekim Öğretmen 
evi’ne giden öğret
menler, kapatılma 
olayına tepkililer. 
Bakanlığın aldığı 
kararın yeniden göz
den geçirilmesi 
gerektiğini belirten 
öğretmenler, 
"Bakanlık öğretmen 
terin birarada bulun 
masını istemiyor. 
Bu bina Öğretmen 
evi olarak 
bağışlanmıştı.
Ayırca, Bakanlığa 
bir külfeti de yoktu. 
Kendi yağıyla 
kavrulan bir 
binaydı.
Milli Eğitim burayı 
kiraya vererek gelir 
de elde ediyordu." 
dediler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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j AŞKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde

MENÜ Y'lbaşı Özel Programı'na sîzleri de bekliyoruz.
ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KIŞI BAŞI)
ARA SICAK 
ANA YEMEK 
TATLI 
ÖZEL İKRAMLAR

Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık
: Sebzeli Krep (Havuç, Kabak, Biber, Soya Sosu ile)
: Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile
: Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı
: Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

ALKOLLÜ :110 TL (2 Duble Yerli)
ALKOLSÜZ :80 TL

PROGRAM
20:00 * 22:00 Dinleti Müziği
22:00 * 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler
23:00*23:50 İstek Bölümü

ÇOCUK :50 TL
23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

00:30-01:40 Club
01:40 - 03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

J* 02245123200 - 02245123100 *5

EEMLİK'İ HER yERE TA^IYORLJZ.
Gemlik Otogar .çenemden harek---------------------------

1962-20125120025 - 5120083

Denizli 
11:45-23:15

Antalya 
10:45-23:15

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR!
Kampanya detayları ve koşullan için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

X İSTER
( DEDİĞİMİZ SAATTE...

V=IR5AAT
“FİRSAAT'TE BELEN 

KAZANIR”

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"

Ankara 
06:45 - 08:45 -12:45 -16:15 - 23:15

İzmir 
08:15-11:45-23:15-00:15

n OEn OOO Ot Ot I www.pamukkalo.com.tr0 850 333 35 351

http://www.pamukkalo.com.tr


Gemlik Körfez 
Gezeği, Aralık ayı 
gezeğini Atamer 
Turistik 
Tesisleri’nde yaptı. 
Bursa ve Yalova 
tezeklerinin de 
konuk olduğu 
gecede, Saim n /; 
Gelayir ve arkadaş 
larının Türk Sanat 
Müziği Gürübu 1le 
gece boyu gezeğe 
katı lanlar Türk ” 
Sanat Müziğine doy
dular.
Tü rk Svşnat Muzig i ne| 
gönül verenlerin 
dol du rd uğu salon- 
dakiler sold söyle
nen şarkılara birlikte 
eşlik etti.
Fikri Danış’ın orga
nizasyonunu yaptığı 
Körfez Gezeği, her 
ayın ilk Pazartesi 
günü Atamer 
Turistik Tesisleri 
salonunda türk 
sanat müziği sever
leri biraraya 
getiriyor.

Aralık gezeğinin 
açılışında konuşan 
Fikri Danış, geceye 
katılan ve türk sanat 
müziğine gönül 
veren herkese 
teşekkür etti.
Gezeklerin Türk 

| Sanat Müziğini 
yaşatma da etkili 
Olduğunu söyleyen 
Tanış, gecede solist 
olarak ta şarkılar 
söyledi.
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Başkanı 
Sadettin Çiçek, 
Ahmet Bağcı, 
Hüseyin Yurt, Rana 
Yıldırım, Nurettin 
Canlı’nın solistlik 
yaptığı gece geç 
saatlere kadar 
sürdü.
Körfez Gezeği 
Başkanı Fikri Danış, 
Ocak ayı gezeğinin 
yeni yıl nedeniyle ilk 
kez 7 Ocak 2013 
Pazartesi günü 
yapılacağını söyledi

Sadettin ÇİÇEKFikri DANIŞ Ahmet BAĞCI Hüseyin YURT
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YASSAH BABAM

Sayın seyirciler 
şimdi sizlere insan
ların en temel hak 
ve özgürlüklerinden 
olan HAK ARA
MANIN,

İleri demokrasiyi 
yaşadığımız cennet 
ülkemizde bizi 
yönetenlerce nasıl 
engellendiğini 
anlatacağım.

Peşin hükmümü 
söylemeliyim ki;

BU YASAYI 
UYGULAYANLARIN,

ASLA 
DEĞİŞTİRMEYE 
NİYETİ OLMAYAN
LARIN,

HATTA CEZAİ 
MÜEYYİDELERİN 
ARTIRILMASI İÇİN 
BU YASAYA İLAVE 
YAPANLARIN,

Nihai amaçları 
asla DEMOKRASİ

değildir.
Bahse konu yasa 

06.10.1983 tarih ve 
2911 sayılı TOPLAN
TI VE GÖSTERİ 
YÜRÜYÜŞLERİ 
KANUNU.

Yasanın yapılış 
tarihine dikkat edin 
1983, yani İHTİLAL 
ÇİLERİN yasası.

İLERİ 
DEMOKRASİYE 
geçiş çalışmalarının 
yoğunluğu nedeniy 
le 10 yıldır çocuk
ların yasayı değiştir 
meye fırsatı olmadı 
da.

Hak aramanın en 
meşru yöntemlerin 
den birisi de gösteri 
yapma hakkı olduğu 
için bu yasayı sîz
lerin dikkatine sun
mak istedim.

Bu yasa 8 Bolüm 

ve 41 Maddeden 
oluşuyor.

Toplantı ve gös
teri yürüyüşleri 
kanunu MADDE:3

Herkes,önceden 
izin almaksızın,bu 
kanun hükümlerine 
göre silahsız ve 
saldırısız olarak 
kanunların suç say
madığı belirli 
amaçlarla toplantı 
ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına 
sahiptir.

Ne kadar 
demokratik değilmi?

Tüp gaza, doğal- 
gaza zam geldi, al 
tencereyi çık sokağa

Patron maaşa 
zam yapmadı, aç 
pankartı yürü.

Parasız eğitim 
istiyorum de, çık 
okul bahçesine at

sloganı
Gelelim zurnanın 

zırtladığı yere..
Toplantı ve gös

teri yürüyüşleri 
kanunu MADDE: 10 
(2002 Tarih 4771 S.K 
değişik fıkra.)

Toplantı yapıla
bilmesi için, düzen
leme kurulu üyeleri 
nin tamamının 
imzalayacakları bir 
bildirim, toplantının 
yapılmasından en az 
kırksekiz saat önce 
ve çalışma saatleri 
içinde, toplantının 
yapılacağı yerin 
bağlı bulunduğu 
valilik veya kay
makamlığa verilir.

Aldınız mı 
Malkoçoğlunu.

Demek ki ne olu 
yormuş; öyle canın 
istedi çık sokağa 
yap gösteriyi.

Yemezler canım, 
ikile.

Sizce neden bu 
kadar polis beşli 
yoruz?

Polis neden bu 
kadar göstericilere 
hoyrat davranıyor?

Hükümet de 
güvenlik güçleri de 

vali de kaymakamda 
gücünü bu yasadan 
alıyor.

Diyeceksiniz ki 
gücü yasadan almak 
ne zamandan beri 
antidemokratik 
oldu?

Yasama görevini 
yapanlar temel 
insan hak ve özgür
lüklerine aykırı yasa 
çıkarırlarsa, 

Gücünüzü iste
diğiniz kadar yasa 
dan ahn asla demok 
rat olamazsınız.

Bu anti
demokratik yasayı 
incelediğinizde 
neden böyle 
olduğunu gayet iyi 
anlayacaksınız.

İşin ilginç tarafı 
bu yasada 2002, 
2008 ve 2010 yıl
larında yapılan ilave 
ve değişiklikler, hep 
yaptırımların ve 
cezaların artırılması 
ile ilgili olmuş.

Başka bir ilginç 
nokta da 41 madde
den oluşan bu yasa 
nın 29 maddesi yapı 
lacak olan toplantı 
ve yürüyüşlerin 
ERTELENMESİ,

YASAKLANMASI, 
ŞEKİL VE ŞART
LAR, KANUNA 
AYKIRILIKLAR, ve

CEZA 
HÜKÜMLERİ ile 
ilgili.

Laf başı geldiğin 
de burası Patagonya 
Cumhuriyeti’mi di 
yorlar.

Patagonya 
Cumhuriyetinde bile 
temel hak ve hür
riyetler konusunda 
41 maddelik bir 
kanun yoktur.

Her zaman 
söylediğim bir şey 
var.

Devleti yönetenler 
gerçekten demokrat
sa,

“DEVLET 
FEVKALEDE 
DEMOKRATİK 
OLABİLİR”

Bu ülkede sutre 
gerisine geçen 
herkes devlete ateş 
ediyor

Asıl kendimize 
sormamız gereken 
soru şu değilmi?

SAHİ DEVLET 
NE?

DEVLET KİM?

ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

MICHELIN
(^TapKrea

WORLD

3 AY ERTELEME
+6 TAKSİT

4 MICHELIN LASTİK ALANA
TABLET PC HEDİYE

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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lı mi mili ılıMBi 
SMSileoaıenetıileceksini!
SGK Başkanı Fatih 
Acar, vatandaşların 
artık TC kimlik 
numaraları ile 
emeklilik yaşını 
öğrenebileceklerini 
bildirdi.

SMS GÖNDER, 
EMEKLİLİĞİN NE 
ZAMAN ÖĞREN 
Örneğin adını, 
soyadını, TC 
numarasını yazıp 
SGK'ya 'Ne zaman 
emekli oluyorum' 
diye mesaj atınca, 
ne zaman emekli 
olacağını 
öğrenebilecek. Yine 
aynı şekilde 'Kaç 
gün prim ödedim?' 
diye mesaj atınca 
kaç gün prim 
ödediğini anında 
SMS yoluyla 
öğrenebilecek. Bu 
şekilde 2013 yılında 
vatandaşa ani 
hizmet sunabilen 
interaktif sistem 
gelecek" dedi.

EMEKLİLİK YAŞI

Gemlik Körfez

Emeklilik yaşına 
dair açıklama da 
yapan Fatih Acar, 
2046 yılında ortala
ma yaşam süresinin 
81 yıla çıkacağının 
öngörüldüğünü 
belirterek, bu yüz
den emeklilik 
yaşının 65'e yükselt
tiklerini belirtti. 
Emekli olmak için 
pirim ödeme gün 
süresinin 9 binden, 
7 bin 200'e 
düşürdüklerini 
bildiren SGK 
Başkanı, gün
celleme katsayısını 
da TÜFE ile gelişme 
hızının yüzde 
30'unu çarparak 
yeniden düzenledik
lerini söyledi.

"EMEKLİ İSTERSE 
MAAŞINI EVİNE 
GETİRİRİZ" 
SGK reformları 
yapılmadan önce 
emeklilerin kuyruk 
sırasında beklediği
ni vurgulayan SGK 
Başkanı, yeni 
düzenlemelerle 
emeklileri daha 
rahat ettirmeye 
çalıştıklarına 
değindi.
Başkan Acar, şu 
an Türkiye'de 
10 milyon 400 bin 
emekli olduğunu 
söyleyerek, emekli 
lerin istedikleri 
takdirde maaşlarım 
evlerine kadar 
getirebileceklerini 
kaydetti.

ABONE OLDUNUZ MU?
nfillMHIlffWHiwiwiHw ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KUBYE ARANIYOR
EN AZ LİSE MEZUNU
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK 
YAPMIŞ KURYELER 

A2 EHLİYETİNE SAHİP 
MOTOKURYE ARANIYOR

MNG KARGO A.Ş. 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Fırın Sok. 

No7/1 GEMLİK Tel: 512 30 21-22

SOFÖB 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 : 514 30 07 
GSM : 0 554 951 68 12

■ 
im

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■.
İstiklal Caddesi Bora Sokak İPİ1 hU Uh X.1 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IVIıVIVvUVV

KİRAUK KÖRFEZ SİTESİNDE
KİRALIK DAİREDAİRE TEL: 0 532 583 53 78

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

■
■w

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

EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve 

kcıtcdoglcırımızı görmeden 
kcıror vermeyin ...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GOB-SR ASIANS
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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ABD Başkanı 
Obama'nın danış
manlık konseyi 
üyesi olan ve kuru
cusu olduğu şir
ketler üzerinden 
risk sermayesi 
yatırımları yapan 
Prof. Kenneth 
Morse, "2013'te 
Türkiye'ye en az bir 
düzine risk ser
mayesi (venture 
capital) fonu giriş 
yapacak.
Yöneticileriyle 
görüşüyorum. 
Zaten Türkiye'ye 
inceleme için sıkça 
geliyorlar" diye 
konuştu. İnovasyon 
Haftası'nın açılış 
programına davetli 
olan Morse, 
"Kolombiya 
veTürkiye risk ser
mayesi yatırım
cılarının ilgi duy
duğu iki ülke haline 
geldi" ifadesini kul
landı. Habere göre 
Kendisinin de

stihflanı tesvigınöe süre uzaııiacak mı?
Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, 
5084 sayılı 
Yatırımların ve İstih
damın Teşviki 
Yasası uygulaması 
ile ilgili açıklama 
yaptı. Çağlayan, 
sürenin uzatılmaya
cağını açıkladı. 
Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, 
"Bilindiği gibi 19 
Haziran 2012 tari
hinde dünyada 
yankı uyandıran ve 
örneği az görülen

Türkiye'de yatırım 
ilişkisi içinde 
olduğu şirketler 
olduğunu, ayrıca 
bazı Türk şirketlere 
de eğitim verdiğini 
anlatan Morse, 
Türkiye'de sıkça 
gündeme getirilen 
sermayeye erişim 
deki sıkıntıları 
kabul etmediğini 
söyledi.
'PARA TÜRKİYE'YE 
DE GELİYOR' 
Morse, "Dünyada 
para var. Türkiye'ye 
de geliyor. İyi bir 
şirket kurmayı ve 
onu iyi bir ekiple 

yeni bir teşvik siste
mi yürürlüğe koy
duk. Bu çerçevede 
2004 yılında yürür
lüğe giren 5084 
sayılı yasanın daha 
önce çeşitli kez uza
tılan uygulama 
süresi 31 Aralık 
2012'de sona ere
cektir" dedi.
Zaman zaman söz 
konusu yasanın 
yürürlük süresinin 
uzatılması talep
lerinin gündeme 
geldiğini anımsatan 

yönetmeyi biliyor
sanız, para şirke
tinize gelir" dedi. 
İnternet üzerinden 
iş yapan şirketlerin 
desteklenmesi 
gerektiğine inan 
dığını dile getiren 
Morse, ancak şu 
sözlerle reel ekono
minin önemine 
dikkat çekti: "Bir 
ulusun asıl refahı 
ayağınızın üzerine 
düştüğünde acıtan 
şeyler üretmekten 
geçer. ABD de bu 
yüzden üretimi ülk
eye geri getirmeye 
çalışıyor."

Çağlayan, bu 
konudaki çalış
malarını Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a sunduk
larını belirtti. 
Çağlayan, "Çalış
malarımız sonucun
da, Sayın Başbakanı 
mızın da onayı ile 
5084 sayılı yasanın 
yürürlük süresinin 
öngörüldüğü gibi 
2012 sonunda 
bitmesi ve uzatılma- 
masına karar ve 
rilmiştir" dedi.

Bu hafta içerisinde 
5 bini uzman ve 
uzman yardımcısı, 3 
bin 969 bini SGK 
kadroları ve 750'si 
avukat olmak üzere 
10 bine yakın 
kadroya dair haber
ler medyada yer aldı 
5 Aralık 2012 tarihli 
Resmi Gazetede, 
750 avukat kadrosu
nun kurumlara 
dağılımı yapıldı. 
Resmi Gazetede yer 
alan dağıtım cetvel
lerinde, toplam 134 
kadroya dağıtım 
yapıldı. Cetvellerde, 
kadroların derece 
leri yer almaktadır. 
Kimilerinde derece 
ler 1 ila 5 arasında 
iken kimilerinde 6 
ila 9 arasıdır. 1 ila 5 
arasındaki kadrolara 
ya kurumiçi unvan 
değişikliği sınavıyla 
ya da naklen atama 
yapılır, ancak, 6 ila 
9. dereceler arasın
da olan kadrolara 
genel olarak KPSS 
ile atama yapıla
cağını söyleyebiliriz. 
Fakat, bu KPSS 
alımı, merkezi 
olmayacaktır.
Zira 3 Ekim 2012 
tarihli Resmi 
Gazetede yer alan 
düzenleme ile 
avukat kadrolarına 
yapılacak atama, 
ÖSYM'nin yapacağı 
merkezi yer
leştirmeler dışına 
çıkarılmıştır.
Kurumlar ilana çıka
cak, adaylar KPSS 
puanlarıyla o kuru
ma başvuracak ve 
açılan kadro

sayısının 5 katı aday 
yazılı veya sözlü 
sınava alınacaktır. 
İlanlar 
memurlar.net'te yer 
alacaktır.
Uzman kadrolar: 
Yine 5 Aralık 2012 
tarihli Resmi 
Gazetede 2 bini 
uzman, 3 bini 
uzman yardımcısı 
olmak üzere 5 bin 
uzman ve uzman 
yardımcısı alınacak
tır. Uzman kadroları
na, 3 yıllık uzman 
yardımcılığı dönemi 
sonrasında yeterlik 
alan adaylar atan
abilmektedir. Yani 
uzman kadrolarına, 
KPSS puanıyla 
atama yapılmamak
tadır.
Uzman yardımcısı 
kadroları: Uzman 
yardımcısı kadro
larına ise KPSS 
puanıyla atama 
yapılmaktadır.
Bunun için KPSS'ye 
girmiş olmak ve 
alan grubu testlerini 
de (Maliye, İktisat, 
Hukuk vb.) cevap
lamış olmak gerek
mektedir.
Bu düzenleme, 
kadrolara hemen bu 
yıl veya 2013 yılında 

atama yapılacağı 
anlamına gelmemek 
tedir. Bu kadrolar, 
kurumların orta 
vadeli ihtiyaç larına 
göre veril miştir. 
İlk defa uzman 
yardımcısı alacak 
kurumlara, örneğin 
Adalet ve Dışişleri 
Bakanlıklarına, yük
sek sayıda konten
jan ayrılmıştır. Bu 
kurumların, 2013 yılı 
içerisinde ilana çık
ması yüksek bir 
ihtimaldir.
SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMU 
KADROLARI 
SGK tarafından 
hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 
Meclise sunulan 
kanun tasarısına 
göre, 200 sosyal 
güvenlik uzman 
yardımcısı kadrosu 
ihdas edilmektedir. 
SGK Başkanlığı 
bunun dışında 7. 
dereceli 1.750 adet 
memur ve yine 7. 
dereceli 1750 adet 
VHKİ kadrosu 
almaktadır. Bu 
kadroların dere
celeri, KPSS ile 
atama yapılmasına 
uygundur.

G 
E 
M 
L
I

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

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
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___________

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgâz 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
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 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 <<•* 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 5*13 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEKLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4442 

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)

laıküaııiılii
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ; ŞAFAK 
VAKTİ BÖLÜM 2: 
11:30-14:00-16:30- 

20:00
DABBE; BİR CİN 
VAKASI: 12:00- 

14:15-16:45-20:15 
REZERVASYON 

5133321
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TEŞEKKÜR
Gemlik Nakliyeciler Derneğimizin açılış törenine katılan; 

Bursa Milletvekillerimiz Sayın İsmail Aydın ’a, 
Sayın Turhan Tayan’a, Sayın İlhan Demiröz’e * 

Bursa Vali Yardımcımız Sayın Eyüp Sabri Kartal’a, 
Gemlik Kaymakamı Sayın Cahit Işık’a, 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı
Sayın Abdullah Karadağ’a, 

Gemlik Belediye Başkanvekili Sayın Refik Yılmaz’a, 
Siyasi partilerimizin İlçe Başkanları ve 

yöneticilerine, Belediye meclis üyelerimize, 
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Bilal Çelik’e, 

Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sayın Adnan Erdoğan ’a, 
Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Sayın Kenan Kerdige’ye,yy^ 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Sayın Kemal Akıt ve yönetim kurulu üyelerine, •' 

JEsnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Sayın İbrahim Talan ’a,

CHP eski milletvekili Sayın Kemal Demirel’e, 
^■y^şki Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Turgut’a, 
banka müdürlerimize, kurum ve kuruluş yöneticilerine, : 

kardeş firmalarımıza, birlik yöneticilerine, dernek üyelerimize^ 
davetimize katılan tüm dostlarımıza, 

açılışımıza katılamayarak telgraf çekerek bizleri onurlandıran 
$ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’e:, jj 

AKP İstanbul Milletvekili Sayın Metin Külünk’e, 
CHP Bursa Milletvekilleri Sayın Doç. Dr. Aykan Erdemir ile 

, . Sena Kaleli’ye, açılışımıza çelenk ve çiçek gönderenlere, H 
telefon ve elektronik posta ile bizleri kutlayanlara 

teşekkürü bir borç biliriz. -
Gemlik Nakliyeciler Derneği adına 

Başkan Alaattin Akcan



Kadına karşı şiddet ve kadın hakları konulu panel yapıldı

Türkiye’de kadının karnesi zayıf
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Kadına Karşı Şiddet ve 
Kadın Haklan” konulu panelde konuşan panelist Avukat Nilgün Berk yaptığı konuşmada, 
Türkiye’deki kadınların yüzde 41,9’ünun şiddet gördüğünü, bunun yüzde 48’inin bunu 
kimseye söyleyemediğini belirtti. Hükümetteki 26 bakandan birinin, 2924 belediye 
başkan inin 26 sının, 34210 muhtardan 65 inin, 81 validen birinin, 103 rektörden 5 inin, 
185 büyük elçiden 21 inin, 26 müsteşar arasında ise hiç kadının olmadığını söyleyen 
Berk, 2010 verilerine göre, Türkiye’de işgücüne katılım oranının yüzde 49.1 olduğunu 
dikkat çekerek, toplam işgü cünün yüzde 17.7 sini 15-24 yaş gurubunun oluşturduğunu, 
lise altı eğitimlilerde bu oranın erkeklerde yüzde 69.9, kadınlarda 24.3 olduğunu, yüksek 
okul mezunu erkeklerin yüzde 84.2, kadınlarda ise yüzde 70,8 olduğunu söyledi. Syf 4’de

11 Aralık 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Yük asansörü 
düştü, biri ağır 

iki kişi yaralandı
İnegöl’de Mobilyacılar Sanayi 
Bölgesi'nde yer alan bir fabrika
da meydana gelen olayda, yük 
asansörünün düşmesi sonu
cunda biri ağır, iki, kişi yara
landı. Haberi sayfa 3’de

Geleceğin planlarına hep 
kirlikte katkı koyacaklar
Gemlik'in gelecekteki imar 
planlarını sadece belediye de 
ğil, Mimarlar Odası, İnşaat 
Mühendisleri Odası ve Müte 
ahhitler Derneği birlikte yapa 
caklar. Toplantıda, "Planların 
yapımında herkesimin katkısı 
olmalı. Uygulanabilir bir plan 
yapalım. Bu palanlar gele
ceğin Gemlik'ini ortaya 
çıkarsın" şeklindeki görüşü 
nü benimsendi. Sayfa 5’de

THK erlere model
uçak yapmayı öğretti

Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi, As 
keri Veteriner Okulu 
Eğitim Merkezi

Komutan hğı’nda 
açtığı "Model Uçak" 
kursunu tamamladı 
Haberi sayfa 2’de

GineBakış
Kentler, evler ve insanlar... (2)

Dünkü yazımda Gemlik’in dününden 
bugüne bir panoramasını çizmiş, ilçeye 
damgasını vurmuş evlerden söz etmiş
tim.

Bu evlerden birinin de Bahkpazarı Ma 
hailesi, 1 Nolu Caddede bulunan, mer
hum Daniş Ekim’e ait 3.5 katlı tarihi yalı 
nın 1996 yılında Öğretmenevi olarak kul
lanılmak üzere koşullu olarak Milli Eğ i 
tim Bakanlığı’na verildiğini yazmıştım.

Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi, 
Bakanlık emriyle kapatıldı.

Şimdi ortada hukuki bir durum var.
Bunun için ailenin büyüğü, emekli Avu 

kat Teoman Ekim, dün İstanbul’dan 
Gemlik’e geldi. Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Çalış... Üret... Rahat et
Türk insanı toplumsal duyarlılıktan 

sürekli uzaklaşıyor.
Kuşkusuz dünden bugüne gelinmedi bu 

sonuca...
Uzun soluklu bir süreç...
Kurtuluş Savaşı...
Türkiye’nin Bağımsızlık Mücadelesi...
Türklerin köklerinden yeniden doğuşu

nun dünyaya dikte ettirildiği büyük 
zafer...

1923 Cumhuriyet’in ilanı...
1923-1938 Aydınlanma Devrimi...
1946...
Türkiye Cumhuriyeti’nde taşların 

yerinden oynatılmaya başladığı yıllar...
Marshall Yardımı...
Boyun eğişin ilk adımı...
Toplumsal atılımlarda geriye dönüş...
Ekonomik teslimiyet...
Hızla bireysel çıkarcılığa yöneliş...
Bizim çocukların gerçekleştirdiği darbe 

sonrasında...
1980’li yıllar...
Cumhuriyet Devrimlerinden ödünler...
Eğitimde fırsat eşiti'ıgınih rafa 'ka'ı'kVıjfı 

yıllar...
Parası olanın daha iyi koşullarda öğre 

nim gördüğü dönemler...
Kültürel Emperyalizm...
Tarımdan kaçış...
Verimli toprakların ranta terki...
Üretmeden tüketme alışkanlığının 

kazanılması...
2000’li yıllar...
İthal otomobiller Türk galerilerinde...
Hem de yaygın bir biçimde...
Dışarıya akan dövizler...
Market raflarında rokfor peyniri...
Lüks tüketim çılgınlığı...
Özel televizyonlardan halka yayılan kirli 

propagandalar...
Özenti...
Ballı kaymaklı yaşamlar...
Krema tabakaları...
Ahlaki çöküntü...
Ekonomik krizler...
Sosyal bunalımlar...
İrtica tehdidi...
Bölücülerin başkaldırıları...
Çıkış noktası:
Köklere sahip çıkmak?..
Cumhuriyetin kazanımlarına tutunarak...
Çalışmak... 
üretmek... 
Tasarruf etmek... 
Rahat Etmek...

Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi, Aske 
ri Veteriner Okulu 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığında 
açtığı “Model Uçak” 
kursunu tamamladı. 
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şube Başka 
m Gökhan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 4-5-6 
Aralık günleri 11 
erin katılımıyla 3 
gün süren Eğitmen 
Aylin Çelik tarafın
dan Model Uçak 
başlangıç kursunun 
başarıyla sonuç
landığını söyledi. 
Özler, kursu beğe
nen erlerin tekamül 
ve ileri tekamül kurs 
larının açılmasını 
istediklerini belirtti. 
Kurs bitiminde

traeneton Oavasına araç Mloırılno
Türkiye’nin son yıl
lardaki en önemli 
siyasi davalarından 
olan Ergenekon 
duruşmalarında 
sona yaklaşılırken, 
Gemlik’ten Silivri’de 
ki duruşmalara araç 
kaldırılıyor.
ADD’nin öncülüğün

K RŞ€DE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar’ın 
annesi, Gemlik 
Lisesi Müdürü Er 
tuğrul Kılıçlar’ın 
kayınvalidesi Hik 
met Alper (75) yaka
landığı amansız

katılımcı erlere 
katılım belgeleri, 
Gemlik Askeri

Veteriner Eğitim 
Merkezi Komutanı 
Kurmay Albay Ersan

de yapılan organi 
zasyonda, 13 Aralık 
2012 Perşembe 
günü Silivri’de 
yapılacak olan 
duruşmada, 
Savcının esas 
hakkındaki 
mütaalayı isteye
ceği, bu nedenle 

hastalıktan kurtula
mayarak vefat etti. 
Orhangazi’nin köklü 
ailelerinden olan 
Hüseyin Alper’in eşi 
Hikmet Alper’in ölü 
mü ailesi ve seven
leri arasında büyük 
üzüntüye neden 

duruşmaya katılan- 
ların tarihe de tanık
lık edeceği bildirildi. 
Yapılan açıklamada, 
13 Aralık 2012 
Perşembe günü 
saat 24.oo’de 
Silivri’deki duruş
mayı izlemek 
isteyenlerin İskele 

oldu. Hikmet 
Alper’in cenazesi 
dün Orhangazi’de 
toprağa verildi. 
Cenazeye, Orhan 
gazi Belediye 
Başkanı İsmail 
Tartar, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Nec

Kazaz ve Türk Hava 
Kurumu Gemlik 
Şube Başkanı 
Gökhan Özler 
tarafından verildi. 
Gemlik Askeri 
Veteriner Eğitim Mer 
kezi Komutanlığı’n 
da 2013 yılı Ocak ve 
ya Şubat aylarında 
tekamül ve ileri teka 
mül kurslarının da 
açılacağı bildirildi.

Meydanı’ndan 
kaldırılacak araçlar
la duruşmaya götü 
rüleceği bildirildi. 
Silivri’deki duruş
maya katılmak 
isteyenlerin 0 541 
391 18 91 nolu tele
fonu arayarak kayıt 
yaptırmaları istendi.

■mettin Şahin, Halk 
Eğitim Merkezi Mü 
dürü Kemal Çetin 
oğlu, kurum ve kuru 
luş temsilcileri, okul 
müdürleri, Alper 
ailesi, çocukları ve 
kalabalık halk 
katıldı.
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Iii asansa ı ii ıl üst i, M ii a i ıı iti tisi mali ılı
İnegöl’de 
Mobilyacılar Sanayi 
Bölgesi'nde yer alan 
bir fabrikada mey
dana gelen olayda, 
yük asansörünün 
düşmesi sonucunda 
biri ağır, iki kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Mahmudiye 
Mahallesi Mobilya 
cılar Sanayi Bölgesi 
Ufuk Sokak'ta 
faaliyet gösteren bir 
mobilya fabrikasın
da çalışan 39 yaşın
daki Emin B., yük 
asansörüne yük
lediği mobilya 
malzemelerini indirir 
ken, arıza nedeniyle 
kumanda mekaniz
ması devre dışı 
kalan yük asansörü 
yaklaşık 5 metre 
yükseklikten hızla 
aşağıya in meye 
başladı. Kontrolden

Ferrari ile ölüme uçtu
Mudanya ilçesinde 
Ferrari marka spor 
aracın şarampole 
uçması sonucu bir 
kişi hayatını 
kaybetti 
Mudanya'ya gez 
meye gelen tekstilci 
Şükrü Mançu (29), 
saat 00.45 sıraların
da Mudanya'dan 
Bursa'ya döndü.

Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava 
Ambulansı He Bursa'ya Sevk Edildi
Bursa'da geçirdiği 
kalp rahatsızlığı 
sonucunda İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
getirilen yaşlı adam, 
sağlık durumunun 
kötüye gitmesi 
sonucu Hava Ambu 
lansı ile Bursa'ya 
sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde ikamet 
eden 71 yaşındaki 
Ali Elgün, sabah 
saatlerinde evinde 
geçirdiği kalp krizi 
sonucunda 112 Acil 
Servis Ambulansı ile 
İnegöl Devlet

çıkan asansör, alt 
kattaki çalışanlardan 
19 yaşındaki işçi 
Sedat D.’ye çarparak 
hafif şekilde yaralan 
masına sebep olur 
ken, asansörün içeri 
sindeki yükler ile 
birlikte beraber aşa 
ğıya inmekte olan 
Emin B. ise ağır 
yaralandı.
ASANSÖRÜN 
ALTINDA 
KALMAKTAN 
SON ANDA

Mançu, Güzelyalı 
Osmangazi 
Caddesindeki 5 
metrelik alt geçidin 
üstünde aşırı sürat
ten direksiyon 
hakimiyetini kaybe
dip takla atarak 
şarampole uçtu. 
Araçtan fırlayan 
Mançu, kendi kul
landığı 16 JR 141

Hastanesi Acil servi 
sine getirildi. Acil 
serviste yapılan 
müdahale ve tetkik

ler sonucunda 
sağlık durumunun 
kötüye gittiği belir
lenen yaşlı adamın

KURTULDU 
Asansörün hızla 
indiğini görerek, ani 
bir refleksle kendini 
asansörün iniş 
alanından dışarıya 
atan genç işçi Sedat 
D., kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı. 
Belinden ve vücu 
dunun çeşitli yer
lerinden yaralanan 
Emin B. ile başından 
yaralanan Sedat D., 
olay yerine gelen 
sağlık görevlilerinin 

plakalı Ferrari 
aracın altında 
kalırken lüks otomo
bili alevler sardı.
Mançu, kaza yerinde 
yanarak hayatını 
kaybetti. Kazaya 
müdahale eden 
itfaiye ekipleri aracı 
kısa sürede 
söndürdü.
Mançu'nun cesedi 

ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
götürülerek tedavi 
altına alındılar. 
Kazada hafif şekilde 
yaralanan Sedat 
D.'nin sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenilirken, Emin 
B.'nin ise sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
bildirildi.
AĞIR YARALI 
BURSA'YA 
SEVK EDİLDİ 
Ağır yaralanan 
Emin B., acil servis
teki müdahalenin 
ardından, durumu
nun ciddiyetini 
koruması sebebiyle 
Bursa Şevket Yılmaz 
Dev let Hastanesi'ne 
sevk edildi. Olayla 
alakalı tahkikatın 
sürdüğü bildirildi.

Mudanya Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırılırken, 
Cumhuriyet 
Savcılığı yaptığı 
otopsinin ardından 
cesedi ailesine 
teslim edildi. 
Mançu'nun 
Bursa'da tekstil 
boyahanesi sahibi 
olduğu öğrenildi

Bursa'ya şevkine 
karar verildi. Bursa 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
şevki kararlaştırılan 
yaşlı adam için 
durumunun çok acil 
olması nedeniyle 
Bursa 112'de görevli 
Hava Ambulansı 
çağrıldı. İnegöl Şehir 
Stadyumu'na iniş 
yapan Helikopter 
Ambulans, 
112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
stadyuma getirilen 
Ali Elgün'ü alarak 
Bursa'ya havalandı

Bursa'da yaklaşık 4 
ay önce eşinden 
ayrılan ve 10 gün 
önce ise işine son 
verilen bir güvenlik 
görevlisi evinin 
çatısında kendini 
asarak intihar etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İnegöl 
İlçesi Kemalpaşa 
Mahallesi Nergiz 
Sokakta ikamet 
eden 39 yaşındaki 
Fatih A., 4 katlı bir 
apartmanının çatı 
katına çıktı.
Bunalıma girdiği 
öğrenilen güvenlik 
görevlisi, çatıya 
astığı iple intihar 
ederek hayatını 
kaybetti. Aynı 
apartmanda oturan 
ailesi oğlunun evde 
olmadığını görünce 
çatı katına çıktı. 
Oğullarının asılı 
vaziyette gören aile

Porno sitesinde karısını 
Borünce çılgına döndü
BAKIRKÖY’de otu
ran E.E. bir yıl önce 
evlendiği S.E.’nin 
bir erkekle ilişkiye 
girerken çekilmiş 
videosunu porno 
sitesinde görünce 
çılgına döndü. 
S.E. videodaki 
erkeğin 2 yıl önce 
kontrol için gittiği 
özel hastanedeki 
doktoru olduğunu, 
kendisini bayıltıp 
tecavüz etmiş ola
bileceğini söyledi. 
E.E. ve S.E. doktor 
H.’den tecavüz 
suçlamasıyla şikâ 
yetçi oldu. Bakırköy 
Cumhuriyet Baş 
savcılığı soruştur
ma başlattı. 
E.E. geçtiğimiz ay 
eşinin işte bulun
duğu bir sırada 
internetteki porno 
sitelerine girdi. 
Buradaki videolar
dan biri de eşi 

bireyleri şok 
geçirirken, olay yer
ine sağlık ekipleri 
çağrıldı. Emniyet 
ekipleri bina 
çevresinde geniş 
güvenlik önlemi 
alırken, 3 çocuk 
babası Fatih A.'nın 
cenazesi savcılık 
incelemesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Fatih A.'nın cenaze
si kesin ölüm 
nedeni için Adli Tıp 
Kurumu'na sevk 
edildi.
39 yaşındaki Fatih 
A.'nın 4 ay önce 
eşinden ayrıldığı, 
10 gün önce de 
güvenliğini 
sağladığı 
Kuyumcular 
Çarşısı'ndaki 
görevinden 
çıkarıldığı bildirildi

S.E.’ye aitti. Yarı 
baygın haldeki 
S.E.’nin başka bir 
erkekle seviştiğini 
gören E.E. çılgına 
döndü. S.E. eve 
gelir gelmez E.E. 
eşine görüntüleri 
izletti. Gözyaşlarına 
boğulan S.E. daha 
önce kimseyle 
ilişkiye girmediğini, 
evlendiğinde bakire 
olduğunu iddia etti. 
Ancak görün
tülerdeki 
kendisiydi. S.E. 
yüzü görünmeyen 
videodaki erkeğin, 
iki yıl önce gittiği 
özel hastanedeki 
dahiliye uzmanı H. 
olduğu nu öne 
sürdü. S.E.’ye göre 
doktor muayene 
sırasında kendisini 
bayıltmış, tecavüz 
ederken de bu 
görüntüleri 
çekmişti.
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Güne Bakış
Kadına karşı şiddet ve kadın hakları konulu panel yapıldı

Türkiye'de kadının inmesi zayıfKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kentler, evler ve insanlar... (2)
Valilik ile 1996 yılında yapılan pro

tokolde, binanın öğretmenevi olarak 
kullanılacağı hükmünün bulunduğunu 
söyledi.

Öğretmenevleri 1980’1i yıllarda kurul
du.
paha önce öğretmenler genel olarak, 

Öğretmen derneklerinde toplanıyor
lardı.

Sendikalı öğretmenler ise, sendika 
lokallerinde biraraya geliyordu.

Öğretmenler arasındaki kamplaşma 
dün de vardı, bugün de var.

Öğretmenevleri kamplaşmanın olmaya 
cağı yerler olarak kuruldu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

çıkarılan bir yönetmelikle işletilmesi 
kararlaştırıldı.

Öğretmenlerin ders yorgunluklarından 
sonra, birarada bulunması, sohbet 
etmesi, gazete kitap okuması, ucuz 
yemek ve dışarıdan gelenler için gece 
yatma ihtiyacının karşılanmasını sağlı 
yordu.

Öğretmenevleri bir ticarethane değildi.
Bugünkü iktidarın kafa yapısına 

uymadığı için, öğretmenevleri kapatılı 
yor.

Şimdi, Gemlik Daniş Ekim 
Öğretmenevi’nin durumu ne olacak.
Bugün, Teoman Ekim, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne davet edilerek görüşme 
yapılacağını sanıyorum.

Bekleyip sonucu göreceğiz.
Protokolde nelerin yazı olduğunu 

bilmediğimiz için, bir şey söylemek 
gereksiz. Ancak, Ekim Ailesi’nin önce
likli isteği bu evin Öğretmenler tarafın
dan kullanılmasıydı.

Çünkü o günlerde, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, bu yalıyı Belediye’ye ver
mesi için Daniş Ekim ile birçok kez 
görüşme yapmıştı.

Rahmetli, Belediyelerin farklı siyasi dü 
şüncedeki kişilerin eline geçeceğini 
bildiği için, buna razı olmadı.

O, Cumhuriyetin çocuğuydu, Atatürk 
devrimlerini ve Cumhuriyeti yaşatacak 
kuşakları yetiştirenler öğretmenlerin 
rahat etmesi için evini bağışlamıştı.

Şimdi, Ekim Ailesi, babasının 
vasiyetinin yerine getirilip getirilmeye
ceğinin takipçisi olup olmayacağını 
bekleyip göreceğiz.

Onun için kentler, evler ve insanlar 
önemlidir diyorum.
Bir kentin evlerinin içindeki bireyler, o 

kentin kişiliğidir.
Bu kentin önemli ve kişilikli evleri 

giderek yok oluyor.
Var olanları yaşatmalıyız, koruma

malıyız.
Hatta yıkılmış olanları, yeniden yap

manın yollarını aramalıyız.
Nüfusu 100 bini geçtiğini söylediğimiz 

bu kentte kaç tane dünden bugüne 
yaşatılan özgün ev var?

Kentlerin kültürleri, evleriyle, cadde ve 
sokaklarıyla, yeşillikleriyle, çevresiyle, 
sanayisiyle, sanatıyla ve içinde 
yaşayan insanlarla ölçülür.

Bu konuda biraz sınıfta kalmış gibiyiz.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Başkanlığı tarafından 
düzenlenen ‘Kadına 
Karşı Şiddet ve 
Kadın Hakları” konu
lu panelde konuşan 
panelist Avukat 
Nilgün Berk yaptığı 
konuşmada, 
Türkiye’deki kadın
ların yüzde 41,9’unun 
şiddet gördüğünü, 
bunun yüzde 48’inin 
bunu kimseye söyle 
yemediğini belirtti. 
10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü 
nedeniyle, Cumhuri 
yet Halk Partisi İlçe 
Başkanlığınca dün 
saat 14.oo’de 11 
Eylül Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılan panelde 
konuşmacı olarak 
Avukat Nilgün Berk 
Kadına Şiddet ve 
Kadın Hakları konu 
sunda geniş bilgiler 
verdi. Berk, konuş
masında, 2010 veri
lerine göre, Türki 
ye’de işgücüne katı 
hm oranının yüzde 
49.1 olduğunu dikkat 
çekerek, toplam işgü 
cünün yüzde 17.7 
sini 15-24 yaş 
gurubunun oluştur
duğunu, lise altı 
eğitimlilerde bu 
oranın erkeklerde 
yüzde 69.9, kadınlar
da 24.3 olduğunu, 
yüksek okul mezunu 
erkeklerin yüzde 
84.2, kadınlarda ise 
yüzde 70,8 olduğunu 
söyledi.

Eğitim Bir Sen 
Sendikası Gemlik 
Temsilciliği’nce AVM 
önünde yapılan 
basın açıklamasın
da, inançları gereği 
başını örten kızların 
eğitim haklarının 
ellerinden alınma
masını, başörtülü 
kadınların çalışma 
hayatının dışına 
itilmesini protesto 
ettiler.
Eğitim Bir Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Halil Gemici, 
açıklamasında 10 
Aralık Dünya İnsan 
Hakları Günü 
nedeniyle, her 
insanın vazgeçil

KADININ KARNESİ 
Hükümetteki 26 
bakandan birinin, 2 
924 belediye başkanı 
nın 26 sının, 34210 
muhtardan 65 inin, 
81 validen birinin, 
103 rektörden 5 inin, 
185 büyük elçiden 21 
inin, 26 müsteşar ara 
sında ise hiç kadının 
olmadığını söyleyen 
Berk, BDKK, Yargı 
tay, Sayıştay Başkan 
tıklarında DİSK, Türk- 
İş, Hak-iş, Kamu- 
Sen, Memur-Sen, 
TOBB, MUSİAD, 
TZOB, TESK yönetim 
kurullarında da kadı 
nın bulunmadığına 
dikkat çekti.
Berk, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
"KADER Başkanı 
Çiğdem Aydın,'bu 
konuda şunları söylü 
yor. Kadına yönelik 
şiddet, kadın emeği 
sömürüsü, kadın 
bedeni sömürüsü, 
kadın yoksulluğu, 
kadın işsizliği, çocuk 
gelinler, okula gön
derilmeyen kız ço 
cukları, tacizciyi, 
tecavüzcüyü koru 
yup kollayan hukuk 
sistemidir diyor.

mez, devredilmez, 
dokünulmaz temel 
hak ve hürriyet
lerinden olan çalış
ma hayatında yer 
almayı, seçilme hak
larını kullanmayı 
yasaklayanları 
halkın tasfiye etme
sine rağmen, hayat
lara hala yön ver
mesini protesto 
etmek ve bu ülkeyi 
yaşanmaz kılan 
yasakların kaldırıl
ması taleplerini 
haykırmak için top
landıklarını söyledi. 
Gemici, şöyle 
devam etti: “Biz 
gerçek anlamda 
özgür bir toplumda

Almanya’da ve Is 
veç’te doğum son
rası ücretli izin süre
si 47, Norveç’te 44, 
Yunanistan’da 34 
hafta, Türkiye’de ise 
bu süre sadece 16 
hafta. Kadınların 
yüzde 41.9 u şiddet 
görüyor ve yüzde 48 
bunu kimseye söyle 
yemiyor. Çalışan 
kadınların yüzde 
44.1’i, çalışmayan 
kadınların yüzde 41,1 
i şiddet mağduru. En 
az bir kez hamile 
kalmış her on kadın- 
dana biri gebeliği 
sırasında dayak 
yiyor” dedi.
Türkiye’deki yüz 
kadının 62’sinin iş 
gücüne katılamama 
sının nedeninin ev 
kadını olmasından 
kaynaklandığını 
söyleyen Berk, 
“Kadınlara isteğe 
bağlı sigortalı olana 
ğı sağlanıyor ama 
eşe bağlılık ve prim 
yüksekliği nedeniyle 
sigorta yaptınlamı 
yor.” dedi. Medyada 
kadına şiddet haber
lerinin her gün ver
ilmesinin bu tür olay
lara kanıtsandığı 

düşünce ve 
inançlardaki çeşitlin 
ğin, fikirlerin zengin
lik olduğuna inanı 
yoruz. Bunun için 
hiçbir otoritenin 
toplumsal dokuya 
müdahale etmemesi, 
insanları ötekileştir 
memesi gerektiğine 
inanıyoruz. Çalışma 
hayatının dışına 
itilen baş örtülü 
kadınlara özgürlük 
istiyoruz” 
“Başbakanın Hiç 
kimse, iç düşmanlar 
ihdas ederek, mil
letini hukukunu 
çiğneyemez. Bu 
ülkede artık kimse 
sırtını devlete 

izlenimi uyandığını 
söyleyen konuşmacı, 
bu tür haberlerin sıra 
dan vakalar olarak 
kenarda kalmaması 
için kadına yönelik 
şiddet haberlerinin 
dökümünün yapıldığı 
nı da söyledi.
Kadının ve aile birey
lerinin şiddetten 
korunması ile ilgili 
kanun tasarısının 
uzun zamandır tasarı 
aşamasında kaldığı 
m, hayata geçirilme 
diğini söyleyen 
Nilgün Berk, 2011 
yılında 112 kadının 
kocaları, 23 ün 
sevgilileri, 20 kadının 
eski kocası, 12 si 
erkek kardeşleri, 10 
u oğulları, 8 i reddet
tikleri erkekler, 6 sı 
diğer akrabaları, 5 
ise hırsızlar tarafın
dan öldürüldüğünü 
söyledi. Türkiye’de 4 
milyona yakın kadı 
nın okuma yazma 
bilmediğini söyleyen 
Berk, 6-24 yaş guru 
bunda okuma yazma 
bilme yen 220 bin 
kişi olduğunu, Bit 
lis’te okula gitmeyen 
kız çocuklarının 
yüzde 84,27, Van’da 
84,57, Hakka ri’de 
yüzde 85,05 olduğu 
nu söyledi. Türkiye 
deki kreş ve gündüz 
bakımevlerinin 
sayısının bin 615 
olduğuna devletin 
1,9 milyon memuru
nun sadece yüzde 38 
ini kadınların oluştur
duğunu belirtti 

dayayıp, işkence 
yapamaz.
Faili meçhullerin 
üzerini örtemez. ” 
sözüne karşı peki 
biz de şunu soru 
yoruz. Bizi bu 
vesayetçi 
bürokrasinin 
çıkardığı yönet
meliklerle yargıla
maya, ötekileştirm- 
eye devam edecek 
misiniz? O yönet
melik gereği olarak 
başörtülüleri meclis
ten, kamuda çalış
maktan men edilen 
yasaları korumaya 
devam edecek 
misiniz?” diye 
sordu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


11 Aralık 2012 Salı
GemlikKBrfez

Sayfa 5

Gemlik'in gelecekte
ki imar planlarını 
sadece belediye de 
ğil, Mimarlar Odası, 
İnşaat Mühendisleri 
Odası ve Müteahhit 
ler Derneği birlikte 
yapacaklar.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz öncülüğünde 
periyodik biçimde 
toplanan oda ve 
demek temsilcileri, 
özellikle Kuzey imar 
Planlarının yapımın
da, kent estetiği ve 
geleceğin Gemlik'i 
adına katkı sunmaya 
hazır olduklarını bir 
kez daha vurgu
ladılar.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret eden İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Hasan 
Hamaloğlu, Mimarlar 
Odası Başkanı

Kenan Çakır, Müte 
ahhitler Derneği 
Başkanı Hamza 
Aygün ve yönetim 
kurulu üyeleri, Refik 
Yılmaz'ın, "Planların 
yapımında herke 
simin katkısı olmalı. 
Uygulanabilir bir 
plan yapalım. Bu 
palanlar geleceğin

Gemlik'ini ortaya 
çıkarsın" şeklindeki 
görüşünü benimse 
diklerini söylediler. 
Daha önce Mimarlar 
Odası, Müteahhitler 
Derneği ve İnşaat 
Mühendisleri Odası 
ile birebir görüşme 
yaptıklarını hatırla
tan Belediye Başkan 

vekili Refik Yılmaz, 
"Akademik oda gö 
rüşleri bizim için çok 
önemli. Kuzey imar 
planlarının yapı 
mında hep birlikte 
çalışalım" önerisini 
yineledi.
Müteahhitler Derne 
ği Başkanı Hamza 
Aygün'de, dernek 

olarak tüm kurum ve 
kuruluşlar ile birlikte 
etkin bir çalışma içi 
ne girdiklerini belir 
terek, "Belediyelerin 
ve odaların da bu 
çalışmalarımıza katkı 
sunması, özellikle 
Gemlik'in yeni imar 
planlarında hep bir
likte hareket edip, 
diyalog içinde olma 
mız, ilçe ve gelece 
ğin Gemlik'i adına 
büyük bir fırsattır. 
Belediye Başkanve 
kilimiz Refik Yılmaz 
'ın, yeni imar planları 
konusunda her ke 
simin görüşüne 
başvurması da sevin 
dincidir" dedi.
İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı 
Hasan Hamaloğlu ve 
Mimarlar Odası Baş 
kanı Kenan Çakır'da, 
periyodik istişare 
toplantılarının önemi 
ne vurgu yaparak, 

oda ve yönetim 
kurulları olarak 
akademik ve estetik 
görüşleri bildirmeyi 
devam ettireceklerini 
kaydettiler.
Yaklaşık bir saat 
süren toplantı son
rasında Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Oda Başkan 
lan ve Dernek 
yöneticilerinin 
Bursa'daki sivil 
toplum örgütlerini 
ziyaret etme fikri de 
benimsendi.
Toplantılar periyodik 
olarak devam 
ederken, Bursa'da 
da İnşaat Mühendis 
leri Odası, Mimarlar 
Odası, Müteahhitler 
Der neği ve Büyükşe 
hir Belediyesi'nin 
yetkili birimlerine 
ziyaretler de bulu 
nup, görüşleri alı
nacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

gSIlİK’İ HER YERE TAŞIYORUZ.
°. Gemlik Otogar içerisinden hareKeı________ _ 

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 detaylarieve koşullan İçin iletişim 

adreslerimizde^ 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 AL
"ERKEN ALAN

KAZANIR"

İSTER
f DEDİĞİMİZ SAATTE...

FIRSAAT
“FIRSAAT’TE GELEN

KAZANIR"

5120025 - 5120083 O 850 333 35 351

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KALE 
ARKASI 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

ZİRVENİN TADINI 
ÇIKARALIM

Gemlikspor ilk maçını 
kazandığı günden beri 
zirvenin ortağı ve en 
iddialı takımı olduğunu 
göstermişti.

Sezon açıldığından bu 
yana tüm gözlerin 
üstüne çevrildiği kırmızı 
beyazlılar zorluklara rağ
men gurubun zirvesine 
oturdu.

Şimdi gözler daha da 
açılacak.

O kem gözler 
Gemlikspor'un her 
zaman olduğu gibi 
tökezlemesi için dua 
edecekler.

www.bursamator.com 
sitesinde yayınlanan 
maçlar içinde en çok 
yorum yapılan takım 
Gemlikspor.

Sezon başlarken İnegöl 
takımlarının favori gös

terildiği gurupta 
Gemlikspor rakiplerini 
eze eze zirveye oturdu.

Sıkıntı var ya da yok bu 
sorun başka takımları 
veya taraftarını hiç 
ilgilendirmez.

Aksine Gemlikspor 
daha dikkatli takip edilir 
hale geldi.

Gemlikspor kocaman, 
iri gövdesi olan bir çınar 
ağacıdır.

Gövdesini kesemeyen- 
ler dallarını budamak 
isterler.

Olsun... Budanan 
ağaçlar daha bir gür 
çıkar.

Dalları daha da yüksek
lere ulaşır.

Bizi sevmeyenlerin se 
venimizden çok 
olduğunu yazmıştım.

Biz kendi işimize

bakahm, takımımızı 
desteklemeye var 
gücümüzle çalışalım.

B u rada en taraftarlara 
büyük iş düşüyor.

Rakip sahalarda seyirci 
yok;

Onların örgütlenmiş’; 
taraftarları yok.

Onlar sadece küfür 
ederler, poliste olay çık
masın diye duymamaz? 
lıktan gelir.

Iki-üçpolis gelir maçı 
izlerler.

Gemlik’te de böyle 
olması gerekirken 
geçmişe bakarak yanılgı 
içinde olanlar U-17 final 
maçına bile 20 polis gön
de rere k sanki bir olay 
çıkacakmış gibi önlem 
almaya çalışırlar.

Olsun, onlardagörev* 
lerini yapıyorlar

Gelelim zirve mücade
lesine.

Hesaplar yapılıyor 
Önümüzdeki hafta

Gemlik'te kolay gözüken 
maçımız var.
Amakolayolantar 

bazenzorlaşabiiiyor.
Grupta hiç galibiyeti 

bulunmayan ve .bir 
bera berlikleşimdidenalt 
kümeye düşmesine 
kesin gözle bakılan 
İnegölKocatepe?İ.ÖCO2 
takımı gelecek

Kolay birmaç ancak* 
dikkatti olmakta;yarar 
var.

Sonrakimaçrmtzisee 
çok zor.

Bağlarbaşı sahasında 
ve de Bağlarbaşı 
takımıyla.

Şimdilik A 5 puan la 4 
puan altımızdalar.

Ne olur sah ada be II i 
olacak.

İki hafta sonrasında 
takımın durumu maça 
tesir edecektir*

Grupta iddialı 
Gençlergücü'ne 
gelecek;

Taraftarımızın önünde 
bu maçlar alınır.

İlk yarının son maçı ise: 
de plasma nda Duaçınarı 
ile.

Bu takımlar Süper 
Amatör'dendüşmemek, 
içim puan arayan takım*} 
lan

Gemlikspor'un 
gücünde değiller ancak 
rahat çelme takabilecek 
güçteler.

Biz eğer takılmadan 
gidersek onlar 
muhakkak takılacaktır.

Biz lideriz, onlar 
peşimizden gelecekler.

Tek amaçları önce lig* 
den düşmemek son* 
rasında ise lidere çelme 
takabilmek.

İçlerinde takımlarını 
sürükleyençok*iyi3r5: 
topçuları var.

Yinede ilk yarıyı puan 
farkıyla önde kapamamız? 
lazım.

Başaracak kadrosu 
olan Gemlikspor'un 
hedefi zaten belli.

Futbolcuların veteknik 
heyetin nasıl 
kenetlendiği görülüyor.

On la rı n kafalar m ı sıkıntı 
çok gibi gereksiz eleşti 
rilerle yormayalım.

Butsa'nın 58 mllılı tizlenıi sona eriyor
olanlar ise eğerBursa ve Bandırma 

Limanı'nı demir yolu 
ağına bağlamayı 
amaçlayan "Bandır 
ma-Bursa-Ayazma- 
Osmaneli Hızlı Tren 
Projesi"nin ilk adımı 
olan Bursa-Yenişe 
hir hattında çalış
malar tüm hızıyla 
sürerken, kent mer 
kezindeki ana istas 
yonunun temeli, 16 
Arahk'ta atılacak. 
Bursa ile Ankara 
arasındaki yolculuk 
süresini 2 saat 15 
dakikaya düşürecek 
proje, 2015 yılının 
sonuna doğru 
tamamlanarak, 
kentin 58 yıllık tren 
özlemi sona erecek. 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
yaptığı açıklamada, 
Bursa ile Mudanya 
arasında 58 yıl önce 
tren seferlerinin ya 
pıldığını ancak bu 
hattın daha sonra ip 
tal edildiğini hatırlat
tı. Harput, Yüksek 
Hızlı Tren'in Bur 
sa'nın hayali oldu 
ğunu dile getirerek, 
"Ankara'yı Eskişe 
hir'e bağlayan hat

bitti ve mükemmel 
bir şekilde çalışıyor. 
Şimdi Eskişehir 
üzerinden, Bufsa- 
Bandırma-İzmtr 
istikametindeki 
çalışmalar hızla 
devam ediyor^Şu 
anda biz bu sürecin 
içerisindeyiz. JBursa 
olarak özellikle 
bizim şu an ihalesi 
yapılmış ve inşası 
devam etmekte olan 
hat, Bandırmâ-Yeni 
şehir hattı ve daha 
sonra da YenjŞehir- 
Eskişehir bağlantı 
hattı olacak kî o da 
Yenişehir-Bildcik ya 
da Ayazma vdya 
Vezirhan isti karne 
tinde bitecek olan 
ikinci güzergâh" 
diye konuştu.

Çalışmaların 
sürdüğü güzergaha 
da değinen Harput, 
şunları kaydetti: 
"75 kilometre şu an 
devam etmekte olan 
güzergahın uzun
luğu ve ihale bedeli, 
393 milyon TL. 
Bu birinci bölüm 
ihale, yine aynı 
güzergahta ikinci 
bölüm ihalesi 
yapılacak. Onun da 
yine ihale tutarı 390 
küsur milyon, yani 
bu alanın tamamı 
bittiğinde maliyeti 
yaklaşık 800 milyon 
TL olacak. Önemli 
bir rakam, bununla 
hemen paralel 
olarak bu günlerde 
Bilecik ile Yenişehir 
arasındaki bağlan

tının da ihale çalış
maları tamamlan* 
mak üzere. Bu da 
tamamlandığında 
Bandırma'dan, 
Bursaüzerinden 
Bilecik’ekadar 
bağlantı, 2015 yılının 
sonuna doğru ; 
bitirrlmişolacak ve 
böyleceAnkara'dan 
yola çıkanlar;
Bursa'ya 2 saat 
15 dakika içinde 
ulaşmış olacak. 
Bu rakam çok 
önemli, 2saat15 
dakikalıkrakam, 
Bursa'hın Ankara'ya 
ulaşımı için adeta 
bir devrimdir.
Şu an için kara 
yolundan yapılan 
otobüs seferleriyle 
5,5 saat, Eskişehir 
aktarmasıylaise 
ancak 4-4,5 saat 
arasındadevam 
ediyor. Şımdibunun 
2,5 saate inmesi 
BursalIları m bir 
hayalidir?' 
"Türkiye’nin en uzun 
hızlı tren- tüneli" 
Harput, bunun kolay 
bir iş olmadığını, 
çok ciddi bir proje 
olduğunu vurguladı,

Türkiye'de çalışma 
hayatını önemli 
ölçüde değiştirecek 
olan yeni Gelir 
Vergisi Yasası 
yavaşyavaş şekil
lenmeye başlıyor. 
Maliye Bakanı 
Meh met Şi mşek'i n 
deyimi i le teknik 
çalışmaları hâlâ 
süren ve taslak 
halinde olan çalış
ma mevcut haliyle 
kabul edilirse özel
likle çalışanların 
hayatı ve ödedikleri 
vergilerde önemli 
değişikler olacak. 
Ekonomi 
Koordinasyon

; Kurulü'.na (EKKf 
gönderilen çalış
ma dan e İde edil en 
bilgilere göre eğer 
hazırlanan taslak 
olduğu gibi kabul 
edilirse yıllık brüt 
geliri 75 bin TL'nin 
(aylık net 4 bin.500 
TL) üstünde olan 
çalışanlar artık tek 
işverenden ücret 
alsalar bile beyan
name vermek 
zorunda,75bin< 
liranınaltındageliri 

isterlerse beyan
name verecek.
Yıllık beyanname 
verecek olan 
çalışanlar, eğer 
eğitim ve sağlık 
giderleri fazlaysa 
ek vergi i adesi ala
cak. Ancak bir de 
madalyonun diğer 
yüzü var.
Bey az ya kal ı 
diyebileceğimiz 
çalışanların vermek 
zorunda olduğu 
beyanname aynı 
zamanda vergileriniı 
de artırabilecek. 
Çünkü çalışanlar 
kira, faiz ve kâr 
payı gibi gelirlerini i 
de y 11 lı k beya n- 
namede toplu 
alarak gösterecek. 
Böylece şimdiye 
kadar han biri tek 
tek beyan edildiği 
için kendi i içi n de 
yüzde 15'ten 
başlayıp gelirin 
tutarına göre yüzde 
35'e kadar çıkan 
vergi oranı artık 
75 bini aştığı anda 
direkt yüzde 
35 olacak.

http://www.bursamator.com
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Gemlik zirveye Kondu: 2-1
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İkinci yarının büyük 
bir bölümünü 10 kişi 
oynayan Kırmızı- 
Beyazlılar, 
Meskenspor'u 
deplasmanda zorda 
olsa 2-1 devirip zir
veyi ele geçirdi. 
Süper Amatör Lig B 
Grubunda zirve 
mücadelesi veren 
Gemlikspor, alt 
sıralardan kurtulma 
savaşı veren Ertuğ 
rulgazi Mesken 
spor'u deplasmanda 
2-1 yenerek liderliğe 
yüksetdf. 
Karşılaşmaya hızlı 
başlayan Gemlik 
spor, henüz 4.daki 
kada sağdan yapılan 
ortada Arifin kafa 
golüyle 1-0'lık üstün
lüğü yakaladı. 
Erken gelen golün 
şokunu üzerinden 
çabuk atan Mesken 
spor, 21.dakikada 
Şenol'la bulduğu 
golle durumu 1-1 
yaptı.
28. dakikada Gemlik 
spor'da Şiyar'ın sol 
ceza alanı içi çapra 
zindan sert şutunda 
top yan direkten geri 
geldi ve ilk yarı eşit
likle sonuçlandı. 
İkinci yarıya da hızlı 
başlayan Gemlik 
spor'da 53.dakikada 
Şiyar, ikinci sarıdan 
kırmızı kart görerek 
takımını sahada 10 
kişi bıraktı.
58.dakikada Ber 
kan'ın çaprazdan 
sert şutunda Mesken 
savunması topu gol 
çizgisi üzerinden 
uzaklaştırdı.
Eksik kalmasına rağ
men golü düşünen 
Gemlikspor, 67. 
dakikada Berkan'ın 
serbest vuruştan 
attığı güzel golle 2-1

öne geçti. Zaman ve tribünlerde gergin mücadelenin kalan
zaman saha içinde anların yaşandığı bölümlerinde Mes

kenspor'un beraber
lik çabaları sonucu 
değiştirmeyince, 
Gemlikspor 2-1'lik 
skorla zirveyi ele 
geçirmeyi başardı. 
Maç sonunda ise 
Kırmızı-Beyazlı fut
bolcular, galibiyeti 
ve liderliği az sayıda 
taraftarlarıyla büyük 
coşku içinde kutladı. 
SAHA: Fidyekızık 
HAKEMLER:
Volkan Karabulut (4), 
Mehmet Tekin (5), 
İlker Tecer (5) 
E.GAZİ MESKEN:

(Dk.75 Reşat 3), 
Fatih (5) (Dk.84 
Ferhat), Abdullah 
(5), Samet (6), Enis 
(6), Mehmet (6) 
GEMLİKSPOR: Ömer 
(7), Taner (5) (Dk.59 
Muhammet 5), 
Bülent (7), Samet 
Güler (7), Osman (6), 
Arif (7) (Dk.75 Semih 
4), Murat (7), Berkan 
(8), Muharrem (7), 
Şiyar (4), Selahattin 
(7) GOLLER: Dk.21 
Şenol (E.Gazi 
Mesken), Dk.4 Arif, 
Dk.67 Berkan

Eren (5), Şenol (6), 
Tayfur (6), Murat (5), 
Cihat (5), Tevfik (5)

(Gemlik) 
KIRMIZI KART: Dk.53
Şiyar (Gemlikspor)

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÜZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
M GÖNDE DAVETİYE BASILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin ... 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No : 3/B GEMLİK

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

GÜLER
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK



11 Aralık 2012 Salı Gemlik Karffez Sayfa 8
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Erkekler Bölgesel 
Basketbol Liginde 
(EBBL) 6. hafta 
maçında 
Gücümspor, MG 
Spor Kulübü'ne 62- 
64 yenildi.
Maçın ilk periyodu 
17-19, ikinci peri 
yodu 16-15, üçüncü 
periyodu 14-6, 
dördüncü periyodu 
15 - 24 sonuçlandı. 
Gücümspor adına 
Berkay-17 Hakan-2 
Serhat-7 Rıdvan-2 
Utku-13 Fatih G.-2 
Musa-2 Kadir-10 
sayı üretti.
Gücümspor Basın 
sözcüsü Ömer 
Gümüş maçın

ardından yaptığı 
açıklamada, şu 
ifadeleri kullandı. 
"Kötü başladığımız 
ilk periyodun 
ardından maçta 
dengeyi kurarak 
devreye bir sayı 
farkla geride girdik. 
Üçüncü periyodun 
son dakikalarında 
farkı 7 sayıya çıkar
mamıza rağmen son 
periyotta oyunu 
tutamadık. Son topa 
gelen maçta üçlüğü 
atabilsek maçı 
kazana çaktık ama 
olmadı.
Emeklerinden dolayı 
oyuncularımıza 
teşekkür ediyorum.

Gemlik Körfez

Desteklerini esirge
meyen taraftar
larımıza, bu maça 
gelerek bizi onur
landıran Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Sayın Refik 
Yılmaz'a, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Sayın Muharrem 
Sarı'ya, Sanovel İlaç 
San.Tic. A.Ş. adına 
Sayın Haluk 
Kartal’a, AKP, 
CHP ve MHP ilçe 
teşkilatlarına, 
Karadeniz spor, 
Körfezspor ve 
Çotanakspor'a, 
Roda Liman adına 
Kemal Sivas'a 
teşekkür ederiz."

ABONE OLDUNUZ MU?
ııııııuıııımımıııııııiffi» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KURYE ARANIYOR
EN AZ LİSE MEZUNU
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK
YAPMIŞ KURYELER

A2 EHLİYETİNE SAHİP 
MOTOKURYE ARANIYOR

MNG KARGO A.Ş. 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Fırın Sok. 

No7/1 GEMLİK Tel: 512 30 21-22

SOFttR 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 : 514 30 07 
GSM : 0 554 951 68 12

■
■I

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİKKÖRFEZGAZETESİ ■. FjAAAAA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak |0 >]|l{Uh|l| 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IvhVIU VUVU

Malik K®SDEKİRALIK DAİREDAİRE
TEL: 0 532 583 53 78

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Zengin çeşit ve 
kotologlcırımızı görmeden 

karar vermeyin ...
40 YILLIK TECRÜBEMİZ 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

gOb_er
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel_i_<Oı224j_5J3_96JB3 Fax : (0.224) 51 3 3S 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre 
yılın 11 ayında 
köprü ve otoyollar
dan 331 milyon 148 
bin araç geçti. Söz 
konusu dönemde 
elde edilen gelir ise 
740 milyon lirayı 
geçti.
Türkiye’de, yılın 11 
ayında köprü ve 
otoyollardan 331 
milyon 148 bin 23 
araç geçerken, araç 
geçişinden toplam 
740 milyon 595 bin 
333 lira gelir elde 
edildi.
Karayolları Genel 
Müdürlüğü verileri 
ne göre, Kasım 
ayında köprü ve 
otoyollardan 
toplam 29 milyon 
586 bin 499 araç 
geçiş yaptı. Bu 
araçlardan toplam 
68 milyon 258 bin 
173 lira geçiş ücreti 
alındı.

Para transferinde neni dönem
Hesaba ve isme 
yapılan müşteri 
ödemeleri, konut, iş 
yeri ve diğer kira 
ödemeleri, maaş 
ödemeleri ve kredi 
kartı ödemeleri ile 
ilgili mesajlar perak
ende ödeme siste
minde yer alacak. 
Merkez Bankası, bir 
süredir üzerinde 
çalıştığı elektronik 
ortamda para trans
feri projesinde 
önemli bir adım attı. 
Artık düşük tutarlı

Kasım ayında oto 
yolları kullanan 17 
milyon 118 bin 871 
araçtan geçiş 
ücreti olarak 
toplam 48 milyon 
566 bin 570 lira, 
Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet 
Köprülerini kul
lanan 12 milyon 
467 bin 628 araçtan 
ise 19 milyon 691 
bin 603 lira gelir 
elde edildi. Yılın 11 
aylık bölümünde 
köprü ve otoyollar
dan geçen araç 
sayısı 331 milyon 
148 bin 23 olurken, 
bu araçların geçi 
şinden elde edilen 

elektronik para 
transferleri, perak
ende ödeme sistemi 
(PÖS) olarak 
ayrıştırıldı. 
Perakende ödeme 
sistemi, mevcut EFT 
sistemindeki 
ödemelerin bugün 
itibariyle sayıca 
yüzde 98’ini oluştu
ran düşük tutarlı 
müşteri 
ödemelerinin 
işlendiği bir sistem 
olarak konum
landırıldı. Artık

gelir 740 milyon 
595 bin 333 liraya 
ulaştı. Bu gelirlerin 
195 milyon 312 bin 
128 lirası Boğaziçi 
ve Fatih Sultan 
Mehmet köprü
lerinden elde 
edilirken, 545 mil 
yon 283 bin 205 
lirası ise otoyollar
dan sağlandı.
2011 yılında 
ise köprü ve 
otoyollardan 
toplam 349 milyon 
847 bin 151 araç 
geçmiş, bu araçlar
dan toplam 732 
milyon 681 bin 161 
lira gelir elde 
edilmişti.

hesaba ve isme 
yapılan müşteri 
ödemeleri, kamu 
ödemeleri, konut, iş 
yeri ve diğer kira 
ödemeleri, maaş 
ödemeleri ve kredi 
kartı ödemeleri ile 
ilgili mesajlar bu 
sistemde işlenecek. 
Ödemeler, katılımcı 
bankaların sis
temdeki hesapların
da yeterli fon bulun
ması halinde bek
letilmeden gerçek
leştirilecek.

Eşi vefat eden, 
sosyal güvencesi 
olmayan, muhtaçlığı 
onaylanan 228 bin 
551 kadına Ekim 
sonuna kadar 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu'ndan 
259 milyon 534 bin 
250 lira maaş 
yardımı yapıldı. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, MHP 
Eskişehir Milletve 
kili Ruhsar Demi 
rel'in yazılı soru 
önergesine verdiği 
cevapta, "Eşi Vefat 
Etmiş Kadınlara 
Yönelik Sosyal 
Yardım Progra 
mı"ndan yararlanan
lara ilişkin rakamları 
açıkladı. 
Programdan fay
dalanmak için 22 
Ekim 2012 tarihi 
itibarıyla 329 bin 
855 kadının Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma vaAcrffan- 
na başvurduğuna 
işaret edn Şahin, 
228 bin 551 kişinin 
bu haktan yarar
landığını belirtti. 
Şahin, hak sahibi 
olabilmek için son 
resmi eşin vefat 
etmiş olması, her
hangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna 
tabi olunmaması, 
hanede sosyal 
güvenceli kişi ya da 
kişilerin bulunma
ması, evde bakım 
uygulaması kap
samında bakıcı 
aylığı alınmaması ve 
muhtaçlığın vakıf

mütevelli heyeti 
tarafından onaylan
ması gerektiğini 
anımsattı.
Eşi vefat eden, 
sosyal güvencesi 
olmayan ve muh
taçlığı onaylanan
lara yardım uygula
masının bu yılın 
Nisan ayında 
başladığını ifade 
eden Şahin, 22 Ekim 
2012 tarihi itibarıyla 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu kay
naklarından 259 
milyon 534 bin 250 
lira ödeme yapıldı 
ğını kaydetti. Şahin, 
kişi başı 250 lira 
maaş miktarının 
Boğaziçi Üniversite
si ile yapılan ortak 
araştırma sonucu 
getirilen öneriyle 
Fon Kurulu kararıy
la belirlendiğini kay
detti.
Şahin'in verdiği bil
giye göre, söz 
konusu yardımdan 
bütün illerdeki ka 
dınlar yararlanıyor. 
Yardımdan en çok 
yararlanan kadının 
bulunduğu il 9 bin 
57 kişiyle Gaziantep 
olurken, en az 
yararlanan kadının 
bulunduğu il 238 

kişiyle Zonguldak. 
Yardımdan İstan
bul'da 6 bin 703, 
Ankara'da 4 bin 476 
ve İzmir'de 5 bin 
751 kişi yararlan) 
yor.
Gaziantep'i 8 bin 
454 kadınla Adana, 
8 bin 306 kadınla 
Diyarbakır ve 7 bin 
427 kadınla Manisa 
izlerken, en az 
kadının yararlandığı 
illerde Zonguldak*! 
Bayburt 312, Artvin 
ve Bartın 358'er 
kadınla izledi.
Yardımdan 5 binden 
fazla kadının yarar
landığı iller Gazian 
tep, Diyarbakır, 
Adana, Manisa, 
Aydın, Balıkesir, 
Hatay, Mersin, İstan
bul, İzmir, Konya, 
Kahramanmaraş, 
Mardin, Şanlıurfa ve 
Van olarak sıralandı. 
Yardımdan Zongul 
dak, Artvin, Bartın 
ve Karabük'ün yanı 
sıra, Bilecik, Bolu, 
Çankırı, Erzincan, 
Gümüşhane, Kirşe 
hir, Rize, Sinop, 
Tunceli, Bayburt, 
Kırıkkale, Karabük, 
Ardahan, Yalova ve 
Düzce'de binden 
daha az kadın yarar
landı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 15®
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. 913 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. 4513 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
Eskihlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS

ULAŞIM
Pegasus Akmış Seyahat 5*14 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş : . 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol .
MAR-PET 
Tuncay Otogaz sı3 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 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 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25

I Muhasebe Md. 513 45 21-182
I Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
I Su Arıza Yalnız 185

Gemlik KBrfez
' GBBLİK'İII İLK GÛNLÜk SİYASİ GAZITI8İ '

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4443 

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)

BÜISİBIMİI
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ; ŞAFAK 
VAKTİ BÖLÜM 2: 
11:30-14:00-16:30- 

20:00
DABBE; BİR CİN 
VAKASI: 12:00- 

14:15-16:45-20:15 
REZERVASYON 

513 33 21
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1 > ASKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI i
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde C

menü Yllba?' Öze' ProSramı na sîzleri t*e bekliyoruz.
ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KIŞI BAŞI)
ARA SICAK 
ANA YEMEK 
TATLI 
ÖZEL İKRAMLAR

Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık 
: Sebzeli Krep ( Havuç, Kabak, Biber, Soya Sosu ile)
: Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile
: Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı
: Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

ALKOLLÜ :110TL(2DubleYerli)
ALKOLSÜZ :80 TL

PROGRAM
20:00 * 22:00 Dinleti Müziği
22:00 * 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler
23:00*23:50 İstek Bölümü

ÇOCUK :50 TL
23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

00:30-01:40 Club
01:40 - 03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

02245123200 ' 022451231 00 4-5

ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

''MICHELIN

RENAULT FIX PAKETLERİNDE 
VE ELF MOTOR YAĞLARINDA 

%20 İNDİRİM

WORLD eiF0|

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



I

leylinin Cograli loaosıı lescillenJi
Gemlik Ticaret Borsası tarafından belirlenen Gemlik Zeytininin Coğrafi logo
su, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendi. Bundan sonra Gemlik zeytini 
bulunan ambalajlarda, Gemlik zeytini logosunun holoğramlı etiket bulunacak. 
Borsa Başkanı Ilhan Acar, “Logomuzun bulunduğu ambalajlar, hakiki Gemlik 
zeytininin garantisi olacaktır. Belirlediğimiz coğrafi işaretimizin Türk Patent 
Enstitüsü’nden tescilini 12 Kasım 2012 günü aldık. Bundan sonra ambalajlara 
bastıracağımız hologramları üyelerimize vererek, gerçek Gemlik zeytininin 
ambalajında bulunmasını sağlayacağız, dedi. Haberi sayfa 4’de

11 Aralık 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Platonik Asık 
Kendini Astı
Bursa'da annesine "Bir kızı 
sevdim ama bana yüz vermiyor 
onun yüzünden kendimi öldüre 
ceğim" diyen lise öğrencisi 14 
yaşındaki M.C.A. evlerinin mer
diven korkuluklarına bağladığı 
iple asarak intihar etti. 3’de

Miiaııiııcııi8wııiıııw
Bursa Gıda Tarım ve Hay 
vancıhk Müdürlüğü Gemlik 
İlçe Müdürlüğü yetkilileri, 
zeytinyağı üretim ve satış 
yerlerinde kontrollere baş 
ladı. Heyet, ilçemizde bulu
nan bazı zeytinyağı üretim 
merkezlerinde ve zeytinyağı 
satışı yapan işyerlerine 
giderek, zeytinyağlarının 
standartlara uygun olup 
olmadığının belirlenmesi 
için numuneler topladı. 
Haberi sayfa 2’de

ludocu erkekler 
2. lige lider 

olarak çıktılar

ve Spor Kulübü Erkek Judo takımı, ikin
ci lige yükseldi. Haberi sayfa 7’de

Gine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytinde coğrafi logo uygulaması
Dün, Ticaret BorsasTnın yönetim kuru

lu toplantı günüydü.
Gündemde, Gemlik Coğafi logosunun 

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil
edilmesi konusu ve coğrafi işaretin 
Gemlik zeytini bulunan ambalajlarda 
uygulanmasıydı.

Gemlik zeytininin coğrafi işareti holog 
ramı bulunan ambalajlardaki ürün, 
gerçek Gemlik zeytini olduğunun da 
tescili sayılacaktı.

Böylece, Gemlik dışında yetişen zeytin 
lerin Gemlik zeytini diye satılmasının bir 
nebze de olsa önüne geçilmiş olacaktı.

Tabii bu uygulamaya, tüccar uyacak 
mı sorusu akıllara takılıyor. Devamı 4’de

^^YILBAŞI GECESİ İÇİN 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 

LİG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ
) MAÇLARIN HEYECANINI
/ AİLENİZ İLE BİRLİKTE
YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 

KALİTELİ BİR MEKAN...

fiŞSİZ D6NİZ MANZARASI - BALIK KCYFİ - LİG TV NCYCCANI

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

Tesadüflere bakın...
Ülkenin geleceği bir garip eller tarafın

dan tesadüfen planlanıyor. Ülkemizin 
yönetiminde tesadüfen neler oluyor 
neler? Bir kısmını hep birlikte anımsaya 
hm:

Rahmetli Necmettin Erbakan’a siyaset 
yasağı tesadüfen getirildi. Recep Tayyip 
Erdoğan’a liderlik yolu tesadüfen açıldı...

Bir şiir bahane edilip, Recep Tayyip 
Erdoğan hapse atılarak tesadüfen 
mazlum bir lider konumuna getirildi.

Erdoğan, hiçbir sıfatı olmamasına rağ
men, seçimden önce tesadüfen ABD’ye 
gitti. Orada Yahudi lobisinin liderleriyle, 
Bush’la ve Bush’un yakın çalışma 
arkadaşlarıyla tesadüfen karşılaştı ve 
görüştü.

ABD ile farklı ilişkiler içerisinde olan; 
Cüneyt Zapsu, Ömer Çelik, Egemen 
Bağış, Mücahit Arslan, Mir Dengir Fırat’ın 
yolu tesadüfen Erdoğan’la kesişti.

Erdoğan’ın mahkûm olmasına neden 
olan şiiri okuduğu il olan Siirt’te seçimler 
“tesadüfen” iptal edildi. Ve Erdoğan 
tesadüfen O, ilden milletvekili oldu.

Haklarında yolsuzluk davaları devam 
eden, bazıları hakkında da soruşturmalar 
süren İstanbul Belediyesi çalışanlarından 
9’u tesadüfen milletvekili, bazıları da 
bakan yapılarak dokunulmazlık zırhına 
büründürüldüler. Ve tesadüfen yargılan
madan kurtuldular. Ve yine tesadüfen 
bunların suçları çeşitli kanunlarda 
yapılan değişiklerle af kapsamına alındı.

Resmi Gazete'nin 18 Mayıs 2004 tarihli 
sayısında yayımlanan kararla 20 Mayıs-31 
Ağustos 2004 tarihleri arasında geçerli 
olmak üzere mısır için 900 bin ton tarife 
kontenjanı açılması 3 ay 11 günlük süre 
içerisinde kontenjan belgesi olanlar için 
gümrük vergisi oranı yüzde 80 yerine 
yüzde 25 olarak uygulanması, bu süre 
zarfında Kemal Unakıtan’ın oğlunun şir
ketinin 582.285 Kg mısır ithal etmesi ve 
yalnızca vergi oranındaki değişiklik sonu
cu yüzde 55 havadan para kazanması da 
tesadüfen...

Fosforik asit üretecek şirketi için 
Abdullah Unakıtan’ın 79802 no.lu teşvik 
belgesiyle 2 milyon 544 bin YTL tutarında 
teşvik kredisi alması da tamamen bir 
tesadüf...

Fındık ve tütün başta olmak üzere Türk 
Tarımının gözden çıkarılması, zamanın 
tarım bakanı Sami Güçlü’nün köylülere 
hitaben gözünüzü toprak doyursun deme 
si, kuş gribi vakasında gerekli önlemler 
alınamayarak Tavukçuluk sektörünün bir 
bölümünün yabancı üç-beş sermayedarın 
eline geçmesine imkan verilmesi de 
tesadüf...

özelleşme adı altında kamunun elindeki 
dev işletmelerin yabancılara peşkeş çe 
kümesi, bazı özelleşmelere yerli ser
mayenin ve çalışanların katılmasının 
engellenmesi tesadüf...

Yabancıların; özelleşme ile Türkiye’nin 
büyük sanayi kuruluşlarına, toprak ve 
köy kanununda yapılan değişikliklerle 
tarım arazilerine, diğer kanun değişiklik
leri ile Türk finans sistemine, hatta büyük 
hipermarketlerin tamamına sahip olması, 
yabancılara daha düşük vergi oranlarının 
uygulanması da tamamen tesadüf tür...

Tüm bu tespitlerin ışığı altında Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan 
üniter yapının tartışılması da bu 
tesadüflerin birleşmesi sonucunda ortaya 
çıkan büyük bir tesadüftür.

Bursa Gıda Tarim ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü Gemlik 
İlçe Müdürlüğü yet 
kilileri, zeytinyağı 
üretim ve satış yer
lerinde kontrollere 
başladı.
Bursa Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü Gemlik 
ilçe Müdürlüğü 
tarafından oluşturu
lan heyet, ilçemizde 
bulunan bazı 
zeytinyağı üretim 
merkezlerinde ve 
zeytinyağı satışı 
yapan işyerlerine 
giderek, 
zeytinyağlarının
standartlara uygun 
olup olmadığının 
belirlenmesi için 
numuneler topladı. 
Bursa Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü Gemlik

İlçe Müdürü İbrahim 
Çetin, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
gıda tebliğine 
göre tüm gıdaların 
kodekslerinin 
çıkarıldığı, içlerinde

ki muhtevalarının 
belirlendiğini 
söyledi.
Alınan zeytinyağı 
örneklerinin 
Bursa’daki Gıda 
Araştırma Laboratu

vara gönderilerek, 
inceletileceğim, 
tebliğe uygun 
olmayan ürünler 
hakkında yasal 
işlemler yapılacağını 
belirtti.

4+4+4’ün çileli anneleri...
Bu yıl uygulamasına başlanan 4+4+4 eğitim sistemi ile okula 5 yaşında 
başlayan küçük öğrencilerin anneleri, çocuklarını sabahın erken saat
lerinde okula getiriyorlar. Son derse kadar okul kapısında yavrularını 
bekleyen çilekeş annelere yağmur bile etkilemiyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın bu yıl 
uygulamaya koy
duğu 4+4+4 eğitim 
sistemi nedeniyle, 
sabahın erken saat
lerinden itibaren 
ilkokulların önleri 
4+4+4’in çilekeş 
anneleriyle dolup 
boşalıyor.
Okullarda sabah zili 
çalmadan, 5 yaşın
daki küçük çocuk
larının ellerinden 
tutarak, okula 
getiren anneler, 
ağmur çamur 
dinlemeden, minik 
öğrencilerini derse 
yetiştirmeye 
çalışıyorlar.
Ders başlama zili 
bittikten sonra, bazı

anneler evlerine 
dönerken, bazıları 
da son derse kadar 
okul kapışı 
önlerinde minik

öğrencilerinin çık
masını bekliyorlar. 
Okul içine alınma 
yan 4+4+4 anneleri, 
yağmurlu havada

bile evlerine 
gitmeyerek küçük 
yavrularının okul 
çıkışını dört gözle 
bekliyorlar.

Adıma bastırmış olduğum Seri A 027401-028650 sıra 
numaralı sevk irsaliyesi ciltlerim kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. UĞUR APARİ
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Platonik Asık Kendini Astı
Bursa'da annesine 
"Bir kızı sevdim ama 
bana yüz vermiyor 
onun yüzünden 
kendimi öldüre
ceğim" diyen lise 
öğrencisi 14 yaşın
daki M.C.A. evlerinin 
merdiven korkuluk
larına bağladığı iple 
asarak intihar etti. 
Olay, Merkez 
Yıldırım ilçesi 
Hacivat 
Mahallesi'nde dün 
akşam meydana 
geldi. Yıldırım 
Ticaret Meslek 
Lisesi 1’inci sınıf 
öğrencisi M.C.A., 
aynı okuldaki bir kız 
arkadaşına aşık 
oldu. Sevgilisinin 
kendisine ilgi 
göstermemesi üze 
rine bunalıma giren

Orhangazi’de kaza: 2 yaralı
Orhangazi’de mey
dana gelen trafik 
kazasında, 2 kişi 
yaralandı.
Bandırma'dan Istan 
bul'a giden İbrahim 
Ünal'ın (19) kul
landığı 10 AHS 91 
plakalı otomobil,

Cezaevinden Kaçtı, Çelik Kasa 
Hırsızlığına Karışınca Yakalandı
Bursa'da, bir 
işyerinden çelik 
kasa çalan zanlılar, 
polis operasyonuyla 
yakalandı.
Zanlılardan Gökhan 
A.'nın bir süre önce 
cezaevinden firar 
ettiği ve hakkında 
kesinleşmiş hapis 
cezası bulunması 
nedeniyle arandığı 
ortaya çıktı. 
Osmangazi ilçesi 
Geçit 
Mahallesindeki bir 
işyerinden çalınan 
çelik kasa hırsızlığı 
ile ilgili harekete 
geçen Bursa 
Emniyet

Gemlik Körfez Mnıııw.gemlikkortez8aıetesi.com

M.C.A. 10 yıl önce 
babasının ölmesi 
üzerine ikinci evlil
iğini yapan annesi 
E.A. ve üvey babası 
H.A.'ya geçtiğimiz 
pazar günü "Okulda 
bir arkadaşıma aşık 
oldum. Bana yüz 
vermiyor. Kendimi 
öldüreceğim" dedi. 
Annesi ve üvey 
babasının, "Daha 
çok gençsin.
Okulunu bitir daha 
güzel kızlar bulur
sun" diye nasihatta 
bulunduğu M.C.A., 
dün gittiği okulun
dan, boğazının 
ağrıdığını söyley
erek 2 gün izin alıp 
eve geldi. Mahallede 
arkadaşları ile birlik
te sohbet eden ve 
saat 18.00 sıraların

Bursa-lstanbul kara 
yolu Gedelek köyü 
yakınlarında, kon
trolden çıkarak 
bariyerlere çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
savrulan otomobil, 
yaklaşık 10 metre 
sürüklendikten

Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Hırsızlık 
Büro Amirliği ekip
leri, çelik kasayı kira 
ladıkları özel bir oto
mobile yükleyerek 
kaçan kar maskeli 
iki zanlıyı yakalamak 
için operasyon 
başlattı.
Zanlıların çelik 
kasayı boş bir 
arazide açarak 
içerisindeki yaklaşık 
130 bin lirayı aldık
larını belirleyen 
polis, olayın ardın
dan Kocaeli'nin 
Gebze ilçesine 
kaçan zanlı Gökhan 
A.'yı Gebze'de 

da eve giden M.C.A., 
üvey babasıyla bir
likte bir süre sohbet 
edip akşam yemeği 
için çalışan 
annesinin gelmesini 
bekledi.
Bu sırada eve gelen 
misafirleri için' 
H.A.'nın isteği üze 
rine evlerinin bir alt 
katında bulunan 
kahveden 4 fincan 
Kahve alıp ikram 
eden M.C.A. üvey 
babasından dışarı 
çıkmak için izin aldı. 
MİSAFİRLERİ 
UĞURLARKEN 
CESETİ İLE 
KARŞILAŞTILAR 
H.A., eve gelen mis
afirlerini saat 19.00 
sıralarında uğurla
mak istediği sırada 
M.A. M.C.A.'nın 

sonra durabildi. 
Kazada, sürücü 
İbrahim Önal ile 
araçta bulunan kız 
arkadaşı Özlem 
Yenigün 
(20) yaralandı. 
Yaralılar, 112 Acil 
Servis ekipleri 

olayın diğer şüphe
lisi Volkan M.'yi de 
Bursa'da düzen
lediği operasyonla 
yakaladı.
Yapılan incelemede 
Gökhan A.'nın bir 
süre önce cezaevin
den firar ettiği ve 
halen hakkında 
'hırsızlık' suçundan 
kesinleşmiş 2 yıl 3 
ay hapis cezası 
sebebiyle arandığı 
belirlendi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
sorgulamalarında 
çelik kasa çaldık
larını kabul etmeyen 
zanlılar, adliyeye 

evlerinin merdiven 
korkuluk demirlerine 
iple asılı cesetini 
görünce şok oldu. 
Cesedi üvey babası 
tarafından indirilen 
M.C.A., gelen sağlık 
ekipleri tarafından 
yaşama 
döndürülemedi. 
Çevresinde sevilen 
ve derslerinde 
başarılı olduğu 
belirtilen M.C.A.'nın 
intiharı ile ilgili 
olarak polis araştır
ma başlatırken olay 
yerinde inceleme 
yapan Cumhuriyet 
Savcısı cesedi her 
hangi not bırak
mayan M.C.A.'nın 
cesetini otopsi 
yapılmak üzere Adli 
Tıp Morgu'na 
kaldırdı 

tarafından
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, 
Bursa-İstanbul kara 
yolunda trafik akışı 
yarım saat süreyle 
tek şeritten verildi 

sevk edildi.
Nöbetçi 
mahkemeye 
çıkarılan Gökhan A. 
ve Volkan M. tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi.
Öte yandan kasa 
hırsızlığı olayında 
zanlılardan ele 
geçirilen bir miktar 
euro sahibine teslim 
edilirken geri kalan 
paranın bir 
bölümünün de zan- 
lılarca harcandığı 
belirtildi. Zanlılardan 
ikisinin de 'hırsızlık' 
suçundan poliste 
kaydının bulunduğu 
öğrenildi

Otomobil Zeytinliğe
Uçtu: 1 Yaralı ■
Orhangazi’de bir 
otomobilin zeytin
liğe uçması sonucu 
meydana gelen 
kazada muhtar 
yaralanırken, 2,5 
yaşındaki yeğeni 
kazayı hafif sıyrık
larla atlattı. 
Kaza, Orhangazi- 
İznik yolu Gölyaka 
köyü yakınlarında 
meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, 
Orhangazi'ye bağlı 
Yeni Sölöz belde 
sinin Babaküstü 
Mahallesi Muhtarı 
Lokman Akcan, 2,5 
yaşındaki yeğeni 
Bahar Akcan ve 
Nuran Budak (39) 
isimli bir yakını ile 
birlikte Yeni Sölöz 
beldesinden 
Orhangazi'ye 
gelmek üzere yola 
çıktı. Muhtar 
Lokman Akcan'ın 
kullandığı 16 VN 
059 plakalı otomo
bil, Gölyaka köyü 
girişine yakın

Özür Dileyince 
İşe fieri Alındılar
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi tarafın
dan iş akdine son 
verilen 17 personel 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Kamil 
Özdilek ve 
kamuoyundan özür 
dileyince işlerine 
yeniden kavuştu. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi, 29 
Kasım'da üniversit
ede yapılan perso 
nel ihalesi sırasında 
rektörlük binasını 
basarak eylem 
yapan 17 kişi, 
"Kamu düzenini 
bozmak"tan dolayı 
işten çıkarıldı. 29 
Kasım'daki 
eylemde, işçilerin 
ihaleyi engellemek 
amacıyla üniver
sitenin rektörlük ve 
tıp fakültesinin 
dekanlık binalarına 
girmeye çalışması 

bir bölgede kon
trolden çıkarak 
zeytinliğe uçtu. 
Hurdaya dönen 
otomobildeki 
sürücü Akcan 
başından ve 
vücudunun çeşitli 
yerlerinden 
yaralanırken, 
Nuran Budak'ın 
kucağında arka 
koltukta oturan 2,5 
yaşındaki yeğeni 
Bahar Akcan ve 
Nuran Budak ise 
kazayı hafif sıyrık
larla atlattı. 
Zeytinlikte zeytin 
toplayan vatan
daşların yardımı ile 
araçtan çıkarılan 
muhtar, ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayı 
haber alan 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı Kadri 
Ergen, hastaneye 
giderek muhtar 
Lokman Akcan'ı 
ziyaret etti.

sonucu yaşanan 
arbedede 6 kişide 
yaralanarak hastan
eye kaldırılmıştı. 
Ancak işten 
çıkarılan 17 kişi 
günlerdir hastane 
önünde eylem 
yaparak işe geri 
alınmalarını istedi. 
İşçilerin eylem
lerinin sonuçsuz 
kalması üzerine 
araya DİSK Genel 
Başkanı Erol Ekici 
girdi. Ekici, rektör 
Dilekle konuşarak 
çıkarılan işçilerin 
yeniden işe alın
masını istedi.
Ekici'nin talebini bir 
şartla yerine getire
ceğini söyleyen 
Dilek, "Bu 17 kişi 
herkesin önünde 
bizden özür dileye
cek" dedi. Rektörün 
talebini işçilere 
ileten Ekici, 
Dilek'in bu şartını 
kabul etti.

Mn%25c4%25b1%25c4%25b1%25c4%25b1w.gemlikkortez8a%25c4%25b1etesi.com
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Zeytinde coğrafi logo uygulaması
Tüccar, Gemlik dışından her yerden

Gemlik’e zeytin getirip satıyor.
Bunda bir sakınca yok.
Akhisar’dan gelen zeytinin, Gemlik 

zeytini diye satılması, Gemlik zeytinine 
yapılan bir haksızlıktır.

Akhisar, Çanakkale, Aydın, Mersin, 
Gap Bölgesi gibi zeytin yetişen birçok 
yerde, Gemlik fidanlarından yetişen ve 
tıpkı Gemlik zeytini gibi olan zeytinler 
yetiştiriliyor.

Bu zeytinleri yalnız tüccar değil, para 
sı olan herkes gidip alabiliyor.

Kabına koyup, olgunlaşınca da tücca 
ra satıyor.

Satışlar genelde Zeytin pazarından, 
üreticinin havuzundan veya Zeytin Top 
tancılar Sitesi’nden yapılıyor.

Gemlik’ten giden dökme yabancı zey
tini ambalajına, Gemlik dışında bir yer 
de de “Gemlik Zeytini” markası vurulu- 
labiliyor.

Oysa içindeki zeytin, ya Akhisar, ya da 
Mersin den gelmedir.

Bu zeytin, Gemlik zeytinin yarı fiyatın
dan bile ucuzdur.

Böyle olunca, Gemlik zeytininin piya 
sası daralıyor, tüketici aldatılıyor.

Elle toplanan, girdileri yüksek olan 
Gemlik zeytinini bu haksız rekabetten 
kurtarmanın tek yolu, coğrafi işarettir 
uygulamasıdır.

Ambalajlarda Gemlik zeytini coğrafi 
işareti bulunan ürünlerin gerçek Gemlik 
zeytini olduğunu tüketici de görerek 
anlayacaktır.

Bunun için tüccar, Gemlik Ticaret Bor 
sası’nın bastıracağı özel hologram eti 
ketlerden alıp, ambalajına koyacaktır.

Borsa’ya etiket almak için geldiğinde, 
üreticiden aldığı Gemlik zeytini üretici 
belgesiyle başvuracak.

Buna göre kendine hologram etiket 
verilecektir.

Peki bu etiketler, başka bir zeytin 
ambalajına uygulayamaz mı?

Tabii ki uygulanır.
Ama denetimlerde durumu anlaşılırsa, 

o firmaya ağır cezalar gelebilir.
Bir de teşhir edilirse, firma büyük 

zarar görür.
Her ne olursa olsun, bu güzel bir baş 

/angıçtır.
Coğrafi işaret hologramı uygulaması 

desteklenmelidir.
Borsa hologram etiketlerin satışında- 

makul fiyat uygulamalı, hologram etiket 
satışını teşvik etmelidir.

Gemlikli tüccar da, üretici de kendi 
bindiği dalı kesmemeli.

Coğrafi işaret alındıktan sonra, bazı 
kurumlar, haksız olarak Gemlik zeytini 
yazan firmalar hakkında davalar açtı. 
Bunlardan bir firma da 17 Aralık günü 
Akhisar da yargıç karşısına çıkacak.

Yargılamada firma aleyhine bir karar 
çıkması halinde karar örnek olacaktır.

Gemlik Ticaret Borsası, dün bastırıla
cak hologram etiketler konusunu da 
görüştü.

Uygulamaya kısa zaman sonra geçile
ceğini sanıyorum.

Bu uygulama, Gemlik zeytini için bir 
dönüm noktası olacaktîr.'

leııtinin Cnarali logosu lescM
Gemlik Ticaret Borsası tarafından belirlenen Gemlik Zeytininin Coğrafi 
logosu, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendi. Bundan sonra 
Gemlik zeytini bulunan ambalajlarda, Gemlik zeytini logosunun 
holoğramlı etiket bulunacak. Borsa Başkanı “İlhan Acar, logomuzun 
bulunduğu ambalajlar, hakiki Gemlik zeytininin garantisi olacaktır.” dedi.
Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
yarışma ile belirle 
nen Gemlik zeytini 
nin Coğrafi İşaret 
logosu tescillendi. 
Gemlik Zeytinini 
dışarıdan getirilen 
zeytinlere karşı 
korunması amacıyla, 
Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
başlatılan coğrafi 
işaret logo çalış
maları ve holojen 
etiket kullanımında 
son aşamalara 
gelindi.
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, yapılan 
yarışma ile Gemlik 
Zeytininin logosu
nun belirlendiğini 
Coğrafi işaret 
hakkının da alındığı
na dikkat çekerek 
şunları söyledi: 
“Aşama aşama 
Gemlik zeytininin 
coğrafi işaretinin 
zeytin ambalajların
da uygulanmasına 
doğru yaklaşıyoruz.

Belirlediğimiz 
coğrafi işaretimizin 
Türk Patent 
Enstitüsü’ndeiı tes
cilini 12 Kasım 2012 
günü aldık.
Bundan sonra 
ambalajlara bastıra
cağımız hologram
ları üyelerimize 
vererek, gerçek 
Gemlik zeytininin

ambalajında bulun
masını sağla 
yacağız. Tüketiciler 
bundan sonra, 
Gemlik zeytini, 
Borsamızın coğrafi 
işareti bulunan holo- 
gramlı ambalajları 
güvenilirliğe ina
narak bu zeytinleri 
alacaklardır.
Böylece Gemlik zey

tinini haksız reka
betten kurtaracağız. 
Dünyaca tanınmış 
ve kaliteli Gemlik 
zeytini ile paketlen
miş ambalajlarda 
Borsamızın holog 
ramı güvenin ve 
hakiki Gemlik zey
tinin tescili olacaktır. 
Hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi.

11 Eylül İlköğretim OKulu Okul Aile 
Birliği nden CHP'ye teşekkür ziyareti
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği üyeleri, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığına 
teşekkür ziyaretinde 
bulundular. 
Okullarına Kapalı 
Spor Salonu yapıl
ması için destek 
veren CHP’lileri 
ziyaret eden 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Aile Birliği üyeleri, 
CHP’nin Belediye 
Meclisi’nde verdiği 
desteğin devam 
etmesini istediler. 
CHP Başkanvekili 
Bülent Çiçek ve

yönetim kurulu 
üyelerince 
karşılanan 11 Eylül 
İlkokulu Aile Birliği 
üyeleri, Kapalı Spor 
Salonu yapılması 
konusundaki 
desteğin mecliste

sürdüğü gibi, bun
dan sonra da sürdü 
rülmesini istedi. 
Çiçek açıklamasın
da, “Arkadaşlarımız 
belediye meclisin de 
ilçemizin en kala
balık okullarından

birinde kapalı spor 
salonu yapılmasını 
desteklediler, bu 
süreç yeni başladı. 
Sonuna kadar 
eğitime olan 
desteğimizi sürdüre
ceğiz.” dedi.
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İnsan lıaHlannı anlatan öğrenciler öılüHeriııi alili
10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü 
Gemlik 
Kaymakamlığı adına 
Kız Teknik Ve Meslek 
Lisesi'nin hazırladığı 
programla Manastır 
Kültür Merkezinde 
kutlandı.
Program, protokol 
ve davetlilerin katilı 
mıyla saat 10.00'da 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile 
başladı.
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi, öğret
men ve öğrencilerin 
ce hazırlanan 
stnevizyon eşliğinde 
İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi 
nin maddelerine 
vurgu yapıldı.
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi öğren
cisi Canan Mutlu, 
kadın haklarının 
dünyadaki ve ülke 
mizdeki yeri konulu 
bir konuşma yaptı, 
ilçe Milli Eğitim

Müdürlüğümün 10 
Aralık Dünya İnsan 
Hakları Günü etkin
likleri çerçevesinde 
düzenlediği şiir, 
kompozisyon, resim 
ve fotoğraf yarış
malarında dereceye 
giren öğrencilere 
ödülleri, törenle ve 
rildi. Ödül töreni 
sırasında İlçe 
Kaymakam Sayın 
Cahit Işık, günün 
önemine değinen bir 
konuşma yaptı.

Program akışında 
Edebiyat öğretmeni 
Nurdan Ertuğrul 
dramatizasyon 
eşliğinde "Amca" 
adlı şiiri okudu. 
Program Okul 
Müdür Yardımcısı 
Ali Kenan Çelik 
yönetimindeki 
öğrencilerden 
oluşan koronun 
"Memleket İsterim ve 
Güzel Günler 
Göreceğiz" adlı 
parçaları söyleme

siyle sonlandırıldı. 
DERECEYE GİREN 
ÖĞRENCİLERE 
ÖDÜLLERİ VERİLDİ 
10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü 
nedeniyle düzenle
nen resim, şiir, kom
pozisyon ve fotoğraf 
yarışmasında derec
eye giren öğren
cilere ödülleri törene 
katılan protokol 
tarafından verildi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümden 

yapılan açıklamada, 
Çınar İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Toprak Kurt resim 
dalında birinci 
olurken, Şehit cemal 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Metin Akın 
ikinci, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi İbrahim 
Temel üçüncü oldu. 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu öğrenci 
Sevdenur Bıyıkçı, 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Eylül Kaya ise man
siyon ödülü 
kazandılar.
ŞİİR YARIŞMASI 
Şiir yarışmasında ise 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrencisi 
İdil Tekin birinci, 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi İmran Bini 
ci ikinci, Umurbey 
Abdullah Fehmi İlk 
öğretim Okulu öğren 
cisi Mihribah Çırak 

üçüncü oldular. 
KOMPOZİSYON 
YARIŞMASI 
Liseler arasında 
düzenlenen kom
pozisyon yarış
masında ise Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Rumeysa Akbay bir
inci, Ticaret Meslek 
Lisesi öğrencisi 
Muhsine Dursun 
ikinci, Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi öğren
cisi Ayşenur 
Bayraktar ile Gemlik 
Lisesi öğrencisi Sıla 
Kaflı üçüncü oldular 
FOTOĞRAF 
YARIŞMASI 
Liseler arasında 
yapılan fotoğraf 
yarışmasında Gemlik 
Lisesi’nden Sinem 
Çelik birinci olurken, 
Kız Teknik ve Kız 
Meslek Lisesi’nden 
Deniz Deniz ikinci, 
Gemlik Lisesi’nden 
Koray Sepetçioğlu 
üçüncü oldu.

SSuk’İ HER YEREjAŞIYOmJZ
SemliK Otogar lçer>«.mten har_______________

5120025 - 5120083 n OCA OAO AT Hr ı www.pamukkale.com.tr0 850 333 35 351

'X İSTER
[ DEDİĞİMİZ SAATTE—

SFIRSAAT
“FIRSAAT'TE GELEN

KAZANIR"

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*9

http://www.pamukkale.com.tr
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Bursa Büyiikşetıir Be leıl iyesi, güneş 
enerjisinden elektrik üreteç ek
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
hidroelektrik santral 
projesinin ardından, 
güneş enerjisinden 
elektrik enerjisi üre
timi çalışmalarına 
başladı.
Enerji üretimi çalış
malarına hız veren 
BUSKİ, hidroelektrik 
santral projesinin 
ardından güneş 
enerjisi üretimine de 
yöneldi. BUSKİ 
Yerleşkesi içerisin
deki atölyeler 
binasının çatısına 
yerleştirilen foto- 
voltaik sistemle 
çalışan güneş panel
leri ile güneş ışın
larından istifade 
ederek elektrik ener
jisi üreteceklerini 
belirten BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, bu 
yöntemle 6 kilovat- 
saatlik elektrik 
enerjisi üretmeyi he 
deflediklerini vurgu
ladı.

A V | Iİ II ■ ■

Sağlıksız ürünler sınırdan giremeyecek
Tehlikeli kimyasal 
madde içeren, 
sağlığa zararlı kır
tasiye ve çocuk 
bakım ürünlerinin 
ülkeye sokulma
ması amacıyla, 1 
Ocak 2013 tarihin
den itibaren güm
rüklerde denetimler 
yapılmaya 
başlanacak. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, piyasa 
gözetimi ve dene
timiyle ilgili devrim 
niteliğinde bir 
karara imza attı. 
İthal ürünler, tüketi
cilerin sağlığını 
korumak amacıyla 
bundan böyle 
piyasa gözetimi ve 
denetimi faaliyetleri 
kapsamında güm
rüklerde 
denetlenecek. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati 
Yazıcı, "Bazı tüketi- 

ı ci ürünlerinin güm
rük kontrolü" konu

BUSKİ'nin aylık 
elektrik tüketiminin 
yaklaşık 4 milyon 
kilovatsaat 
olduğunu ifade eden 
Çetinavcı, şunları 
kaydetti: "Güneş 
enerjisinden elektrik 
üretme projemiz, 
prototip bir uygula
ma olup, istenilen 
tasarruf rakamlarına 
ulaşıldığında, 
BUSKİ geneline 
yaygınlaştırmayı 
hedeflediğimiz bir 

lu bir genelge 
yayınladı. .Buna 
göre, halen iç 
piyasada tüketici 
ürünlerine^Vönelik 
gerçekleştirilen 
piyasa gözetimi ve 
denetimleri*, 1 Ocak 
2013 tarihiriden 
itibaren gümrük
lerde de uygu
lanacak. Böylelikle 
sağlıksız ve güve
nilir olmayan ürün
ler, piyasaya girme
den geri gönderile
cek. Denetimler kır
tasiye ve çocuk 
bakım ürünleri gibi 
ürünleri kapsaya
cak. Genelgeye

projedir. Burada 
amaç, şehir 
şebekesinden gelen 
elektrik enerjisini 
tasarruf edebilmek
tir. Güneş enerjisin
den elde ettiğimiz 
elektrik enerjisi ile 
atölyelerimizin 
elektrik ihtiyacını 
karşılayarak tasarruf 
hedefine katkıda 
bulunmayı 
amaçlıyoruz." 
Güneş enerjisinden 
elektrik üretimi elde 

göre, gümrük kapı 
sına gelen eşyalar, 
mevzuata uygun 
olup olmadığının 
denetlenmesi 
amacıyla Risk 
Yönetimi ve 
Kontrol Genel 
Müdürlüğü ekipler
ince kontrol edile
cek. Yapılan risk 
analizi sonucu, 
kontrole tabi tutula
cak eşyaya ilişkin 
risk kriterleri ve 
kontrollerin nasıl 
yapılacağı 
Bilgisayarlı 
Gümrük Etkinlikleri 
(BİLGE) Sistemine 
tanımlanacak.

etme projesinin, 
BUSKİ yerleşkesin- 
deki bazı birimleri 
kapsayan 'prototip* 
bir proje olduğuna 
işaret eden Çeti- 
navcı, yapılacak 
ölçümlemeler net
icesinde, istenilen 
tasarruf oranlarına 
ulaşılması 
durumunda, pro
jenin BUSKİ gene
line yaygınlaştırılan 
cağını da sözlerine 
ekledi

Beyanın kontrol 
türü ve kontrolle 
görevli memur, bil
gisayar sistemi 
tarafından risk 
kriterlerine göre 
belirlenecek.
Görevli memur, 
riskli olan beyan
name kapsamı 
eşyadan Gümrük 
Yönetmeliğinde 
belirtilen usul ve 
esaslara uygun 
şekilde numune 
alacak. Söz konusu 
numune ve labo- 
ratuvar tahlil 
formu, gümrük 
müdürlüğünce ilgili 
gümrük laboratu- 
var müdürlüğüne 
gönderilecek. 
Numuneler, azo 
renklendiriciler, 
fitalatlar ve TS 
5219 EN 71-3 stan
dardında yer alan 
bazı elementlerin 
göçü için sınır 
değerler yönünden 
incelenecek.

Öğretmen adaylarının
beklediği 

tarih: 13 Temmuz

Milli Eğitim 
Bakanlığı, öğret
men adaylarına 
uygulanacak alan 
sınavının 15 alanda, 
13 Temmuz 2013'te 
yapılacağını 
bildirdi.
Milli Eğitim 
Bakanhğı'ndan 
yapılan açıklamada, 
Bakanlık ile

2012 KPOS 
sanuçlan açıklandı

Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı (2012-KPDS) 
sonbahar dönemi 
sınav sonuçları 
açıklandı.
ÖSYM'den yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, 18 Kasım 
2012'de yapılan 
2012-KPDS 
Sonbahar Dönemi 
Sınavının değer
lendirme işlemleri 
tamamlandı. 
Adaylar sınav 
sonuçlarını 
ÖSYM'nin 
https://sonuc.osym. 
gov.tr internet 
adresinden TC 
Kimlik Numaraları 
ve şifreleri ile öğre 
nebilecek. Sınav 
sonuç belgesi 
basılmayacak ve 
adayların adresler
ine gönderilmeye
cek. Bu sınava ait 
soru kitapçıkları ve 
cevap kâğıtlarının

ÖSYM arasında 
yapılan çalışma net
icesinde öğretmen 
adaylarına uygu
lanacak alan 
sınavının 15 alanda, 
13 Temmuz 2013'te 
yapılacağı, bu 
sınavın ağırlığının 
yüzde 50 olarak 
belirlendiği 
bildirildi.

görüntüleri ile 
cevap anahtarları, 
sınava giren 
adayların 
kendi soru 
kitapçıkları ile 
cevap kağıtlarını 
inceleyebilmeleri 
amacıyla aynı saat
te erişime açılacak. 
Adaylar kendi 
cevap kağıtlarının 
görüntüsünü, 
ÖSYM'nin 
https://ais.osym.go 
v.tr internet 
adresinden TC 
Kimlik Numaraları 
ve şifreleri ile 
edinebilecek. 
Ayrıca, sınavda 
kendi cevap kağıt
larına kodladıkları 
soru kitapçığı 
numarasına ve bu 
kitapçıkta yer alan 
sorulara da 
https://skgs.osym.g 
ov.tr internet 
adresinden TC 
Kimlik Numaraları 
ile erişebilecekler.

https://sonuc.osym
https://ais.osym.go
https://skgs.osym.g
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Ümitler Bay - Bayan 
2. Ligi terfi müsaba 
kalan 14 Bayan,13 
Erkek Spor Kulübü 
nün katılımıyla 6-9 
Aralık 2012 tarih
lerinde Sakarya ili 
Camili spor salonun
da yapıldı.
Süleyman ÇAKAR, 
Yusuf YÜKSEL, 
Serdar AĞTAŞ, Barış 
COŞKUN, Onur 
KAYA ve Muhammet 
KARABAYIR'dan 
oluşan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Erkek Judo takımı 
Antrenör İsmail 
YILDIZ ve Ahmet 
KILINÇ ile terfilerin 
namaglûp takımı ola 
rak 2. Lige yükseldi. 
Ümit Erkekler 2. Ligi 
terfi müsabakaların
da Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
dışında, Konya

Seydişehir Spor 
Kulübü, Ankara 
Telekom Spor Külü 
bü, İstanbul Üsküdar 
Belediyesi Spor 
Külü bü, Balıkesir 
Beledi yesi Spor 
Kulübü, Adapazarı 
Belediyesi Spor 
Kulübü, Artvin 
Borçka Gençlik Spor 
Kulübü, Kütahya 
Gençlik Hizmetleri

Spor Kulübü, İstan
bul Pendik Belediye 
si Spor Kulübü, 
Düzce Gençlik Spor 
Kulübü, Adapazarı 
Atılgan Spor Kulübü, 
Samsun Gençlik 
Spor Kulübü, Adıya 
man Belediyesi Spor 
Kulüpleri ter döktü. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takımı 

ilk turda Artvin Borç 
ka Spor Kulübünü 5- 
2, İkinci turda İstan
bul Üsküdar Bele 
diyesi Spor Kulübü 
nü 6-0, üçüncü turda 
(grup finaliJSamsun 
Gençlik Spor Kulübü 
nü 4-3 yenerek 
Balıkesir Belediyesi 
Spor Kulübü karşısı
na şampiyonluk için 
çıktı. Zorlu Rakibi 

karşısında 3-0 yenik 
duruma düşmesine 
rağmen oyundan 
kopmayan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü Ümit 
Erkekleri salondaki 
herkesi kendisine 
hayran bırakacak 
şekilde 3-0 yenik 
durumdan 4-3 
kazanmayı bildi. 
Salonu dolduran 
binlerce judo sever, 
Gemlikli sporcuları 
ayakta alkışladılar. 
Başarıyı milli takım 
yöneticileri de yakın
dan takip etti. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı 
Turan Alkış, yaptığı 
açıklamada: 
'Kulübümüz Bay- 
Bayan Judo Takımı 
71 lisanslı sporcu ile 
faaliyetlerini sürdür 
mektedir. Gemlik 
genelinde farklı spor 

branşlarında da 
sportif kimlik ve 
kültür oluşturmak 
düşüncesi ile çalış
malarımızı sürdür 
mekteyiz. Judo 
branşında ilk etapta 
lisanslı sporcu 
sayımızı 200'e çıkar
mayı hedefliyoruz. 
Bu konuda büyük 
özveri ile çalışan 
İsmail YILDIZ ve 
Ahmet KILINÇ 
hocalarımıza ve 
sporcularımıza 
elde ettikleri 
başarıdan, katıldık
ları müsaba katarda
ki fair play düşünce
si ile hare ket ve 
davranıştan dolayı 
teşekkür ede riz. 
Kulübümüzü en iyi 
şekilde temsil 
etmişlerdir kendileri
ni yönetim kurulu 
adına tebrik eder, 
başarılarının deva 
mini dilerim.' dedi

Uluslararası Open Karate Turnuvası Trabzon’da yapıldı

Milim te Trabzon'dan l iıına I madalna ile Mî
11 ülkeden yaklaşık 
600 sporcunun 
katıldığı 
Uluslararası Trabzon 
Of Open Karate 
Turnuvası Of Kapalı 
Spor Salonu’nda 
yapıldı.
8-9 Aralık 2012 tarih
lerinde yapılan tur
nuvaya, ilçemizin 
başarılı sporcuların
dan Gökhan Özler 
de katıldı.
Belarus, Özbekistan, 
Rusya, Lübnan, 
Gürcistan, Azer bey- 
can, Ukrayna, İran, 
Irak ve Ermenistan 
ile Türkiye’nin birçok 
ilinden 600’e yakın 
sporcunun katıldığı 
Uluslararası Trabzon 
Of Open Karate 
Turnuvası’nda 
Gemlikli 
sporcumuz 
Gökhan Özler, 
Büyükler Kata’da 
üçüncülük madalya 
sı, veteranlar 
Kata’da birincilik

madalyası ve kupa, 
veteranlar kumitede 
üçüncülük ve onur 
madalyası alarak 
ilçemize 1 kupa ve 4 
madalya ile döndü. 
Dereceye giren 
sporculara ödülleri 
törene katılan 
protokol tarafından 

verildi. Gökhan 
Özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
turnuvada yapılan 
müsabakalarda 
Gemlik’i başarılı 
bir şekilde temsil 
ettiğini belirterek, 
hedefinin 2013 
yılının Nisan 

ayında İstanbul’da 
yapılacak olan turnu
vada, dünya şampi 
yonu olmak istediği
ni söyledi.
Do-Jo Karete kulübü 
sahibi ve antrenörü 
de olan Gökhan 
Özler, 220 lisanslı 
sporcu ordusuyla

çalıştıklarını söyledi. 
Geçtiğimiz günlerde 
110 sporcusunu 
Bursa'da sınava 
sokarak hepsine bir
den kuşak atlattırdık
larını hatırlatan 
Gökhan Özler, uzun 
yıllar Gemlik'te 
karate sporuna 
hizmet edeceğini ve 
çok sayıda şampi 
yon çıkaracağını 
sözlerine ekledi. 
Belediye 
Başkanvekili

Refik Yılmaz'ı 
makamında 
ziyaret eden 
Gökhan Özler, 
uluslararası turnu
vaların dünya 
şampiyonasına 
hazırlanmak adına 
önemli bir sınav 
olduğunu 
belirterek, bu 
turnuvalardan 
madalyalar ile dön
mesinin mutlu
luğunu yaşadığını 
söyledi.

‘Gemlik Körfez” WWW.gemiikkorfezgazetesi.com

http://WWW.gemiikkorfezgazetesi.com
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■İMİfşM
Türkiye’nin önde 
gelen turizm merkez 
terinden olan Ulu 
dağ’da kar kalınlığı 
60 santimetreye 
ulaştı.
Meteoroloji yetkilile 
rinden alınan bilgiye 
göre etkili kar yağışı 
dolayısıyla Oteller 
Bölgesi’nde kar 
kalınlığı 60 santime
treye ulaştı. Gece 
en düşük sıcaklığın 
eksi 6 derece olarak 
kaydedildiği 
Uludağ’da bugün 
kar yağışı beklen

miyor. Meteoroloji 
yetkilileri 12 Aralık 
Çarşamba günün
den itibaren 3 gün 
boyunca kar

yağışının etkili ola
cağını belirtirken, 
zirveye gidecek 
olan tatilcileri 
uyardı.

KÜRYE ARANIYOR
EN AZ LİSE MEZUNU 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK 
YAPMIŞ KURYELER 

A2 EHLİYETİNE SAHİP 
MOTOKURYE ARANIYOR

MNG KARGO A.Ş. 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Fırın Sok. 

No7/1 GEMLİK Tel: 512 30 21-22

BEKO CASIO MARKA TR 498 
AH 40100261 SİCİL NOLU YAZAR 

KASAMIN RUHSATIM KAYBOLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR. 

FATMA BERNA KISTAK

KAŞIDI BfKUlKK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3® GEMLİK

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

ŞOFÖR flRflNIYOB
ATIK YÖNETİMİ 
SEKTÖRÜNDE 

FAALİYET GÖSTEREN 
FİRMAMIZDA İSTİHDAM 

EDİLMEK ÜZERE 
- E SINIFI SÜRÜCÜ 
BELGESİNE SAHİP 

- TERCİHEN 
SRC BELGESİ OLAN 
- 40 YAŞINI AŞMAMIŞ 

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR

TEL : 514 30 07 
GSM : O 554 951 68 12

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■. NAftAM 
istiklal Caddesi Bora Sokak IM'jlIUhM 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IVhVİUUUUV

KİRALIK kE»e
KİRALIK DAİREDAİRE

TEL: 0 532 583 53 78
‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

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€ DRVCTİVC BASILIR
Zengin Çoşit ve 

kotologlorımızı görmeden 
karar vermeyin ...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SSK'dan çalışana lıöiii haher Konut sahipleri dikkat!
Çalışanı tedirgin 
eden emeklilik 
yaşını yükseltme 
çalışmasının 
temelinde SGK’nın 
yaptığı bir araştır
ma çıktı. 33 ülkede 
yapılan araştırmaya 
göre bizdeki 
emeklilik yaşı 10 yıl 
daha düşük. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in 
“Hiçbir OECD 
ülkesinde 48 yaşın
da emekli olan 
yok” açıklamasının 
ardından Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) Başkanı 
Fatih Acar’ın da 
geçen hafta yaptığı 
“88 yıldır emekli 
maaşı ödediğimiz 
kişiler var” sözleri, 
emeklilik yaşı ile 
ilgili tartışmaların 
yeniden alevlenme
sine yol açtı. 
Emeklilik yaşına 
ilişkin tartışmaların 
temeli, Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu’nun (SGK) 
Türkiye’deki 
emeklilik yaşına 
ilişkin yaptığı 
hesaplamalara 
dayanıyor. 
Hesaplamaların bir

14 hin kişiye iş imkanı doğdu
Meclis Genel Kuru 
lu'nda, 2013 Yılı 
Merkezi Yönetim 
Bütçesi Kanunu 
Tasarısı'nın görüş 
meleri öncesi usul 
tartışması açıldı. 
2013 bütçesine 
ilişkin sunuş 
konuşması yapan 
Maliye Bakanı

SOSYAX GDVBWXiK KURt. Mll

kısmı Bakanlar 
Kurulu’na da sunul
du. SGK, 
Türkiye’deki 
emeklilik yaşını 33 
ülkedeki uygula
malarla 
karşılaştırdı.
Yapılan karşılaştır
mada, Türkiye’deki 
emeklilik yaşının 
diğer ülkelere göre 
8 ila 10 yıl daha 
düşük olduğu belir
lendi. OECD 
ülkelerinde emeklil
iği hak kazanma 
yaşı ortalama 
olarak 62.9 
düzeyinde gerçek
leşirken, Türkiye’de 
ise bu ortalama 
44.9 düzeyinde 
bulunuyor. SGK 
önümüzdeki 5 yıl 
içinde emekliliği 
hak kazanacak kişi
leri de masaya 
yatırdı. Bu 
çerçevede yapılan 
araştırmada 5 yılda 
milyonlarca

Şimşek, üniver
sitelere ilave 14 bin 
atama yapılacağını 
açıkladı. Bakan 
Şimşek kent sel 
dönüşüm için de 1 
milyar liralık kaynak 
ayırdıklarını belirtti. 
Meclis Genel 
Kurul’unda 2013 
Bütçesi’nin sunuş 

çalışanın emekliliği 
hak edeceği belir
lendi. Bu da 
SGK’nın aktüeryal 
dengelerinin bozul
masına yol açacak. 
Bu nedenle 
SGK konuyla ilgili 
olarak acil olarak 
önlem alınmasını 
istiyor. Ancak mily
onlarca kişiyi 
ilgilendiren böyle 
konuda kimse tek 
başına sorumluluk 
almak istemiyor. 
SGK da hesapla
malarının sonu
cunu hükümet 
üyeleri ve diğer 
ekonomi birimleri 
ile paylaşarak bir 
anlamda topu 
ekonomi yöne
timine attı. Şu anda 
kadar emeklilik 
yaşının yük
seltilmesi konusun
da alınmış bir karar 
yok. Bu konuda ise 
son kararı siyasi 
irade söyleyecek.

konuşması yapan 
Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek, üniver
sitelerin öğretim 
elemanrve 
personel ihtiyacını 
hızlı bir şekilde 
karşılaya bilmek 
için ilave 14 bin ata
maya izin verile
ceğini açıkladı.

Devlet çürük konu
tunu yıktırana 
yenisini yapması 
için 23 bin lira faiz 
desteği verecek. 
Ayrıca 8 bin lira 
tutarındaki KKDF, 
BSMV, damga ver
gisi ile belediye ve 
tapu harçlarını da 
almayacak.
Halen vatandaş 
bankadan aylık 
yüzde 0,85 faiz 
oranıyla konut kre
disi kullanırken; 
riskli evini yıktıran 
yüzde 0,70 faizle 
kredi alabilecek. 
Üstelik bu faizin 
aylık yüzde 
0.33'ünü, yıllık 
yüzde 4'ünü devlet 
ödeyecek.
Kentsel Dönüşüm 
Yasası 
çerçevesinde riskli 
evini yıktıran vatan
daşlara sağlanacak 
'faiz' desteğinin 
detaylarını açıklıyor. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı kimlerin 
faizini üstlenecek? 
Kredilerin sınırı ne 
olacak? Faiz 
desteğinden yarar
lanmak için nereye 
başvurulacak? 
Hangi bankalar 
kredi vermeye yetk
ilendirilecek?
YOKSULA DA 
VERECEK 
ZENGİNE DE 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, 6306 
sayılı yasa 
çerçevesinde riskli 
evini yıktıran 100 
bin kişiye, 400 mily
on liralık 'faiz* 
desteği vermeye 
hazırlanıyor.
Bakanlık sadece 

deprem, sel, çığ gibi 
doğal afet riski 
altındaki konut 
sahiplerine değil; 
binası ekonomik 
ömrünü tamam
layan, çökme ya da 
yıkılma tehlikesi 
olan herkese faiz 
desteği verecek. Bu 
desteği verirken 
varlıklı ya da yoksul 
ayrımı da yapmaya
cak. Bakanlık yetk
ilileri, 6306 Sayılı 
Yasanın yoksula 
konut edindirme 
yasası değil, afet 
riski altındaki alan
ları dönüştürme 
yasası olduğuna 
dikkat çekerek, 
Anayasa'nın eşitlik 
ilkesi gereği bu tür 
alanlarda yaşayan 
herkesin kredi 
desteğinden yarar
lanma hakkına 
sahip olduğunu 
belirttiler.
ÖNCE 'YIKILMALI' 
TESCİLİ
Vatandaş öncelikle 
lisanslı bir kuruluşa 
başvurarak, konutu
nun riskli olup 
olmadığını inceletip, 
tescil ettirecek.
Lisanslı kuruluş, 'bu 
bina risklidir ve 
yıkılmalıdır' derse, 
raporu Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
İl Müdürlüğü'ne 
gönderecek. Rapor 
burada uygun 
bulunursa onay
lanıp Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü'ne gön
derilecek. Onaydan 
geçen binanın, 
riskli olduğuna dair 
hem tapuya şerh 
düşülecek hem de 

binadaki tüm konut 
sahiplerine 'risk* 
bildirimi yapılacak. 
Bu bildirimin ardın
dan o binadaki hak 
sahiplerinin üçte 
ikisinin oluruyla 
binanın yıkımına 
karar verilebilecek. 
Yıkımın ardından 
arsanın satılması ya 
da yeni bina yapıl
ması kararı alın
abilecek. Bu karara 
uymayan olursa, 
onların hakkı için 
açık artırma 
usulüyle satış 
yapılacak. Diğer 
malikler almak iste
mezse, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
o kişilerin haklarını 
alacak.
Bakanlık 'özel 
hesaptan* her bir 
daire için en fazla 
100 bin liraya kadar 
kullanılacak krediye 
'faiz' desteği vere
cek. Ancak örneğin 
20 daireli bir apart
manda 7 dairesi 
olan bir hak sahibi 
varsa, o kişiye en 
fazla 500 bin liralık 
kredisi için 'faiz 
desteği' verilecek. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, 'faiz 
desteği' için özel 
bankalar, kamu 
bankaları ve katılım 
bankaları ile 
protokoller 
imzalayacak. Faiz 
konusunda şimdiye 
kadar çok sayıda 
banka ile görüşme 
yapıldığı, sürece 
adaptasyon 
bakımından İş 
Bankası ve Halk 
Bankası'nın öne çık
tığı öğrenildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat ^5
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 TarırrrMüd. 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

VAPUB - 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-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 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

Akcan Petrol 51310 79
MAR-PET 5i3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4444 

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)

ımlıiııuıiııiil
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ; ŞAFAK 
VAKTİ BÖLÜM 2: 
11:30-14:00-16:30- 

20:00
DABBE;BRCİN 
VAKASI: 12:00- 
14:15-16:45-20:15 
REZERVASYON 

5133321
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ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KIŞI BAŞI) 
Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık

ARA SICAK 
ANA YEMEK

: Sebzeli Krep ( Havuç Kabak, Biber, Soya Sosu ile) 
: Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile ALKOLLÜ :110TL(2 Duble Yerli)

TATLI : Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı
ÖZEL İKRAMLAR : Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez ALKOLSÜZ :80 TL
PROGRAM___________
20:00 - 22:00 Dinleti Müziği

22:00 - 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler
23:00 - 23:50 İstek Bölümü

ÇOCUK :50 TL
23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

00:30'01:40 Club
01:40 - 03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

Bilet satışlarımız Aşka Otel'den bizzat yapılacaktır. Rezervasyonsuz giriş kabul edilmeyecektir.
YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı) ^4 

0224512 3200 - 02245123100

ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

©ySTapıKreıS

WORLD

3 AY ERTELEME
+6 TAKSİT

4 MICHELIN LASTİK ALANA 
TABLET PC HEDİYE
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RENAULT FIX PAKETLERİNDE 
VE ELF MOTOR YAĞLARINDA 

%20 İNDİRİM

|efF0|

ÜÇKARDEŞLER RENAULT YETKİLİ SERVİS

BAĞKUR SANAYİ SİTESİ E-BL0K NO: 9/10 GEMLİK / BURSA
TEL: 0224 513 89 96 FAX: 0224 514 30 89

DRIVE THE CHANGE

mi.ip.Il


Türkiye Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu Başkanı 
Mehmet Çakman, pazarcıdan yüksek harç alındığını söyledi 

Talan. "İşgaline haıclan ıliismeli" 
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, pazarcı esnaftan günlük 
olarak alınması gereken işgaliye harçlarının aylık ve yasanın belirttiği limidin üzerinde 
alındığına dikkat çekerek “Harçlarını düşürülmesini Belediye’den istedik” dedi. Türkiye 
Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu Başkanı Mehmet Çakman’ın ikinci kez bu konu ile
ilgili Gemlik’e geldiğini belirten Talan, Gemlik Belediye si’nin, pazarcı işgaliye ücretleri
ni hatalı aldıklarını, daha önce ilgililere bildirdiklerini, buna karşın değişen bir şey 
olmayınca konuyu Fedarasyonun Hukuk Bürosu’na götürdüklerini hatırlattı. Sayfa 2’de
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Hırsızları lanı 
kapağı yakalattı

Bursa'da bir konfeksiyon atol 
yesine giren hırsızları kiraladık 
lan otomobilin jant kapağı yaka 
lattı. Hırsızlık suçundan çok 
sayıda kayıtlarının olduğu öğre
nilen zanlılar tutuklandı. 3’de

İÎMİİIİS
Gemlik Gübre A.Ş.’nin mevcut kapa
sitesini 1 milyon 280 tondan 4.5 milyon 
tona çıkarması nedeniyle, Gemlik’teki 
kimyasal riskin artacağını söyleyen 
Doğa Sevenler, konuyu görüşmek için 
bu gece yapılacak toplantıya çağırdılar.
Doğa sevenler sivil insiyatif tarafından 
yapılan açıklamada, mevcut haliyle 
Gemlik için zaten bir risk unsuru olan 
Gemlik Gübre Fabrikasının, ÇED onayı 
almasıyla riskinin 3,5 kat daha artması 
anlamına geldiği belirtildi. Haberi 4’de

GEMLİK İÇİN TOPLANMA VAKTİ 
13 Aralık Perşembe

Saat: 1Ö.ÖO da
Etelediye H Eylül Düğün Salonunda 
düzenlenecek olan Gemlik Gübre A.Ş.nin 

kapasitesini 3,5 kat arttırma talebi ile 
İlgili olarak .yaşam alanı GEMLİK olanları 

toplantıya davet ediyoruz...

Küfecinin 
acı ölümü
Önceki gün, Atatürk Parkı’nın otobüs 
durakları köşesinde meydana gelen kaza
da, şehir içi yolcu taşıyan bir halk otobüs 
Nahit Uzan (82) adlı vatandaşa çarptı. 
Çarpmadan sonra Bursa Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 
Uzan ayakta tedavisinden sonra, evine 
gönderildi. Maltepe Sokak’ta oturan emek 
li küfeci Nahit Uzan, evinde fenalaşarak 
vefat etti. Cumhuriyet Başsavcılığı 
Uzan’ın cesedini Bursa Adli Tıp Kurumu 
na gönderdi. Dün, incelemeden sonra 
ailesine teslim edilen Uzan’ın cenazesi 
Balıkpazarı Camiinden ikindi namazından 
sonra kaldırılarak toprağa verildi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Pazar yeri işgaliye harçları...
Kamuda kurumlar yasalarla yönetilir.
Belediyeler Yasası, Belediyelerin işle 

yişini düzenleyen temel yasadır.
Bu yasa, 10 yıllık AKP iktidarı tarafın

dan çeşitli defalar değiştirildi.
Bunun dışında mali konuların nasıl 

yerine getirileceği, muhasebe işlem
lerinin nasıl yapılacağını gösteren de 
yasalar vardır.

Sonuçta belediye çalışanları, bu yasala 
ra göre hizmet üretmek zorundadır.

Belediyenin en üst kurumu olan Beledi 
ye Meclisleri de yasaların üzerinde ku 
rumlar değildir.

Her kararın yasa ve yönetmenliklere 
uygunluğu zorunludur. Devamı 4’de

YILBAŞI GECESİ İÇİN 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 

LİG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ
MAÇLARIN HEYECANINI 
AİLENİZ İLE BİRLİKTE

YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 
KALİTELİ BİR MEKAN...

6ŞSİZ MNİZ MANZARASI - BALIK KCYFİ - LİG TV W6YCCANI

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Deneyimlerin bileşkesi: Yaşlılık
Yaşlanmak... Doğmak kadar doğal 

bir evre... Herkes bir gün 
yaşlanacak.

Bu gerçeği onaylamak yaşamı 
özümsemekle eş anlamlı...

Kaldı ki yaşlılık, deneyimle yoğrul
muş çok özel bir dönemi de içeriyor.

Ve yaşlılar, toplumdan kopmayan, 
genç düşünceli, hoşgörülü, deneyim
leriyle gençlere yol gösteren, 
toplumu zenginleştiren en önemli 
değerler.
Onun için insan odaklı bir politikayı 

yaşama geçirmek gerek.
Yaşlanan insanların, yaşama 

sevincini yitirmeden, gelecek kaygısı 
duymadan, gereksinimlerinin karşı
landığı, sevildiklerini anlayarak 
yaşamlarını sürdürmeleri sağlıklı bir 
toplumun önemli koşulu.

Yorucu bir tempodan sonra yaşam 
mücadelesinin zorlaştığı yaşlılık 
döneminde insan desteğe ve has
sasiyete daha çok ihtiyaç duyuyor.

İnsanlar bu dönemde önüne çıkan 
sorunları ancak, sahip olduğu 
tecrübe, yakınlarının ilgisi ve devletin 
sahiplenmesi İle aşabiliyor.
Yaşlanan insanları kendi kader

leriyle baş başa bırakmamak insan 
olmanın olmazsa olmaz koşulların
dan...
Bildik bir öyküdür.
Adamın biri, yaşlı babasından bıkar, 

evinden uzaklaştırmak için plan 
kurar. En sonunda babasını ıssız bir 
dağa bırakmaya karar verir. Yanında 
da küçük oğluyla birlikte babasını 
sepete koyarak dağın yolunu tutar. 
Adam, dağ başında babasını sepetin 
içinde bırakarak hızla eve 
yöneldiğinde küçük çocuk bu durum 
karşısında telaşla babasına 
seslenerek, kendisinden beklen
meyen şu ibret dolu sözleri söyler:
“Baba, sepeti unuttun!” der. 
Bu söz karşısında irkilen baba, 

sepetin önemsiz olduğunu söyleme 
ye çalışırsa da çocuk lafı gediğine 
koyar:
“Baba, seni yaşlandığında buraya 

ne ile getireceğim?”
Bu söz üzerine baba, yanlış yap

tığını anlar ve dağda bıraktığı baba 
sini alarak eve döner. Dağa bırakılan 
baba, oğluna hitaben:
“Geri dönüp beni alacağını biliyor

dum” der.
Bunun üzerine oğlu:
“Nereden biliyordun?” diye sor

duğunda:
“Çünkü ben babamı yaşlandığında 

dağa bırakmadım ki!” cevabını verir.
Demek ki...
Herkes ektiğini biçiyor.
Sağlıklı bir ürün biçmek için de 

doğru adımlar atmak ana koşul...
Herkes bir gün yaşlanacak. 
Bu gerçeği iyice özümsemek gerek.

Türkiye Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu Başkanı 
Mehmet Çakman, pazarcıdan yüksek harç alındığını söyledi 

M ‘Mili Mm İM
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, pazarcı 
esnaftan günlük olarak alınması gereken işgaliye harçlarının aylık 
ve yasanın belirttiği ümidin üzerinde alındığına dikkat çekerek 
“Harçlarını düşürülmesini Belediye’den istedik” dedi.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, Gemlik 
Belediyesi’nin 
ilçemizde kurulan 
pazarcı esnafından 
yasanın belirttiğinin 
üzerinde işgaliye 
harcı alınmasından 
dolayı yasal süreç 
başlattıklarını ve 
ödenen fazla 
harçların geri alı
nacağını söyledi. 
Gazetemize açıkla
mada bulunan Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
Türkiye Sebzeciler 
Pazarcılar 
Federasyonu 
Başkanı Mehmet 
Çakman’ın 
geçtiğimiz günlerde 
ilçemize gelerek, 
Odalar ve pazarcı 
esnafıyla yaptığı 
görüşmelerden 
sonra Türkiye’nin en 
pahalı pazarcı 
işgaliye harcının 
Gemlik Belediyesi 
tarafından alındığı 
mn belirlendiğini, bu 
nedenle yasa sınır
larını aşan esnaf ala
cakları hakkında 
yasal işlem başlata
caklarını söyledi.

BELEDİYEYİ 
ZİYARET 
ETTİLER 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası

Başkanı İbrahim 
Talan, Türkiye Sebze 
çiler ve Pazarcılar 
Federasyonu 
Başkanı Mehmet 
Çetin ve Federasyon 
Avukatı Mehmet 
Çetin ile önceki gün 
Gemlik Belediye 
Başkanvekilinden 
randevu istedikleri
ni, kendilerinin 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik ile 
görüşme randevusu 
verildiğini belirterek 
şunları söyledi. 
“Federasyon Başka 
nımız ve avukatımız 
ile Belediye’ye yap
tığımız ziyarette, 
pazarcı esnafından 
pazar kurulduğunda 
alınması gereken 
günlük işgaliye harç 
larının Gemlik’te 
aylık olarak alındığı 

nı, ayrıca alınan 
ücretin yasanın 
belirlediği sınır
larının üzerinde 
olduğunu bildirdik. 
Bu nedenle, birçok 
esnaf arkadaşlarımı 
zın ödeyemediği 
harçlar nedeniyle 
icralık olduğu ve 
icra yoluyla harçla 
nn alındığını tesbit 
ettik. Bunları 
Başkan Yardımcısı 
Çelik’e bildirdik. 
Haksız tahakkukların 
önlenmesini ve fazla 
alınan paraların iade 
edilmesi gerektiğini 
hatırlattık." dedi.
Gemlik Belediye 
si’nin, pazarcı 
işgaliye ücretlerini 
hatalı aldıklarını, 
daha önce ilgililere 
bildirdiklerini, buna 
karşın değişen bir 

şey olmayınca 
konuyu Fedaras 
yonun Hukuk 
Bürosu’na götürdük
lerini hatırlatan 
Talan, “Federasyon 
Başkanımız bu konu 
için ilçemize ikinci 
kez geldi.
Bu kez yanında 
hukukçumuz da 
vardı. Türkiye’nin en 
pahalı işgaliye ücre
tinin Gemlik’te alın
ması düşündürücü 
dür. Bu 
konuyu Gemlik 
Belediye Meclisi’ne 
götüreceğiz. Çevre 
ilçeler de inceleme 
yapılmasını buna 
göre esnafı sıkmay
acak bir 
ücretlendirme uygu
lanması talep ede
ceğiz.” şeklinde 
konuştu.
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Devrilen soba evde yangın çıkardı İhsanca
Bursa’nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'nde devrilen 
sobanın halıyı tutuş
turması sonucu 
çıkan yangın, evi 
kullanılamaz hale 
getirdi.
Yangında iki kişi 
dumandan et 
kilenerek hastaneye 
kaldırıldı. Bu sırada 
evlerinin bir alt

Hırsızları lanı Kapağı yakalattı
Bursa'da bir konfek
siyon atölyesine 
giren hırsızları kiral
adıkları otomobilin 
jant kapağı yakalattı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi Kazım 
Karbekir 
Mahallesi'nde bir 
konfeksiyon atölye
sine giren E.Y. (24) 
ve Ş.S. (26), 10 bin 
lira para ve bir adet 
dizüstü bilgisayar 
çalarak olay 
yerinden uzaklaş
mak istedi. İş 
yerinin alarmının 
çalması üzerine 
paniğe kapılan zan
lılar, kiraladıkları 
otomobille olay 
yerinden kaçtı. Dar 
yola giren zanlılar 
kaldırıma çıkarak 
ilerlemeye başladı.

Mudanya'da ceset bulundu
Mudanya’da 
denizde erkek 
cesedi bulundu. 
Alınan bilgiye 
jgöre, Güzelyalı 
Beyazkayalar 
mevkisinde, deniz 
yüzeyinde bir 
ceset olduğunu fark 
eden bir grup

Asker uğurlamada oluşan kalabalığı fırsat bildi
İnegöl’deki otogarda 
asker uğurlama 
töreni nedeniyle 
oluşan kalabalıktan 
faydalanan şahısla 
rın bir kadının çan
tasını çalması ka 
meralar tarafından 
görüntülendi 
Güvenlik kamerası 
görüntülerine göre, 

katının yandığını 
gören genç kız, cep 
telefonu ile yardım 
istedi.
Merkez Osmangazi 
İlçesi Kanalboyu 
Caddesi'nde Pınar
Çağma'ya ait 
binanın dördüncü 
katındaki dairede, 
bugün saat 08.30 
sıralarında kömür 
sobasının halı üze

Bu esnada otomo- 
uiıiîî jant kâpaÇji 
kırılarak yola düştü. 
Zanlılar, yaşanan 
kovalamanın ardın
dan polisten kaç
mayı başardı. Olay 
yerinde inceleme 
yapan polis ekipleri, 
jantı alarak 
emniyete getirdi. 
Hırsızlık zanlılarının 
genelde kiralık oto

öğrenci, durumu 
polise bildirdi. 
Olay yerine gelen 
Mudanya Belediyesi 
Arama Kurtarma 
Birimi ve Sahil 
Güvenlik Botu'nun 
arama kurtarma 
çalışmalarının 
ardından sahile

İnegöl Otogarı'na 
yeğenini askere 
göndermeye gelen 
yaşlı bir kadın bank
ta oturduğu esnada 
B.E. (19), G.A. (18) 
isimli genç kızlarla 9 
yaşındaki I.A. isimli 
çocuk etrafı gözetle
meye başladı. Bir 
süre sonra küçük 

rine devrilmesi 
sonucu yangın çıktı. 
Kısa sürede evi 
saran yangına 
Büyükşehir Bele 
diyesi ekipleri 
tarafından müdahale 
edildi. Kısa sürede 
söndürülen yangın 
sonucu ev 
kullanılamaz hale 
gelirken, Pınar 
Çağma ile binada 

mobille suç işledik- 
ı&fTıîi Jjı'teıî püıiS 
ekipleri ertesi gün 
bütün rent a car 
işletmelerini gezdi. 
Çarşamba Darmstad 
Caddesi'ndeki bir 
oto kiralamacıdaki 
aracın jant kapağı 
mn olmadığını ve 
diğer kapakların da 
olay yerinde düşen 
kapaklarla aynı 

vuran ceset, karaya 
çıkartıldı.. 
Cesedin Bursa'da 
ikamet eden 
serbest muhasebeci 
Mehmet Okumuş'a 
(44) ait olduğu 
bildirildi.
Okumuş'un cesedi, 
Bursa Adli Tıp

İ.A. yaşlı kadının 
yanına oturdu. 
Ortamı bir süre daha 
gözetleyen 2 genç 
kız ise yaşlı kadının 
çantasını el çabuk
luğuyla yere attı. 
Elinde beyaz bir 
poşet bulunan İ.A., 
yere düşen çantayı 
alarak olay yerinden 

bulunan bir kişi 
dumandan etki 
lendi. Yangın sıra 
sında evden çıkan 
genç bir kız ise bir 
alt kattaki dairenin 
yanmasını korku ve 
panik içerisinde 
izleyip cep telefonu 
ile yakınlarına haber 
verdi. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

olduğunu tespit 
eden polis, soruş
turmayı genişletti. 
Zanlının kimlik 
fotokopisi ve ev 
adresini alan 
ekipler, şahısları 
evlerinde kıskıvrak 
yakaladı.
İfadeleri alınmak 
üzere emniyete 
getirilen zanlılar 
suçlarını itiraf 
ederken, 
şüphelilerin Yıldırım 
ilçesinde çok sayıda 
eve girdikleri tespit 
edildi. Hırsızlık 
suçundan çok sayı
da kayıtlarının 
olduğu öğrenilen 
zanlılar, ifadelerinin 
ardından çıkarıldık
ları mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderildi

Çok iş var çookk!
Son cümleyi en baştan yazarak başla 

yalım. “Bursa’da turizm olgusunu hatırla
tan, sektörün harekete geçmesini 
sağlayan Vali” olarak tarihe geçecektir 
Şaha bettin Harput.. Sadece proje üret
menin, var olan kaynakları değer
lendirerek gelir elde edecek altyapıyı 
hazırlamanın yetmeyeceği malum.. 
Tanıtım da gerek.. İşte bunun için de 
Bursa Valiliği koordinatörlüğünde Bursa 
Kongre ve Tanıtım AŞ kuruluyor.

Vali Harput başkanlığında gerçekleştir
ilen toplantıda, şirketin kurulması için 
bütün işlemler tamamlanmış. Belediyeler, 
ticaret ve sanayi odaları, GÜMTOB ve 
TÜRSAB gibi turizm kuruluşları şirketin 
ortağı olacak..

Vali Harput diyor ki;
“Bugüne kadar konuştuğumuz her 

yerde Bursa’nın yeterince tanıtılamadığı, 
Bursa’nın imkânlarının yeterince duyuru- 
lamadığı ve bu nedenle de Bursa’ya tur
izm noktasında istenilen akımın yeterince 
sağlanamadığı hususunda ortak muta
bakat sağlanmıştır. Bursa Kongre ve 
Tanıtım AŞ’yi bunun için kuruyoruz.”

Kurumu'na 
gönderildi.
Öte yandan, 
evli ve 1 çocuk 
babası Okumuş'un 
psikolojik tedavi 
gördüğü ve 4 
Arahk'tan beri 
kayıp olduğu 
kaydedildi 

hızla uzaklaştı. 
Zanlılar, çantayı 
tuvalette boşalttık
tan sonra otogardan 
ayrıldı. Emniyet 
ekipleri güvenlik 
kameralarındaki 
görüntüleri incele 
yerek şahısların 
yakalanması için 
araştırma başlattı.

YAPILMASI GEREKENLER
Bursa Kongre ve Tanıtım AŞ, kente 

hayırlı olsun..
Olsun da, olması için Bursa Skal Turizm 

Profesyonelleri Derneği tarafın dan 3 
Kasım’da düzenlenen 1. Bursa Turizm 
Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde yer alan 
“yapılması gerekenler” listesini de eksik
siz hayata geçirmek gerekiyor.

Bildirge, Bursa’da turizm fotoğrafının 
tamamını görmek açısından önemli.. 
Şimdiye kadar değişik platformlarda dile 
getirilen aksaklıklar tek kalemde sıralan
mış bildirgede.. Hem de hangi kurum ne 
yapacak o da belirlenmiş..

En çok görev, haliyle Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin.. Yeni yasayla “bütünşe- 
hir” de olduğuna göre..

30 madde var belediyenin yapması 
gerekenler listesinde ama bizce önemli 
olanları sıralayalım:

Öncelikle, Bursa turizmi master planı 
yapılmalı, ki hiçbir iş plansız olmaz..

Tarihi bölgelerde modern inşaatlara izin 
verilmemeli..

Tarihi merkezde yüksek binalar olma
malı..
Şehir merkezinde turist otobüsleri park 

alanı oluşturulmalı..
Muradiye-Tophane-Heykel-Yeşil güzer

gahı Prag gibi tarihi şehir merkezi olmalı. 
Güzergahtaki tüm binalar OsmanlI’yı yan
sıtmalı.. Faytonlarla gezinti yapılabilmeli, 
güvenlik görevlileri Yeniçeri kıyafetli 
olmalı.. OsmanlI padişahlarının bronz 
heykelleri konulmalı..

Hem belediyenin, hem de sektöre 
hizmet eden STK’ların görev listesine 
bakıyoruz da, daha yapılacak çok iş var, 
çook!
—DÖRT DÖRTLÜK—
Bazı durumda olmak gerek çeri 
İcabında kullanmalıyız hançeri 
Bursa’da turizmin simgesi olsunmuş 
Tebdili kıyafet zaten her yerde Yeniçeri

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

Pazar yeri işgaliye harçları...
Geçtiğimiz günlerde ilçemize gelen 

Sebzeciler ve Pazarcılar Fededasyonu 
Başkanı Mehmet Çakman, Gemlik Sah 
pazarını gezerek, Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan 
ile birlikte gezmişti.

Uzun zamandır pazarcı esnafının bele 
diyenin kendilerinden diğer belediyelere 
göre yüksek işgaliye parası aldığını 
şikayet etmişlerdi.

Çakman, gazetemize yaptığı açıklamada, 
belediyelerin yasalar ve yönetmeliklerle 
yönetildiğini, Belediye Gelirler Yasası’nda 
belirtilen işgaliye harçları dışında Beledi 
yelerin para alamayacağını söylemişti.

Çakman, önceki gün yine Gemlik’teydi.
Bu kez yanında Fedarasyonun hukuk 

cusu vardı.
Belediye Başkanvekilinden randevu 

istediler, ancak Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik’e yönlendirildiler.

Çakman, Federasyon Avukatı ve 
İbrahim Talan, bu sorunun çözümü için 
bir kez daha belediyenin kapısını çaldı 
lar.

Yasaları göstererek Gemlik 
Belediyesinin 2414 sayılı Yasada belir
tilen işgaliye bedelinin en az 50 kuruş, 
ençok ise 2.50 liradır.

Gemlik Belediyesinin uyguladığı ücret 
ise metrekareye 2.75 liradır.

Yani Gemlik Belediyesi yasanın belir 
lediği üst sınırın üzerine çıkmıştır.

Her metrekareden yıllardır 0.25 kuruş 
fazla işgaliye harcı almıştır.

Bu durum Başkan Yardımcısına 
anlatıldı.

Belediyenin hatası hatırlatıldı.
Bundan geriye dönüş mutlaka olacaktır. 

Çünkü Federasyonun en üst temsilcisi bu 
iş için ikinci kez Gemlik’e geldi.

Sorunu çözmeden bırakacağını sanmı 
yorum.
. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan, konuyu yeniden Belediye 
Meclisine bir dilekçe ile getireceklerini 
söyledi.

Yasanın en üst sınır olan 2.50 lira tarife 
sinin bir Gemlik’te uygulandığını, bu 
konuyu defalarca belediye yetkillilerine 
götürmelerine karşın çözüm bulamadık
larını belirtti.

Gemlik Esnaf Odası, ilçede belediyenin 
yapmak istediği, Kapalı Pazar Yerini 
Mudanya da olduğu gibi Esnaf Odası’nın 
pazarcı esnafı ile birlikte yapması için 
girişimleri olmuştu.

Ama Başkanvekili Refik Yılmaz, buna 
izin vermedi.

Belediyenin kasasından milyonlarca lira 
yer kamulaştırmasına gitti.

Yapıma da bir o kadar para harcanacak.
Devleti küçültmek istediğini söyleyen 

AKP hükümeti, kamunun elindeki tüm 
mülklerini 10 yıl içinde hallaç pamuğu 
atıhrcasına sattı.

Gemlik’te ise, halktan oy almadan bir 
iki meclis üyesine sağlanan menfaatlarla 
belediyeyi ele geçiren AKP’liler şimdi 
Kapalı Pazar yerini kendileri yapmak 
üzereler. Yani devletleştiriyorlar.

Çelişki değil mi?

Gemlikli Doğa 
Sevenler sivil insi 
yatif grupları, 
Gemlik Gübre 
A.Ş.’nin kapasitesini 
3.4 kat arttırmak için 
ÇED raporunun 
görüşülmesinden 
önce konuyu görüş 
mek için doğasever- 
leri bu akşam 
yapacakları toplan
tıya davet ettiler. 
Yapılan açıklamada, 
Gemlik Gübre 
A.Ş.’nin 14 Aralık 
2012 Cuma Günü 
saat 14.oo de fabri
ka yakınlarındaki 
Kamyoncular 
Lokalinde yapılacak 
ÇED toplantısı ile 
fabrikanın yaklaşık 
1.280.000 ton olan 
mevcut kapasitesini, 
4,5 milyon tona 
çıkarmak için neler

Gemlik Belediyesi 
tarafından Karsak 
Deresi üzerinde 
yaptırılan 2 adet 
Yaya Köprüsünde 
son aşamalara 
gelindi.
Emin Dalkıran 
Kordonu Sunğipek 
Yerleşkesi yoluna 
bağlayacak ve 
kordonda gezenlerin 
yaya olarak 
Karsak Deresi’nin 
karşısı ile bağlan
tısını sağlayacak 
olan Yaya 
Köprüsü’nün, yürü 
yüş gezi zemin bölü 
mü montaj çalış
malarına başlandı. 
Öncelikle Yerleşke 
Yolunu bağlayacak 
olan yaya köprüsü 
nün yapımının 
bitirilmesinden 
sonra, BUSKİ 
Gemlik tesislerinin 
karşısında yapılan 2. 
köprünün yürüyüş 
bölümlerinin tamam
lanacağı öğrenildi.

Gemlik Gübre A.Ş.’nin mevcut kapasitesini 1 milyon 280 tondan 4.5 milyon 
tona çıkarması nedeniyle, Gemlik’teki kimyasal riskin artacağını söyleyen 
Doğa Sevenler, konuyu görüşmek için bu gece yapılacak toplantıya çağırdılar.

GEMLİK İÇİN TOPLANMA VAKTİ
13 Aralık Perşembe 

Saat: 19.00 da
Etoioditye 11 Eylül Düğün Salomutımda 
düzenlenecek olan Gemlik Gübre A.Ş.nin 

kapasitesini 3,5 kat arttırma talebi ile 
ilgili olarak .yaşam alanı GEMLİK olanları 

toplantıya davet ediyoruz...

bu kapasite arttınmı 
ile yüzlerce işçiye 
mühendise istihdam 
açılacağını öne sür 
mesi, zira toplam 
olarak sadece 160 
kişi için istihdam 
var. Biz Gemlikliler 
olarak, 13 Aralık 
Perşembe günü saat 
19.oo’da 11 Eylül 
Belediye Düğün 
Salonu’nda bir araya 
gelip bu olayı 
konuşacağız.
Siyasi olan ya da 
olmayan, ama ortak 
paydamız, yaşam 
alanımız olan Gem 
lik için bu konunun 
ne anlama geldiğini 
bu toplantıda 
görüşeceğiz.
Gemlik sevenlerin 
toplantıya katılma 
sini bekliyoruz.” 
denildi.

yapılacağının anlatı 
lacağı ve buradaki 
toplantıda itiraz 
olmazsa fabrikanın 
kapasite arttırması 
için ÇED onayı ala
bileceğini belirttiler. 
TOPLANTI 
YAPILACAK 
Doğa sevenler sivil 
insiyatif tarafından

yapılan açıklamada, 
mevcut haliyle 
Gemlik için zaten bir 
risk unsuru olan 
Gemlik Gübre Fabri 
kasının, ÇED onayı 
almasıyla riskinin 
3,5 kat daha artması 
anlamına geldiği 
belirtildi.
Açıklamada, “Kimse

ilgililer, ay sonuna yapımının tamam- beklendiğini
kadar köprünün lanmasının söylediler.

Mfta Köprüsünde sona inim
Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan Karsak Deresi üzerindeki 

2 yaya köprüsü, Derenin iki yakasını birbirine bağlayacak

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Körfez

01.07.1926- 09.11.2012

DAVET
Gemlik’inpazarcı esnaflarından, Ailemizin büyüğü, 

Biricik Babamız, Değerli insan

Kasım Tokgöz’ün
15 Aralık 2012 Cumartesi günü öğle namazına 

müteakip Çarşı Camii'nde Kırk Mevlüdü okunacaktır. 
Tüm eş, dost, akraba ve Gemlik halkı davetlidir.

AİLESİ

^SÜLİK’İ HER YERE TA^IYaRUZI
^açlannaz. Gemlik Otogar .çemenden harek ------ ----------

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR!
Kampanya detayları ve koşulları için iletişim 

adreslerimizden bilgi ölâbİlitsihİZi

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

İster W4R
HEMEN GEL

HEMEN AL
“ERKEN ALAN

KAZANIR”

İSTER
I DEDİĞİMİZ SAATÜE...

WR5AAT
“FIRSAAT’TE BELEN

KAZANIR”

5120025 - 5120083 1962--201İ 08503333535 www.pamukkale.com.fr 
faceboak.com/pamukkale 
twitter.com/pamukkale

http://www.pamukkale.com.fr
faceboak.com/pamukkale
twitter.com/pamukkale
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Aşk kan ağlıyor
Ay kırıkları düşerken suya 
Ağlarız, 
Şarkıları susturur 
Hüzzam 
Dudağımızda zifirleşen zıvana 
Anason damlar bıyıklarımızdan 
O malum kayaya.
Sevdik bu halimizi be gülüm 

Suskun hilaller içip, efkâr 
gömmeyi yakamoza
Yırtık urbalar kuşanıp 
Martılarla çığlık atmaya 
Sakalımızı kirlettik biz 
Her prematüre şafakta 
İstavrit kokusuyla...
Gittin/m
Kırıldı bileklerimde kelepçe 
Gemini koparan kısrak misali 
Savruldum pejmürde gecelere
Yavan hayaller kurdum 

Yalpalarımı bırakıp kumsala. 
İhtilalmiş meğer sensizlik 
Ben usanmaz devrimci 
Meğer ne özgürmüşüm, 
ne benmişim böyle ben 
Uzun kollu gömlekler giyerken. 
Süslerin soyuluyor sevgili' 
Yıldız şavkı vururken üzerimden 
Bıyıklarıma asılıyor karanlık 
Ben siyahı keşfediyorum 
Unuttuğum türküleri yeniden 

ezberlerken
Curanın tellerinde titretiyorum aşkı 
Aşk kan ağlıyor
Şehrin çeşmelerinden... 
Ay kırıkları düşerken suya 
Ağlarız, 
Şarkıları susturur 
Hüzzam.

10 NİSAN DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ 
NEDENİYLE DÜZENLENEN 
ŞİİR YARIŞMASINDA BİRİNCİ GELEN ŞİİR

İdil TEKİN
Özel Aykent İlköğretim Okulu 6/A

Hep Birlikte...
İnsanca yaşam, insanca düzen, 
Ne ezilen olsun dünyada ne ezen, 
Birbirlerine yan gözle bakanlar, 
Artık yaşasınlar hep birlikte.

Sâvaş, sömürü olmasın diye, 
İnsan hakları hepimize hediye. 
Başkalarını hor gözle görenler, 
Artık yaşasınlar hep birlikte.

Kardeş, kardeşi vurmasın.
Boş yere anneler ağlamasın, 
Kendinden başkalarını küçük 

görenler,
Artık yaşasınlar hep birlikte.

Kuralım dünyayı yeniden, 
Dil, din, ırk, farkı gözetmeden. 
Birbirlerini kardeş gibi görenler, 
Artık yaşananlar hep birlikte...

Haklarını bil, 
Haklara saygı göster. 
Yaşanabilir bir dünya için, 
Savaş! Sadece "insan Haklan" için.

İdil Tekin, Türke 
Öğretmeni Sevtap 
Helvacı ile birlikte

İnternetten 
satışa sıkı takip
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı, gıda takviyeleri 
ne sıkı takip sistemi 
getiriyor. Hazırlanan 
yeni yönetmeliğe 
göre gıda takviyele 
rinin üretim izni 
komisyon kararına 
bağlanırken, satışı 
da Bakanlığın izin 
verdiği yerlerde 
yapılabilecek. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı’ndan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Bakanlık, gıda 
takviyelerinde yeni 
bir dönem başlata
cak olan ‘Takviye 
Edici Gıdaların İtha
latı, Üretimi, İşlen
mesi ve Piyasaya 
Arzına İlişkin 
Yönetmelik’ 
taslağını görüşe 
açıyor. Yönetmelik 
taslağı, takviye 
edici gıdaların itha
latı, üretimi, işlen
mesi ve piyasaya 
arzı için yeni kriter
ler getiri yor. 
Taslağa göre, gıda 
takviyelerinin 
uygunluğu Gıda 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve üniver
sitelerin ilgili 
bölümlerinin temsil
cilerinden olüşan 
komisyon tarafın
dan değerlendirile
cek. Üretici ve itha
latçı firmalar, satışa

sunulacak ürünün 
numune analizini 
yaptırdıktan ve 
komisyonun uygun 
görüşünü aldıktan 
sonra bakanlıktan 
onay alabilecek. 
Onay sürecinden 
sonra satışa çıka
cak takviye edici 
gıdalar, sadece itha
latçı ve üreticinin 
kendi satış yerinde 
ya da bayilik 
sözleşmesi yaptığı 
işletmelerde satıla
bilecek.
Bakanlık, gıda 
takviyelerinin dene
timini ise kuracağı 
“Takviye Edici Gıda 
Takip Sistemi” 
(TTS) ile sağlaya
cak. Bu sistem 
sayesinde, takviye 
edici gıdaları 
üreten, işleyen, 
ithal eden, 
dağıtımını ve 
piyasaya arzını 
yapan işletmeler 
her noktada takip 
edilecek 
Yönetmelik ayrıca 
internet üzerinden 
yapılan satışları 
denetim altına 
almak için, kayıt 
zorunluluğu getiriy
or. İnternet 
üzerinden satış 
yapmak isteyen fir
malar, ancak bakan
lıktan izin aldıktan 
ve bakanlığa Alan 
Adı/URL adreslerini 
verdikten sonra sa 
tış yapabilecekler.

11 Eııtiil OKul Aile Birliği teşelıltiir turunda
11 Eylül İlkokulu 
Okul Aile Birliği 
başkanı Yasemin 
Baydemir ve Baş 
kan Yardımcısı 
Duygu Uçak, Oku 
lun spor salonu 
olmadığından 
dolayı okul çevre 
sinde bulunan 2 
binanın kamu
laştrılarak spor 
salonu yapılması 
isteğini mecliste 
grubu olan partiler
den destek görmesi 
ve mecliste kamu
laştırma kapsamına 
alınmasından dolayı 
MHP İlçe Başkanlı 
ğını ziyaret etti.

Ziyarette konUşan 
Osman Durdıf;
“Tüm Okul Aile 
Birliklerini Birlikte 
Hareket Etmeye 
Çağırıyoruz.” dedi 
Teşekkür ziyaret
lerinin devamında 
Milliyetçi Hareket 
Partisinin konuğu 

olan okul aile birliği 
yöneticileri meşe 
leye duyarlı olun
masından dolayı 
teşekkür ederken, 
11 Eylül okulunun 
başarı olarak öne 
çıkmaya başladığı 
nı, öğrencilerin 
spor 

aktivitelerinden 
uzak kalmalarının 
bu başarı oranını 
baltalayacağını 
belirtirken, alınan 
kararın fiiliyata 
dökülerek sürecin 
hızlandırılmasının 
gerekliliğini dile 
getirdiler.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Sürecin takipçisi 
olduklarını, atılacak 
her adımda yan
larında olmayı gele
cek nesillere yöne
lik borç olarak 
bildiklerini söyledi. 
Meselenin gün
demde tutulmasının 

önemine değinir 
ken, 1600 öğrenci 
kapasiteli bir okul
da spor salonun bu 
kadar gecikmesinin 
bile anlamsız oldu 
ğunu sözlerine 
ekledi.
Emekli Okul 
Müdürü olan MHP 
Belediye Meclis 
Üyesi Metin Şanlı, 
Eğitime katkıda 
bulunan velilerin 
yaptırım gücünün 
olmasından dolayı 
memnuniyetini 
belirtirken, "Kendim 
de bir eğitimci ola 
rak mecliste elim
den geldiğince Okul 

Aile Birliklerinin 
yanında olacağım" 
şeklinde konuştu. 
Ziyaretin devamın
da okulun güvenlik 
sorunları, tek tip 
kıyafette yaşabile
cek zorlukların üze 
rine sohbet devam 
ederken, 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
güvenlik konusun
da Beledi ye'nin 
anlaşmalı olduğu 
güvenlik şir
ketinden fazla ele
man talep etmesi 
durumunda bunu 
destekleyeceklerini 
deklare etti.
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ABD TOPLUM MÜHENDİSLERİNİN 
TÜRKİYE OPERASYONLARI (4)

Geçen dönemde 
yapılan genel 
seçimler öncesinde 
Demokrat Parti 
genel başkanı 
Namık Kemal 
Zeybek basının 
önünde ilginç bir 
açıklama yaptı: " 
Adalet ve kalkınma 
Partisi’ni" ABD kur
durdu ve benim de 
bu partiye katılmamı 
istediler. Ben böyle 
bir teklifi kabul 
etmedim, dedi. 
Aradan bunca 
zaman geçmesine 
karşın AKP yetk
ililerinden bu doğru 
değildir açıklaması 
gelmedi. Demek ki 
Namık Kemal 
Zeybek'in dedikleri 
doğruydu.

2002 seçimleri 
AKP'nin iktidar 
olmasıyla sonuç
landı. Sayın 
Erdoğan milletvekili’ 
bile değildi. Ama 
ABD'ye gidip yetk
ililer tarafından 
kabul görüyordu. 
Apar topar Siirt 

seçimleri iptal edil
di, sayın Baykai'ın 
katkılarıyla Erdoğan 
milletvekili oluverdi. 
AKP iktidarıyla ABD 
Türkiye'de hem iç 
siyasete hem de dış 
siyasete egemen 
oluyordu bütünüyle.

Çok geçmeden 
Kıbrıs sorunu 
ABD'nin isteğiyle 
Kofi Annan planı, 
AKP tarafından en 
kötü çözüm çözüm
süzlükten iyidir 
düşüncesiyle kabul 
edildi. ABD'nin 
Irak'a girmesi için 
çaba harcandı. 
Ancak meclisten 
ABD'nin Türkiye'yi 
atlama tahtası 
olarak kullanma 
istemi doğrultusun
daki karar çıkarıla
madı. Sayın Cüneyt 
Zapsu, ABD yetk
ililerine Erdoğan 
için deliğe atmayın, 
kullanabildiğiniz 
kadar kullanmaya 
çalışın açıklamaları 
gündeme bomba 
gibi düştü.

Sayın Erdoğan 
ABD'nin BOP pro
jesinin eş başkanı 
olduğunu defalarca 
söyleme gereği 
duydu. AKP 
hükümetinin bakanı 
Sayın Babacan 2003 
yılında 8.5 milyar 
dolarlık kredi 
karşılığında 
Türkiye'nin Kuzey 
Irak'a girmeye
ceğine dair bir 
anlaşmayı imzala
makta sakınca 
görmedi.

AKP hükümetinin 
dışişleri bakanı 
Sayın Abdullah Gül, 
ABD dışişleri bakanı 
ile Türkiye'nin çıkar
larına tamamen 
aykırı 9 maddelik bir 
anlaşmayı onayladı. 
Bütün bunlar 
yaşanırken Türkiye, 
Irak'ın üçe ayrıl
masına seyirci 
kâı'dı. rKrCnıff 
Kandil'de konuşlan
masına tepki 
gösteremedi. 
Meclisten sınır ötesi 
operasyon izni 

almış olmasına 
karşın AKP 
hükümeti bunu kul
lanamadı. PKK'nin 
yurt içinde gerçek
leştirdiği eylemler 
görmezden gelindi, 
yüzlerce asker, 
polis ve vatan
daşımızın ölümüne 
neden olundu.

Kuzey Irak'ta ABD 
tarafından kurduru
lan Kürt devleti 
açıktan olmasa da 
dolaylı yoldan 
tanındı. Hükümet 
PKK ile 
görüşmediğini inkâr 
etse de sonunda 
görüştüğünü kabul 
etmek zorunda 
kaldı. Habur'da sey
yar mahkemeler 
kurularak sözüm 
ona Kürt açılımı 
gerçekleştirildi. 
Türkiye'nin ulusal 
çıkarlarını savunan 
ABD karşıtı ne 
kadar yazar, bilim 
adamı, gazeteci, 
yurtsever ve ordu 
mensubu varsa 
hepsinin hapse atıl
ması ileri 
demokrasinin 
gereği sayıldı. 
Ortadoğu'da ABD 
çıkarları doğrul
tusunda Kürecik'e 
Füze Kalkanı sis
temleri kurulmasına 
izin verildi. Bu 
uygulamalar ABD- 
İsrail dayanışması
na yönelikti, 
Türkiye'nin gele

ceğini hiç mi hiç 
ilgilendirmiyor, tam 
tersine Türkiye’yi 
bir takım sıkıntılara 
sokuyordu, komşu
larıyla ilişkilerini 
zedeliyordu.

ABD ve büyük ser
maye gruplarının 
isteği doğrultusun
da AKP hükümeti 
Türkiye'nin yüz akı 
olan büyük sanayi 
kuruluşlarını yerli 
ve yabancı işbir
likçilere satmaktan 
çekinmemiştir. 
Altın yumurtlayan 
tavuk misali yaşam
sal önemi olan 
iletişim ve enerji 
kurumlarını elden 
çıkarmakta bir 
sakınca 
görmemiştir. Bütün 
bunlara karşın 
üreten bir ülke 
olmaktan çok 
tüketen ve dışa 
bağımlı bir ülke 
konumuna getir
ilmişiz. Tarımla 
uğraşan çiftçiler ve 
köylüler, hay
vancılıkla geçimini 
sağlayan vatan
daşlar perişan 
edilmiştir.

Son günlerde ABD 
politikaları gereği 
AKP hükümeti 
Suriye bataklığına 
balıklama dalarak 
içinden çıkamaz 
duruma düşmüştür. 
Dünya barışını 
sağlamada kendine 
bir vazife çıkaran

AKP Dünya'da iyice 
yalnızlaşmış ve 
Türkiye'yi de zor 
durumda bırak
mıştır.

Hükümet vergi, 
zam ve cezaları 
artırarak bütçeyi 
dengelemeye çalış
maktadır. Ama 
nedense cari açık 
bir türlü kapanma
maktadır. İşsizlik, 
enflasyon, yolsu
zluk, adaletsizlik ve 
yoksulluk almış 
başını giderken 
yetkililer neyin sev
dasında diye sor
sak: " Taksim'e, 
Çamlıca'ya ve daha 
birçok yere cami 
yaptırma derdinde, 
diye yanıtlardık 
soruyu. ABD toplum 
mühendisleri 
Türkiye için ılımlı 
İslam modelini 
uygun bulmuştu, 
hükümet de bu 
konuda canla başla 
çalışmaktadır.

Ülkede yaşanan 
olayları gözümüzün 
önüne getirince 
ABD toplum 
mühendislerinin 
ülkemizde yaptıkları 
operasyonlarda ne 
kadar başarılı 
oldukları kendiliğin
den ortaya çıkmıyor 
mu? Bu gerçeği 
görmeden, kavra
madan gelecekle 
ilgili plan ve proje 
hazırlamak ne ifade 
eder?

Attıkları her üç sayı 
için fidan dikiyorlar

YenlKlmllkleATM'den
Para Çekilebilecek

Gücümspor Kulübü 
tarafından organize 
edilen attığımız her 
üçlük için fidan 
çlikimi Orman İl 
Müdürlüğü’nün 
desteğiyle Gemlik 
radar orman ağaç
landırma sahasında 
oyuncular ve 
idareciler ile birlikte 
TBF Erkekler 
Bölgesel Basketbol 
liginde ilk devre 
atılan üçlükler için 
fidan dikimi 
yapıldı.
Gücümspor Teknik 
Koordinatörü 
Serken Sezgin ağaç
landırmaya büyük 
önem verdiklerini bu 
türden çalışmalara 
her zaman destek 
olduklarını ve bun
dan sonrada olacak
larını belirtti.

Sanayi Bakanı 
Ergün, akıllı kimlik 
kartlarının 3 yıl 
içinde herkes 
tarafından kullanıla
cağını açıkladı. 
Kimlik kartlarıyla 
ATM'den para çek
ilebilecek, maça 
girilebilecek, oto
büse binilebilecek. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, akıllı 
kimlik kartı uygula
masındaki son 
durum hakkında 
bilgi verdi.
Ergün şunları 
söyledi: "Pilot 
uygulama Bolu'da 
yapıldı. 2013 
Haziran'dan 
itibaren yaklaşık 2 
milyon vatandaş 
kullanmaya başlay
acak. 3 yılda tüm 

vatandaşlar yeni 
kimlik kartını kul
lanmış olacak. Bu 
sizinle ilgili 
birçok özelliği 
barındıracak. 
Parmak izinizden, 
damar izinizden 
tutun da birçok 
özelliğiniz orada 
olacak. Ehliyet 
görevi görebilecek, 
banka kartı görevi 
görebilecek, 
stadyumlara gir
erken bilet yerine 
kullanılabilecek, 
ulaşım sisteminde 
akbil yerine kul
lanılabilecek. İsters
eniz bankamatikten 
para çekeceksiniz. 
Sağlık hizmetini 
onunla alabile
ceksiniz. Bu tür 
avantajları getire
cek" dedi.
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Otomoihıde İhracatın u tie
Bilinileli Fazlası Man
Bursa, "lokomotif 
sektör" otomotivde, 
11 ayda 17 milyar 
439 milyon 810 bin 
dolar olan ihracatın 
üçte birinden fazla 
sini yüzde 37,27'lik 
pay ile tek başına 
gerçekleştirdi.
Otomotiv ihracatın
da açık ara lider 
olan Bursa'yı, 
yüzde 21,53'lük 
pay ile Kocaeli, 
yüzde 18,99'luk 
pay ile İstanbul ve 
yüzde 7,49’luk pay 
ile Sakarya izledi. 
Milyar doların 
üzerinde otomotiv 
ihracatı gerçek
leştiren bu 4 ilin, 11 
aylık toplam otomo
tiv ihracatındaki 
payı ise yüzde 
85,30'u buldu.
Türkiye ihracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) 
kayıtlarından

derlediği bilgilere 
göre, otomotiv sek
törü, ocak-kasım 
döneminde yüzde 
5,15'lik düşüşe rağ
men, 17 milyar 439 
milyon 810 bin dolar 
ihracat gerçekleştir
di. Türkiye'nin 11 
aylık toplam ihra
catından aldığı 
yüzde 12,54'lük pay 
ile "lokomotif sek
tör" özelliğini 
sürdüren otomotiv 
sektöründe, en fazla 
ihracat Bursa'dan 
gerçekleştirildi. 
Bu dönemde, oto
motiv ihracatının 6 
milyar 500 milyon 
472 bin dolarlık kıs
mını tek başına 
gerçekleştiren 
Bursa, toplam oto
motiv ihracatından 
yüzde 37,37 pay 
aldı. Otomotiv ihra
catında açık ara

lider olan 
Bursa'yı 3 milyar 
756 milyon 
147 bin dolar ihra
cat ve yüzde 
21,53'lük pay ile 
Kocaeli, 3 milyar 
313 milyon 21 bin 
dolar ihracat ve 
yüzde 18,99'luk pay 
ile İstanbul, 1 milyar 
307 milyon 920 bin 
dolar ihracat ve 
yüzde 7,49'luk pay 
ile Sakarya izledi. 
Sadece Bursa, 
Kocaeli, İstanbul ve 
Sakarya'nın bu 
dönemdeki otomo
tiv ihracatları 
toplamı 14 milyar 
877 milyon 560 bin 
doları bulurken, bu 
4 ilin 11 aylık 
toplam otomotiv 
ihracatından 
aldıkları pay ise 
yüzde 85,30'u 
buldu.
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şnnMiglııg
Türkiye’ye tatile 
gelen Araplar, 
parayı saç ekimine 
yatırıyor. 
Müşterilerin her 
geçen gün artması 
üzerine birçok 
firma Arapça bilen 
ekip kurdu. Saçını 
ektirene bedava 
tatil veren de var 
Ekonomi ve 
siyasette artan 
gücü nedeniyle 
Türkiye Arap 
dünyasının ilgi 
odağı oldu. 
Yatırım fırsatları 
için rotasını 
Türkiye'ye 
çeviren Arap 
işadamlarının 
ardından bölgeden 
gelen turist 
sayısında patlama 
yaşanıyor. 
Türkiye'ye 
gezmeye gelen 
Araplar sağlık 
turizmine yöneldi. 
Bu turistlerin ilk 
durağı ise estetik 
merkezleri 
oluyor. Suudi 
Arabistan, 
Kuveyt, Katar ve 
Birleşik Arap 
Emirlikleri'nden 
gelen Arap erkek
lerin ilk iş olarak 
saç ektirdiğini 
söyleyen Türk Hair 
Trans Saç Ekim 
Merkezi'nin sahibi 
Kenan Acıkök, 
"Eskiden 
Avrupa'dan 
Türkiye'ye saç 
ekimi için yoğun 
talep alıyorduk. 
Hatta payları 
yüzde 70'e kadar 
çıkmıştı. Ancak 
krizin ardından 
ciddi azalma 
oldu. Şu anda

Körfez'den 
gelenlerin payı 
yüzde 70'e ulaştı" 
dedi. Acıkök, 
tedavi sonrasında 
müşterile rine 
Kartepe'de bulunan 
tesislerinde ücret
siz tatil imkânı sun
dukları bilgisini 
paylaştı.

2 bin eurodan 
başlıyor 
Saç ekimi ücretleri 
2 bin ila 2 bin 500 
euro arasında 
değişiyor. 
Avrupa'da fiyatlar 
ise 10 bin euro 
civarında. Saç eki
minde Arapiar jn 
yoğun olarak tercih 
ettikleri Çevre 
Hastanesi'nin 
ortağı Dr. Halil 
Aksu, "Batı ülkeleri 
plastik cerrahide 
Türkiye'yi rakip 
olarak görmeye 
başladı. Körfez'den 
gelenlerin Türkiye 
tercihi bunu gös
teriyor" dedi.

Sonucu 
beğenen 
babasını da 
getiriyor 
Aksu'ya göre 
düşük fiyatın yanı 
sıra kaliteli uygula
ma yapılması da

Türkiye'nin tercih 
edilmesinde etkili 
oluyor. Halil Aksu, 
"Müşterilerimiz 
bize referans veri 
yor. Genç yaşta 
saçlarını kaybeden 
hastalarımız var. 
Mutlu olan babasını 
da getiriyor. 
Arkadaşlarıyla 
gelen de oluyor. 
Tatil için İstanbul'a, 
Bursa'ya, İzmit'e 
gelen aileler ise bu 
arada tedavi süreç
lerini tamamlıyor" 
dedi.

Dil bilen ekipler 
kuruldu

Çevre Hastanesi 
Plastik Cerrahi 
Birimi Yöneticisi 
Halil Aksu, şunları 
söyledi: "Plastik 
cerrahi ve estetikte 
Körfez ülkelerinin 
etkisi arttı. Şu anda 
yaptığımız işin 
yüzde 80'ini saç 
ekimi oluşturuyor. 
Bunun büyük kısmı 
Kuzey Irak ve 
Dubai'den geliyor. 
Bu nedenle kadro
larımızı genişletme 
kararı aldık.
İngilizce dışında, 
Arapça ve Kürtçe 
bilen ekipler kur
duk."

TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu, 
sigortalı lehine 
düzenlemeler içeren 
ve 4,4 milyon vatan
daşı ilgilendiren 
tasarıyı kabul etti. 
Komisyon, Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'nı alt 
komisyon raporu 
üzerinden görüştü. 
Tasarı, müzak
erelerin ardından 
kabul edildi. 
Tasarıya göre, prim 
borcu olduğu için 
bir yakınının 
üzerinden doktora 
giden Bağ-Kur'lular, 
SGK tarafından bu 
konuda kendilerine 
çıkarılacak borçları 
ödemeyecek.
Emekli olduktan 
sonra kamuda çalış
maya devam edip, 
emekli aylığıyla bir
likte maaş da alan 
memurlar, bu aylık
lara ilişkin 
borçlarını tak- 
sitlendirebilecek. 
Gaziler kamu has
tanelerinden sevk 
almadan özel has
tanelere gidebilecek 
ve fark ücreti öde
meyecek.
Liseyi bitirdikten 
sonra üniversiteye 
başlayan öğrenciler 
120 gün süreyle 
sağlık hizmet
lerinden yarar
lanacak. İş meslek 
danışmanı yeterlilik 
belgesine sahip 
olduğu halde 817 
kişilik iş ve meslek 

danışmanı ahmı 
ilanına başvura- 
mayanların açtığı 
davalarda 
Danıştay'ın yürüt
meyi durdurma 
kararı vermesi üze 
rine ortaya çıkan 
hukuki sorunlar ve 
hak kayıpları gide 
riliyor.
Tasarıyla, iş meslek 
danışmanı yeterlilik 
belgesine sahip 
olduğu halde 817 
kişilik iş ve meslek 
danışmanı alımı 
ilanına başvura- 
mayanların açtığı 
davalarda Danış 
tay'ın yürütmeyi 
durdurma kararı 
vermesi üze rine 
ortaya çıkan hukuki 
sorunlar ve hak 
kayıpları gide riliyor. 
Buna göre, iş ve 
meslek danışmanı 
mesleki yeterlilik 
belgesine sahip 
olanlardan, bu 
pozisyonda istih
dam edilebilmek , 
için 10-11 Temmuz 
2010'da yapılan 
KPSS'de en az 70 
puan alanlardan, bu 
maddenin yayımı 
tarihinden itibaren 
20 gün içinde müra
caat edenler boş 
bulunan İş ve 
Meslek Danışmanı 
pozisyonlarına 
atanacak. 1 Kasım 
tarihi itibarıyla 
çalışanlar ile 2 
Kasım tarihinden 
önce askerlik ve 
doğum nedeniyle 
görevlerinden 
ayrılanlardan 
yeniden hizmete 
alınma şartlarını 
kaybetmeyenlerin 

yerleştirme işlemleri 
ve atanmalarına 
ilişkin hakları ise 
saklı olacak. Bu 
düzenlemeyle bin 
340 kişi işe başlaya
cak.
Emeklilik veya 
yaşlılık aylığı 
kesilenler 
Emeklilik veya 
yaşlılık aylığı 
kesilenlerin sigor
talılıklarının sona 
erdiği tarih, yazılı 
istek tarihi kabul 
edilerek aylıkları 
yeniden bağla 
nacak. Bunlardan 
yazılı istek şartı 
aranmayacak. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Genel 
Kurulu'nda; Yurtdışı 
Türkler ve Akraba 
Topluluklar 
Başkanlığı'nın tem
silcisi de yer alacak. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Yönetim 
Kurulu'nda, esnaf 
ve sanatkarlar de 
temsil edilecek.
Kurul'un üye sayısı; 
esnaf ve sanatkar
ların temsilcisi ile 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkan 
Yardımcısı'nın bir 
olan sayısının 2'ye 
çıkarılmasıyla 12'ye 
yükseltilecek. 
Lise ve dengi öğ 
renimlerini tamam
layıp aynı yıl içeri 
sinde yükseköğren
imlerine başlayan 
öğrenciler, 20 yaşını 
dolduracakları tarihi 
aşmamak kaydıyla, 
120 gün süreyle 
sağlık hizmet
lerinden yararlan
maya devam ede
cek.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

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 go gg

HASTANELER

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER

________ BELEDİYE_________

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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. * 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45.21-111 
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 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
Esklhisar (262) 655 60 31

_________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası ' 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni 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 01 03

Gemlik Körfez
GENLİK'İN İLK .GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4445 

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)

IIlMlHlMI
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
EFSANESİ; ŞAFAK 
VAKTİ BÖLÜM 2: 
11:30-14:00-16:30- 

20:00
DABBE; BİR CİN 
VAKASI: 12:00- 
14:15-16:45-20:15 
REZERVASYON 

513 33 21





Balnak Nakliyat’ın Borusan’a satılmasını Rekabet Kurulu onayladı

Sektörün «eni lideri Buruşan
Lojistik sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden Borusan Lojistik'in Balnak'ı satın almasına Rekabet 
Kurulu onay verdi. Bu satın alma ile Borusan Lojistik, istihdam sağladığı 4 bin kişi, 400 bin metrekareyi 
aşan depolama alanları ve 600 milyon dolarlık cirosu ile Türk lojistik sektörünün yeni lideri oldu.
Türkiye lojistik sektörünü yeniden şekillendiren bu satın almanın ardından Borusan Lojistik Genel Müdürü 
Kaan Gürgenç, Balnak satın almasının kendileri açısından önem taşıdığını belirterek, “Bu satın almanın iddi
alı hedeflerimiz açısından en önemli özelliği, Balnak'ın ağırlıklı olarak Avrupa’da bulunan, 100'den fazla 
yetkili acentesiyle, zaten güçlü bir küresel işlem hacmi olan Borusan Lojistik'in uluslararası operasyon 
gücüne büyük bir ivme kazandırmasıdır. Şu anda Türkiye’de sektörümüzün lider oyuncusu haline geldiği 
mizi söyleyebilirim. İki şirketimizin profesyonel olarak sürdürülen operasyonel birleşmesinde hedefimiz, şir
ketlerimizin bugünkü aritmetik toplamından daha fazla değeri yaratmak olacaktır.” dedi. Haberi sayfa 5’de

14 Aralık 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Yalıtım Yaparken 
İskeleden Oüşen İsçi

Mıı Yaralandı
Alanyurt Yunus Emre Mahalle 
si'nde Sevgi Kent Sitesi'nin dış 
yalıtımını yaptığı sırada 2. katta 
iskeleden düşen 51 yaşındaki 
Ersoy Ateş yaralandı. Syf3’de

Gemlik Adliyesi giriş katında, üst kata 
çıkan merdivenlerin yanında bulunan icra 
satış panosunda satış ilanlarında boş yer 
kalmadı. 2012 yılının son ayına girdiğimiz 
bu günlerde, ekonominin bozukluğu icra 
yoluyla vatandaşların mülklerinin satışla 
rının artmasından belli oluyor. İlanların 
önce gazetelerde ilanları yapılırken, bir 
yandan da Adlüye içinde bulunan ilan 
panosuna da asılarak kanuni hükümlülük
ler ye rine getiriliyor. Haberi sayfa 2’de

Ergenekon davası 
nın 270'inci duruş
ması dün görüldü. 
Davanın görüldüğü 
Silivri'de sanıklara 
destek için gelenler
le askerler arasında 
arbede yaşandı. 
Salon da da protes 
tolar olunca mahke
meye 3 kez ara veril
di. Esas hakkındaki 
mütalaanın açıklan
ması beklenen "Erge 
nekon" davasına gi 
ren savcılardan 
Mehmet Ali Pekgü 
zel, talepler ve 
dosyadaki eksiklik
lerle ilgili isteklerini 
açıkladı. Pekgüzel,

TBMM'ye yazı yazıla 
rak Darbe ve Muhtı 
raları Araştırma 
Komisyonu'nun 
rapor ve eklerinin 
dosyaya gönderilme 
sini talep etti.' 
'Ergenekon" davasın 
da, üye hakim Sedat 
Sami Haşıloğlu'nun, 
birleşen dosyanın 
iddianamesini 
okuduğu sırada, 
sanık avukatlarının 
alkışlaması, masalar 
a vurması ve sanık
ların da ayağa kalka
rak mahkemeye 
karşı konuşmaları 
karmaşaya neden 
oldu.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’te iki dev...
Gemlik’te limancıhk faaliyetlerinin baş 

lamasından sonra, bu konuda hızlı bir 
gelişme yaşandı.

Limancıhğın başlangıcı GEMPORT’un 
1980’li yıllarda BISAŞ’ın patronu 
Muammer Ağım’ın Kocaçukur’a fabrika 
kurma girişimleriyle başlamıştı.

Belediye Başkanı Hakkı Çakır’ın bu ala 
na liman ve depolama tesisi kurma istemi 
ile fabrikadan vazgeçilerek, Türkiye’nin ilk 
özel limanı kuruldu.

Liman işletmeciliğinin getirisinin oldu 
ğu görülünce, Borusan ardından Bursa 
Çimento Roda’yı kurdu.

Gemlik Gübre’nin satılmasıyla, Yıldırım 
Holding Gemlik Gübre iskelesini büyüttü.

Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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cıı sıiıı Ilın laMaw Mı
Deneyimlerin bileşkesi: Yaşlılık

Yaşlanmak...
Doğmak kadar doğal bir evre... 
Herkes bir gün yaşlanacak. 
Bu gerçeği onaylamak yaşamı 

özümsemekle eş anlamlı...
Kaldı ki yaşlılık, deneyimle yoğrul

muş çok özel bir dönemi de içeriyor.
Ve yaşlılar, toplumdan kopmayan, 

genç düşünceli, hoşgörülü, deneyim
leriyle gençlere yol gösteren, 
toplumu zenginleştiren en önemli 
değerler.
Onun için insan odaklı bir politikayı 

yaşama geçirmek gerek.
Yaşlanan insanların, yaşama 

sevincini yitirmeden, gelecek kaygısı 
duymadan, gereksinimlerinin karşı
landığı, sevildiklerini anlayarak 
yaşamlarını sürdürmeleri sağlıklı bir 
toplumun önemli koşulu.

Yorucu bir tempodan sonra yaşam 
mücadelesinin zorlaştığı yaşlılık 
döneminde insan desteğe ve has
sasiyete daha çok ihtiyaç duyuyor.
İnsanlar bu dönemde önüne çıkan 

sorunları ancak, sahip olduğu 
tecrübe, yakınlarının ilgisi ve devletin 
sahiplenmesi ile aşabiliyor.
Yaşlanan insanları kendi kader

leriyle baş başa bırakmamak insan 
olmanın olmazsa olmaz koşulların
dan...
Bildik bir öyküdür.
Adamın biri, yaşlı babasından bıkar, 

evinden uzaklaştırmak için plan 
kurar. En sonunda babasını ıssız bir 
dağa bırakmaya karar verir. Yanında 
da küçük oğluyla birlikte babasını 
sepete koyarak dağın yolunu tutar. 
Adam, dağ başında babasını sepetin 
içinde bırakarak hızla eve 
yöneldiğinde küçük çocuk bu durum 
karşısında telaşla babasına 
seslenerek, kendisinden beklen
meyen şu ibret dolu sözleri söyler:
“Baba, sepeti unuttun!” der. 
Bu söz karşısında irkilen baba, 

sepetin önemsiz olduğunu söyleme 
ye çalışırsa da çocuk lafı gediğine 
koyar:
“Baba, seni yaşlandığında buraya 

ne ile getireceğim?”
Bu söz üzerine baba, yanlış yap

tığını anlar ve dağda bıraktığı 
babasını alarak eve döner. Dağa 
bırakılan baba, oğluna hitaben:
“Geri dönüp beni alacağını biliyor

dum” der.
Bunun üzerine oğlu:
“Nereden biliyordun?” diye sor

duğunda:
“Çünkü ben babamı yaşlandığında 

dağa bırakmadım ki!” cevabını verir.
Demek ki...
Herkes ektiğini biçiyor.
Sağlıklı bir ürün biçmek için de 

doğru adımlar atmak ana koşul...
Herkes bir gün yaşlanacak. 
Bu gerçeği iyice özümsemek gerek.

2012 yılının son 
ayına girdiğimiz 
bu günlerde, 
ekonominin bozuk
luğu icra yoluyla 
vatandaşların mülk
lerinin satışlarının 
artmasından belli 
oluyor.
Gemlik Adliyesi 
giriş katında, üst 
kata çıkan merdi
venlerin yanında 
bulunan icra satış 
panosunda satış 
ilanlarında 
boş yer yok. 
İş hacmi her yıl

artan Gemlik İcra 
Müdürlüğü’ne ala
caklıların borçlular 
üzerinde başlattık
ları icra takipleri 
sonunda satış 
yoluyla alacağını 
tahsil yoluna 
gidilmesi nedeniyle, 
ilanların önce 
gazetelerde ilanları 
yapılırken, bir yan
dan da Adlliye 
içinde bulunan ilan 
panosuna da 
asılarak kanuni 
hükümlülükler ye 
rine getiriliyor.

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’nde yıl 
sonu karma sergisi 
açılacak.
Borusan, Gemlik 
Lions Kulübü, 
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Yüksek Okulu 
Müdürlüğü, U.Ü. 
Deniz Topluluğu 
tarafından organize 
edilen Karma 
Sergide, denizden 
ilham alınarak 
üretilmiş Ünsal 
özbostanlar 
tarafından yapılan 
ahşap deniz 
tekneleri 
modelleri ve çok 
özel 100 sanat eseri 
sergilenecek. 
18-26 Aralık 2012 
tarihleri arasında

sil

AA dava* 
Denizden ilham alarak üretilmiş çok özel 100 sanat eseri, 

18-26 Aralık  tarihleri arasında “Mavi Sularda Seyir II; 

Model Tekne & Resim” karma sergisinde.

Aralık 2012, Saat: 10.30L Sanatçılarla Söyleşi: 18 Aralık 2012, Saat: 14.30■^^»cUludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Kültür Merkezi, ' •^‘''ieışitesi Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık Yerleşkesı

açık kalacak olan 
“Mavi Sularda 
Seyir” konulu

karma sergi 
10.30 da açılacak. 
Saat 14.30 ise

sanatçılarla Kültür 
Merkezi’nde söyleşi 
yapılacak.

Mılh Piyango İdaresi 
tarafından 45 milyon 
lira olarak belirlenen 
2013 yılbaşı ikrami 
yesi görücüye çıktı. 
Milli Piyango Idare- 
si’nce noter huzu
runda çekilişi 
yapılacak olan 2013 
Yılbaşı Milli Piyango 
Özel çekilişi 
ikramiyesi görücüye 
çıktı. Özel güvenlik 
önlemleri altında bir 
bankanın kasasında 
saklanan 45 milyon

lira yılbaşına günler 
kala kamuoyunun 
önüne çıkarıldı. 
Talih kuşu, yılbaşı 
özel çekilişinde 45 
milyon lira ile 
tarihinin en büyük

ikramiyesini de ver
miş olacak. 1 Ocak 
2013 günü sahibini 
bulacak 45 milyon 
liranın aylık faizi ise 
250 bin lira olarak 
hesaplanıyor.

29 Kasım’da satışına 
başlanan tam 
bilet 40 liradan, 
yarım bilet 20 
liradan çeyrek 
bilet ise 
10 liradan satışa 
sunuldu. Milli 
Piyango İdaresi 
tarafından her yıl
başında geleneksel 
olarak gerçekleş 
tirilen Yılbaşı özel 
Çekilişi, bu yıl da 
31 Aralık Pazartesi 
akşamı yapılacak.
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Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bina 
yalıtımı yaparken 
iskeleden düşen işçi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Alanyurt 
Yunus Emre 
Mahallesi'nde 
Sevgi Kent 
Sitesi'nin dış 
yalıtımını yaptığı 
sırada 2. katta 
iskeleden düşen

Hırsızlık Zanlısı Suçüstü Yakalandı
Bursa'da bir iş yer
ine hırsızlık amacıy
la giren kişi, 
suçüstü yakalandı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, 2 
kişinin Yıldırım ilçe

KiıjılenToıılaılıâıMaoiarlarıîiıinceithirleııii
Bursa'da bir 
kişi köyden toplayıp 
yediği mantarlardan 
zehirlenince hasta 
neye kaldırıldı. 
Merkez

jug'll hal Mm W Ittnlımı
Bursa'da Orman 
ve Su İşleri 2'nci 
Bölge Müdürlüğü, 
av sezonunda 
kaçak avcılara 
göz açtırmıyor. 
Toplam 8 bin 500 
belgeli avcının 
bulunduğu 
Bursa'da, bu yıl bel
gesiz ve avlanması 
yasak olan kuşları 
avlayan kişilere 
toplam 100 bin 304 
TL para cezası kesil
di, kuşların yön
lendirilmesinde kul
lanılan 140 ses ciha 
zina da el konuldu. 
Orman ve Su işleri 
2'nci Bölge 
Müdürlüğü Av 
Koruma Kontrol 
ekipleri, 1998 yılında 
Ramsar Uluslararası 
Sulak Alanlar

51 yaşındaki Ersoy Toprak zemine
Ateş yaralandı. düşerek yaralanan

si Baruthane 
Mahallesi'ndeki bir 
iş yerine hırsızlık 
yapmak amacıyla 
girmek istediği 
ihbarı üzerine hare 
kete geçti. Kısa 
sürede olay yerine 
giden ekipler, 
bölgede yaptıkları

Osmangazi ilçesi 
Atıcılar 
Mahallesi'nde 
oturan Filiz Ö. 
Köyden mantar 
toplayarak eve getir

Sözleşmesi kap
samında koruma 
altına alınan, yaban 
su kuşlarının göç 
yolunda bulunan 
Uluabat Gölü Şedde 
Mevkisi üzerinde 
kaçak avcıların daha 
çabuk yakalanması 
için denetim yaptı. 
Ulusal ve ulus
lararası öneme 
sahip 85 türden 
yaklaşık 5 bin 
kuşun barındığı 
Uluabat Gölü 
çevresinde yabani 
kuş avlayan 
avcıların avcılık bel
geleri, avlanma 
pulları ve tüfek ruh
satlarını inceleyen 
ekip, çevrede kaçak 
avcılık yapan 
kişilere rastlamadı. 
Ağustos'tan Şubat 

incelemede, bazı iş 
yerlerinin kilitlerinin 
kırık olduğunu 
tespit etti. Bir iş 
yerinde yakalanan 
I.H ise gözaltına 
alındı.
Zanlının üzerinde 
yapılan aramada, 
hırsızlıkta kul

di. Mantarları 
pişirdikten sonra 
yiyen Filiz Ö. 
ilerleyen zamanlarda 
kendisini kötü 
hissetti.

ayına kadar devam 
eden av sezonunda 
avlandıklarını 
söyleyen belgeli 
avcılar ise kaçak 
avcılar nedeniyle 
sorun yaşadıklarını 
belirttiler. Bu kişileri 
gördüklerine yetkili 
birimlere haber 
verdiklerini 
söyleyen avcılar, 
denetimlerin 
daha sık yapılmasını 
istedi.

100 BİN TL 
PARA CEZASI 
KESİLDİ 
Orman ve Su İşleri 
2'nci Bölge 
Müdürlüğü yetkilileri 
Bursa'da toplam 8 
bin 500 kişiye 
avcılık yapabilmeler 
için belge verdikleri

Ateş'e ilk müdaha
leyi mesai 
arkadaşlarının 
haber vermesi üze 
rine kısa sürede 
olay yerine gelen 
112 görevlileri yaptı. 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı işçi, 
burada yapılan 
müdahalenin ardın
dan müşahede altı
na alındı.

lanıldığı iddia edilen 
tornavida, eldiven 
ve poşet ele geçiril
di. Zanlı, Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
ifadesinin ardından, 
"İş yerinden 
Hırsızlık" suçundan 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı.

Zehirlendiğini 
anlayan Filiz Ö.'yü 
yakınları hastaneye 
kaldırdı. Filiz Ö. 
tedavisi yapıldıktan 
sonra taburcu edildi 

ni söyledi. Kaçak 
avlanan kişilerin 
yakalanması için 5 
ayrı ekibin kurul
duğunu belirten 
yetkililer bu yıl 
içerisinde belgesi 
olmadan avlanan ve 
avlanması yasak 
olan kuşları vuran 
kişilere toplam 100 
bin 304 TL para 
cezası kestiklerini, 
kuşların daha rahat 
avlanması kuş sesi 
kaseti kullanılan 140 
ses cihazına da el 
koyduklarını açık
ladı.
Yetkililer denetim
lerin hafta içi ve 
hafta sonuda devam 
edeceğini, yapılan 
tüm ihbarların 
değerlendirileceğini 
söylediler.

Kadın rekabeti!
Kadınların rekabeti, erkekler arasındaki rek

abetten daha çetin, bilmeyen yoktur. 
Kendileri de derler ki, “kadınların süslen
mesi, kıyafetlerine gösterdiği özen birbir- 
leriyle rekabetten kaynaklanıyor.” Hele ki iş 
dünyasında olanların rekabeti daha bir 
başka..

Bursa kadın iş dünyası Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun il ve ilçelerdeki temsilcilerini 
seçecek. Bursa İl Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun başkanı Emine Örnek, göreve 
yeniden aday.. Selma Çetinkaya da, başkan
lık için Emine Örnek ile rekabet halinde..

Örnek, kreşten liseye kadar adını taşıyan 
özel eğitim kurumlarının kurucusu.. İş 
başarısı tartışılmaz..

Çetinkaya ise insan kaynakları şirketi 
sahibi ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri 
Derneği’nin kurucu başkanı..

148 kişiden oluşan Bursa Kadın 
Girişimciler Meclisi üyeleriyle tek tek temas 
kurarak destek istediler düne kadar.. Bugün 
ise 148 kadın girişimci, yönetimi belirlemek 
için oy kullanacak.

15 kişilik yönetimin 7’si BTSO bünyesin
den, biri Ticaret Borsası’ndan, 7’si ilçelerden 
olacak. 15 kişiye BTSO Genel Sekreteri ile 
yönetim kurulundan bir üye eklenecek. 
Kurul, toplamda 17 kişiye çıkacak.

★ * *
Konunun dışında olanların sorusu şöyledir 

mutlaka:
“Eee ne olacak?”
Yönetimdekiler, kadın girişimcilerin en cev

val olanları elbette. İşte onlar ve komisyon
larında görevlendirecekleri kadınlar, Türkiye 
genelinde düzenlenen toplantı ve seminer
lerde, girişimci kadın ruhunun ön plana çık
masına, var olanların cesaretini artırmaya 
yönelik çalışmalar yürütüyor.

Birkaç toplantılarını izledim. Konuşmacı 
olarak kürsü ya da sahneye çıkanların başarı 
öyküleri -ki yüzeysel anlatmalarına rağmen- 
müthiş etkileyici..

Biliyoruz ki Türk toplumunda kadın olmak, 
zorun da ötesinde.. Böylesi zorlukların 
içinde başarılı olmak, mucizevi bir durum..

Ellerini öpmek gerekiyor hepsinin..
Parantez;
Kadın girişimcilerin yaşadığı süreç, genç 

girişimcilerde de yaşanıyor. Aynı sayıda gir
işimci, aynı sayıda yönetici seçecek bugün..

BÜTÇE 26.3 MİLYON LİRA
Yaptırdığı okullarla eğitime katkılardan 

ötürü Cumhurbaşkanlığı’nın onur madalyası
na sahip olan BTSO’nun 2013 bütçesi 26.3 
milyon lira olarak belirlendi. Bütçe, 25 Aralık 
tarihinde BTSO Meclisi’nin onayına sunula
cak. Bütçe, 2012’ye göre hemen hemen 
aynı..

BTSO’nun 2013 aidatları ise taban 100, 
tavan 420 lira.. Ayrıca üyeler, vergiye esas 
kazançları üzerinden odaya binde 5 oranında 
munzam aidat da ödüyor.

BTSO’nun halen 33 bin civarında üyesi var. 
Bunların 22 bin 500 kadarı aktif. 11 bine 
yakın üyelik askıda..

BTSO Genel Sekreteri Nihat Balkan, 
yaşanan bir sıkıntıyı dile getiriyor:

Vergi dairesinden ilişik kesmekle, işyeri 
faaliyeti sonlanmıyor. Ticaret Sicil’den de 
kaydın düşürülmesi gerekiyor. 11 bine yakın 
üyeliğin askıda olmasının nedeni, bu işlemin 
yapılmamış olmasından..

—DÖRT DÖRTLÜK—
Başarının sırrı maharette
Kazanmak için ticarette
Olmalısın hep aynı hararette 
İnsanlığı kaybetmeden surette
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’te iki dev...
Bursa Serbest Bölgesi’nin Gemlik’te kurul 

masından sonra bölge sanayisi büyüdü.
Gemlik limanlar bölgesi oldu.
Limancılığın bulunduğu yerde lojistik, 

yani taşımacılık da gelişir.
Son yıllarda yeni kurulan nakliye firmaları 

ile yalnız Gemliklilere ait 40 yakın küçüklü 
büyüklü firma var.

Bu firmaların araç filosunun sayısı ise 
bine yakın.

Bu, 1000 tane şoför demektir.
Büro çalışanlarıyla sektörün yaklaşık 5 

bin kişinin yaşamına katisı var.
Ancak, görüyoruz ki, Gemlik’teki 2 dev 

firma olan Borusan ve Yıldırım Holding, 
limancıhk ve lojiistik sektöründeki aslan 
payını kapmak için kıyasıya rekabet içinde 
ler.

Yıldırım Holdinge bağlı Yılport A.Ş. nin 
GEMPORT’taki yüzde 54’lük İş Bankası 
hissesini alması, Dil İskelesi’nde yeni 
limanlar almasıyla, limancıhk sektöründe 
Türkiyenin enleri arasına girdi.

Borusan bu fırsatı nasıl kaçırdı derken, bir 
de baktık ki, Borusan Holding, lojistik sek
törünün devlerinden Balnak’ı almış. O da 
lojistik sektöründe Türkiyenin büyüğü 
olmuş.

Dün, Borusan’dan yapılan açıklamada, 
Balnak satışıyla ilgili olarak, Rekabet Kuru 
lunun satışa onay verdiği haberi geldi.

Bundan sonra, Borusan Holding, Balnak 
ile Gemlik’teki lojistik sektörünü pastasın
dan pay isteyecektir.

Kendi limanından yapılan ithalat ve ihra
catta, lojistik faaliyetler için ön plana çıka 
cak.

Balnak’ın bu birleşmeyle cirosu 600 mil 
yon dolara yükselecek.

4 bin çalışanı ile dev bir firmanın Gemlikli 
nakliyecilere zararı mı olacak, yararı mı 
yakında göreceğiz.

Ancak, Balnak da Gemlik piyasasına gi rer 
se, tıpkı Asya Port gibi Gemliklilerin işini 
elinden alacak demektir. Bu kaçınmaz.

Bu nedenle, Gemlikli nakliyecilerin bir 
süre önce bir çatı altında toplanmaları iyi 
oldu.

Her işte olduğu gibi Türkiye de tekkelleş 
me süreci devam ediyor.

Büyük balığın, küçük balığı yuttuğu bir 
sistem içindeyiz.

Güçünün güçsüzü yok ettiği bu sistemde, 
ayakta kalmanın tek yolu, küçüklerin birleş 
mesidir.

Ama, bu öyle kolay olmuyor.
Büyükler kartopu gibi büyüyor.
Önemli olan orta sınıfların yok olmama 

sidir.
Bu ayrım giderek bozulursa, sosyal den

gelerde alt üst olur.
Toplumların patlaması bir kıvılcıma bağ 

hdır.
Hele bir de ortadoğuya komşu ülkeyse 

niz.
Borusan ve Yıldırım Holding’in çevre 

halkını da düşünerek ve kollayarak, büyük
lüğünü göstermesini beklemek, bu böl
genin insanı için önem taşıyor.

Bu gözardı edilmemeli.

üiaslılaı Isıanhul'da Mı w selıli
FinlandiyalI bir firmaya satılan Döktaş beyaz yakalılar, yıllar 

sonra İstanbul’da biraraya gelerek nostalji yaşadılar.
Koç Holding kuru
luşuyken 
FinlandiyalI bir fir
maya satılan Döktaş 
A.Ş. çalışanları 
İstanbul’da biraraya 
gelerek, eski günleri 
yeniden yaşadılar. 
İstanbul Kadıköy 
Çiftehavuzlar 
Büyük Kulüp’te 
geçtiğimiz hafta 
sonu toplanan 
kapatılan Döktaş 
beyaz yakalılar, 
uzun süre sonra 
birarada olmanın 
mutluluğunu 
yaşadılar.
Gemlikli Yunus ve 
Serpil Kardeştuncer 
çiftinin de katıldığı 
gecede, eski dost
ların biraraya gelme
si ile bu birlikteliğin 
sürekli hale getiril 
mesi için Mayıs

ayında Ankara’da 
yeniden toplanıla- 
cağı belirtildi.
Toplantıya 
Gemlik’ten katılan 
Yunus Kardeştun 
cer, “Uzun yıllar bir
likte çalışan, bir çok

şeyi birlikte pay
laşan insanların 
zaman içinde işten 
ayrılmaları, değişik 
yerlerde çalışma ve 
yaşamaya başlama 
sı dostlukları yok 
etmiyor.

Yazık hu haywanlara

Tezgahlardaki 
küçük karidesler 

dikkat çekiyor

Balık yasaklarının 
sona ermesinden 
sonra, balıkçı tez
gahlarında gözle
nen yönetmelik
lerde belirtilen 
büyüklüğün altında 
kalan balıklara sık 
rastlanıyor.
Son günlerde, bazı

tezgahlarda görülen 
küçük karidesler 
dikkat çekiyor. 
Tezgahlarda 
küçük boy çinekop 
balıklarının da 
satılması, denetimin 
yeterli yapılmaması 
olarak yorumla 
nıyor.

Geçtiğimiz hafta 
sonu bunu yıllar 
sonra biraraya gele 
rek yaşadık.
Zaman zaman 
yeniden biraraya 
gelerek bu güzelliği 
sürdüreceğiz.” dedi.

Yılbaşı 
hazırlıkları 

başladı

2012 yılının 
sonuna yaklaşıl
ması nedeniyle, 
yılbaşı kutlamaları 
için marketlerde 
yılbaşı ile ilgili 
değişik ürünlerin 
satışı ön plana çık
maya başladı. 
31 Aralık 2012 
gecesi dünyanın 
bir çok ülkesinde 
kutlanan yılbaşı 
gecesi nedeniyle, 
işyerlerinde 
kutlamalara 
yönelik ürünlerin

satışına başlandı. 
Yılbaşı için 
sevdiklerine 
hediyelik eşyalar, 
parfümler, kırmızı 
çamaşırlar, gömlek, 
kazak, pantalon, 
atkı gibi ürünler 
almak iste yenler 
alışverişe başladı. 
-Öte yandan, 
yılbaşı gecesi 
için Aşka Otel, 
Atamer, Doris 
Restaurant gibi fir
malar rezervasyon
ları başlattı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Balnak Nakliyat’ın Borusan’a satılmasını Rekabet Kurulu onayladı

Sektörün yeni lideri Borusan
Lojistik sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden Borusan Lojistik'in Balnak'ı satın almasına Rekabet 
Kurulu onay verdi. Bu satın alma ile Borusan Lojistik, istihdam sağladığı 4 bin kişi, 400 bin metrekareyi aşan 
depolama alanları ve 600 milyon dolarlık cirosu ile Türk lojistik sektörünün yeni lideri oldu.
Kuruluşundan bu 
yana büyük yükseliş 
göstererek büyüyen 
Borusan Lojistik'in 
sektörün önde gelen 
oyuncularından Bal 
nak'ı satın almasına 
Rekabet Kurulu'n 
dan onay çıktı. 
Bu satın alma son* 
rasında Borusan 
Lojistik, 4 kıtada bulu 
nan 6 şirketi, istih* 
dam sağladığı 4 bin 
kişi, 400 bin metreka 
reyi aşan depolama 
alanları, 10 binin üze 
rinde müşterisi ve 
600 milyon dolarlık 
cirosuyla Türk lojis* 
tik sektörünün lider 
şirketi haline geldi. 
Borusan Lojistik'ten 
yapılan açıklamada, 
birleşme sürecinde 
iki şirketin operas 
yonlarına kendi yapı 
lan altında, aynı hiz 
met anlayışı ile de 
vam edeceği ve he

'‘S

Kaan Gürgenç
defin iyi planlanmış 
bir entegrasyon 
süreci sonunda tek 
çatı altında topla
narak bütünleşik bir 
yapı kurmak olduğu 
kaydedildi.
Entegrasyon süreci 
nin profesyonel bir 
yaklaşımla yönetil 
mesi için bu konuda 
önemli bilgi ve 
deneyim birikimi 
olan uluslararası da 
nışmanlık şirketlerin 
den destek alan fir 
ma, stratejik enteg 
rasyon konusunda

The Boston Consul 
ting Group (BCG), 
insan kaynakları 
vekültür entegras 
yonu konusunda ise 
Odgers Berndtson fir 
malarından hizmet 
alıyor.

Gürgenç: 
"Hedefimiz 2022 
yılında Dünya'da ilk 
10 kontrat lojistik 
şirketin den biri 
olmak"
Türkiye lojistik sek
törünü yeniden şekil
lendiren bu satın 
almanın ardından 
Borusan Lojistik 
Genel Müdürü Kaan 
Gürgenç, Balnak 
satın almasının 
kendileri açısından- 
taşıdığı önemi şu 
sözlerle ifade etti: 
"Borusan Lojistik 
olarak 2011-2015 
stratejik planını kur
gularken organik ve 

inorganik büyüme 
alternatiflerini değer 
lend irmiş ve satın 
alma yoluyla büyü 
me seçeneğini ön 
plana almıştık. Bu 
doğrultuda, Borusan 
Lojistik ve Balnak'ın 
birbirini tamamlayan 
güçlü yönleri ve özel
likleri olduğunu gör 
düğümüzde, bu satın 
almayı gerçekleştir 
meye karar verdik. 
Şimdi önümüze iki 
somut hedef koyuyo 
ruz. Bu hedeflerin 
birincisi 2015 yılında 
1 milyar doları aşan 
ciro ile lojistik sek
töründeki lider pozis 
yonumuzu perçinle
mek; İkincisi de 2022 
yılında dünyanın ilk 
10 kontrat lojistik şir
ketin den biri konu
muna gelmektir. 
Bu satın almanın 
iddialı hedeflerimiz 
açısından en önemli 

özelliği, Balnak’ın 
ağırlıklı olarak Avru 
pa’da bulunan, 
100’den fazla yetkili 
acentesiyle, zaten 
güçlü bir küresel 
işlem hacmi olan 
Borusan Lojistik'in 
uluslararası operas 
yon gücüne büyük 
bir ivme kazandır
masıdır. Şu anda 
Türkiye’de sektörü 
müzün lider oyun
cusu haline geldiği 
mizi söyleyebilirim. 
İki şirketimizin pro
fesyonel olarak 
sürdürülen operas 
yönel birleşmesinde 
hedefimiz, şirketler
imizin bugünkü arit
metik toplamından 
daha fazla değeri 
yaratmak olacaktır. " 
Halen yurtdışında 
faaliyetlerini 
Ortadoğu ülkelerin 
de, Birleşik Arap 
Emirlikleri'nde,

Cezayir'de, Hollan 
da'da, ABD'de ve 
Kazakistan'da 
Borusan Logistics 
markasıyla sürdüren 
Borusan Lojistik, 
Balnak'ın 
entegrasyonu ile bir
likte, yurtdışında 
100’ü aşkın acente 
ileözellikle Avrupa'da 
son derece güçlü bir 
ağa sahip oldu. 
Borusan Lojistik 
bünyesine geçen 
Balnak kara yolu 
acente ağında 
Almanya, İsviçre, 
Avusturya,Danimarka 
, Finlandiya, İsveç, 
Norveç, Polonya, 
Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, Macaris 
tan, Yunanistan, 
Bulgaristan, Hollan 
da, Ingiltere, Belçika, 
İtalya, Fransa, 
Ispanya, Fas, Tunus, 
Portekiz ve Baltık 
Ülkeleri yer alıyor

[©1

GEMLİK"! her vere tae?iyhh^^>
Araçlarımız. Gemlik magar içerisinden harek ----------

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 BEL

HEMEN AL
’’ERKEN ALAN

KAZANIR”

r İSTER
OEnİĞİMİZ SAATTE... 

f/RSMT 
FIRSAAT'TE GELEN

KAZANIR”

5120025 - 5120083
1962-2012 085033335351 www.pomukkale.com.tr 

facebook.com/pamukkale 
twitter.com/pamukkale

http://www.pomukkale.com.tr
facebook.com/pamukkale
twitter.com/pamukkale
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Şehit Ethem Yasar 
İlköğretim 

Okulu’nda Yerli Malı 
Haftası Kutlandı

Kız Meslek 
Usesi’nden örnek 

uygulama
flYGUN: "KENTSEL 
DÖNÜŞÜMDE GEÇ 

KAKINMASIN

Şehit Yaşar İlkokulu 
2 D sınıfının 
geleneksel hale 
getirdiği Yerli Malı 
Haftası oldukça 
coşkulu kutlandı. 
Okul Müdürü 
Mustafa Pusmaz ve 
sınıf öğretmeni 
Mehmet Atay'ın 
öncülüğünde 
öğrenci velilerinin 
katılımıyla organize 
edilen yemekli, 
meyveli Yerli Malı 
Haftası kutlamasına 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Nazmi Koçak ve 
Muharrem Sarı, İl 
Genel Meclisi üyesi 
Ömer Aslan'da 
katıldılar. Okul-Veli 
işbirliğinin yanı 
sıra, tanışma, 
dayanışma ve kay
naşmayı da hede
fleyen etkinliği bu 

LOW PROFİLE İSTANBUL TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. 
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SSI VEZNECE DÜZENLENEN 582456 /13.12.2006 SAYI TARİHLİ 
MENKUL KIYMET ALINDISININ ASLI 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.

11/10/2012 tarih ve 44890 nolu Serbest Bölge İşlem 
Formunun 7.nüshası zayi olmuştur .Hükümsüzdür" 

HSS OTOMOTİV VE LASTİK SAN. A.Ş.

öğretmeni Mehmet 
Atay, Okul yöne
timine ve öğrenci 
velilerine de 
teşekkür etti. Okul 
müdürü Mustafa 
Pusmaz'da, Yerli 
Malı Haftasını 
önümüzdeki yıllarda 
okul genelinde 
geleneksel hale 
getirmeyi hede
flediklerini bildirdi. 
Okul, Veli ve Öğren
ciler arasındaki 
dayanışmanın 
örnek bir çalışma 
olduğunu anfafan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, katkı 
koyan velileri ve 
öğretmenleri kut
ladı. Öğrencilerin 
Yerli Malı Haftasıyla 
ilgili şiirlerini oku
masıyla renklenen 
etkinlikte, tamamı 
yerli malı ürünler
den oluşan yemek

Gemlik Kız Meslek 
Lisesi yeni bir ilke 
daha imza attı. 
Okul Yönetimi 
aldığı kararla de 
vamsızhk yapma 
yan öğrencilerini 
ödüllendireceğini 
duyurdu.
Her ay devamsızlık 
yapmayan 
öğrenciler önce 
okulda sinema gös
terimi ve patlamış 
mısırla 
ödüllendirildi. 
Bir sonraki aşama 
ise okulda her sınıf 
seviyesindeki 
öğrencilerin daha 
büyük bir ödülle 
ödüllendirilmesi 
vardı. Sene başın
dan beri hiç devam
sızlık yapmayan 
öğrencilerin ödül
lendirilmesi ilçe 
mizdeki AVM deki 
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sinema salonunda 
sinema izleme etkin 
liği olarak gerçek
leşti. Sorumluluk 
sahibi, sene başın
dan beri devamsız 
lık yapmayan 83 
öğrenci sinema 
bileti ile ödüllendi 
rildi.
Okul müdürü Nazım 
Hikmet Seren, 
“Olumlu davranışla 
n ceza ile değil 
ödülle kazandıra
cağız. Devamsızlık 
yapmayan öğrenci
lerimi kutluyorum, 
okulumuzda örnek 
öğrencilerin ödül
lendirilmesi devam 
edecek. Bu çalışma
da emeği geçen 
tüm okul personeli
mi ye özellikle okul 
iyileştirme ekiplerin 
den İletişim ekibini 
kutlarım" dedi.

İş Bankası Gemlik olan ilçemizin en
Şubesi'nin talebi 
doğrultusunda
Gemlik Müteahhitler
Derneği merkezinde 
bir araya gelen 
Dernek yöneticileri 
ve banka heyeti 
kentsel dönüşümün 
finansman konusu 
nu görüştüler. 
Toplantıda, GMD 
Başkanı Hamza 
Aygün ve dernek 
yöneticileri irfan 
Çakır, Şerif Oğur, 
Ferhat Kurt, Murat
Çakır hazır 
bulunurken, iş 
Bankası Gemlik 
Şubesi'nden de 
Şube Müdürü 
Selçuk Halisküçük, 
2. Müdür Denizhan
Yılmaz ve Bireysel 
Satış Yönetmeni 
Burcu Akçın 
katıldılar.
Şube Müdürü 
Halisküçük GMD 
ziyaretinde yaptığı 
açıklamada, Kentsel 
Dönüşüm projeleri 
ne finansal anlamda 
destek sağladık
larını; bu desteğin 
yüklenici firmalarla 
protokol yapılarak 
gerçekleştirme 
arzusunda olduk
larını bu vesileyle 
toplantı ve ziyaret 
ler yaptıklarını 
belirtti. Halis küçük 
konut/işyeri yapım 
ve konut güçlendir 
me kredisi ile ilgili 
detaylı dosyayı 
dernek yöneticile 
rine teslim etti.
GMD Başkanı 
Hamza Aygün, İş 
Bankası'nın bu 
ziyaretinin diğer 
bankalara da örnek 
teşkil edeceğini 
belirtti. Aygün: 
"Gemlik Müteah 
hitler Derneği 
olarak Kentsel 
Dönüşüme büyük 
önem vermekteyiz. 
Deprem bölgesinde

önemli ve öncelikli 
meselesi Kentsel
Dönüşüm ve sağ 
lam zeminli bölge 
lerin planlanması 
dır. Kentsel Dönüşü 
mün bu öneminden 
dolayı GMD olarak 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm Daire 
Başkanı, Gemlik 
Belediye Başkanlı 
ğı, Mimarlar Odası 
ve inşaat Mühendis 
leri Odası ile bir dizi 
görüşme gerçek
leştirdik. Bu ziyaret
lerimizle bir yandan 
konuyu gündeme 
taşıyarak öte yan
dan da Gemlikli 
müteahhitler olarak 
projeye ilişkin gö 
rüşlerimizi yetkili 
lere aktarıyoruz. 
Kentsel Dönüşüm 
bir an evvel hayata 
geçirilmesi gereken 
çök acil bir 
konudur. Olası bir 
depremde geç 
kalınmadan can ve 
mal kayıplan yaşan
madan bu dönüşü 
mün zemini hazır- 
lanmalıdır. Kentsel 
Dönüşüm pro
jelerinde yüklenici 
firma ve finansal 
destek noktalarında 
rekabet ortamı oluş
turulmak suretiyle 
halkımızın en düşük 
maliyetlerle sağlam 
konut ve işyeri 
sahibi olması sağ 
lanmalıdır. Bürokra 
tik engellerin kaldı 
rılması ve ekonomik 
yönden destek 
sağlamak da devle 
te düşen önemli 
görevlerdir." di 
yerek, İş Bankası 
.heyetine ziyaret
lerinden dolayı 
teşekkür ederek bu 
tip istişare toplan
tılarının sürekli 
yapılması gerektiği
ni de ifade etti.
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01.07.1926- 09.11.2012

Gemlik’in pazarcı esnaflarından, Ailemizin büyüğü, 
Biricik Babamız, Değerli insan

Kasım Tokgöz’ün
15 Aralık 2012 Cumartesi günü öğle namazına 

müteakip Çarşı CamiVnde Kırk Mevlüdü okunacaktır. 
Tüm eş, dost, akraba ve Gemlik halkı davetlidir.

AİLESİ

U-17'ler şampiyonluğu kutladı
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Bursa'da 
Şampiyonluğa 
ulaşan Gemlik 
Belediye spor'un U- 
14 ve U-17 takım
larının yanı sıra 
Gemlik Kulüpler 
Birliği yöneticilerini 
Atatepe Tesislerinde 
ağırladı. Futbol'da 
alt yapı hamlesinin 
markası haline gelen 
Gemlik Belediye 
Spor'un antrenörleri 
Haydar Yiğit ve 
Sönmez 
Deliorman‘ın yanı 
sıra futbolcularını da 
tebrik eden Refik 
Yılmaz, Kulüpler 
Birliği yöneticilerini 
de kutlayarak, 
"Kulüp yöneticiliği 
sorumluluk gerek
tiren, önemli ve kut
sal bir görevdir. 
Ayrıca gönül işidir. 
Her biriniz fedakâr
ca, cefakârca ve 
büyük özveriyle bu 
işe gönül verdiniz. 
Sizleri ve kulüp 
bünyesinde emek

verdiğiniz tüm 
sporcularınızı yürek
ten kutluyorum" 
dedi.
Belediye Meclis 
üyeleri Aslan Özay- 
dın, Necmettin Rama 

ve Aydın Bayrak 
tar'ın da katıldığı 
gecede hem kulüpler 
birliği yöneticileri, 
hem de U-14 ve U-17 
takımıyla yakından 
ilgilenen, sohbet 

edip sorunlarını 
dinleyen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, sporun tüm 
branşlarında ardı 
ardına gelen 

başarıların ilçenin 
onur ve gururu 
olduğunu söyledi. 
Sportif desteklerin 
artarak devam ede
ceği müjdesini 
veren Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Umurbey ve 
Kurşunlu sahalarının 
kamulaştırma ve 
yapım ihalelerinin de 
tamamlanmak üzere 
olduğunu açıkladı. 
Tesisleşme adına 
yakın bir gelecekte 
ilçede sıkıntı yaşan
mayacağına dikkat 
çeken Refik Yılmaz, 
sporun her branşın
da birlikte çalışarak, 
başarıların 
devamının geleceği
ni söyledi. Yılmaz, 
belediye olarak 
hedeflerinin 7'den 
70'e herkese spor 
yaptırmak olduğunu 
da sözlerine ekle 
yerek, şampiyon fut
bolculara ve kulüp 
yöneticilerine 
başarılarından 
dolayı teşekkür etti.

Burs ve 
öğrenim 

kredi 
senetlerine 

ek şiire
2012-2013 öğretim 
döneminde burs 
veya öğrenim kre
disi almaya hak 
kazanan öğrenci
lerin taahhüt 
senetlerini teslim 
etme süresi 28 
Şubat 2013 tari
hine kadar uza
tıldı. Yüksek 
Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
(YURTKUR) Genel 
Müdürü Hasan 
Albayrak yaptığı 
yazılı açıklamada, 
öğrencilerin, noter 
de tanzim ve tas
dik ettirdikleri se 
netlerini kurumun 
bölge veya yurt 
müdürlükle rine 
teslim edebilecek
lerini belirtti.
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Butsa'da Kıs lasliâi Ululaması 
16 BıalıKla Başlanacak

Bursa Valiliği, kent 
merkezi ve bağlı 
ilçelerde kış lastiği 
uygulamasının, 
sıcaklık değerlerinin 
7 derecenin altında 
tespit edildiği 16 
Aralık-1 Mart tarih
leri arasında hayata 
geçirilmesinin 
uygun görüldüğünü 
bildirdi.
Bursa Valiliği'nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 8 
Kasım'da Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğü 
giren, "Araçların 
Yüklen meşine 
İlişkin Ölçü ve 
Usuller ile Tartı ve 
Boyut ölçüm 
Toleransları 
Hakkında 
Yönetmelik" kap
samında yolcu ve 
eşya taşımalarında 
kullanılan araçlara, 
her yılın 1 Aralık ile

1 Nisan tarihleri 
arasında kış lastiği 
kullanmaları zorun
luluğunun getirildiği 
hatırlatıldı. 
Meteoroloji 
Müdürlüğü'nce 
gönderilen yazıda, 
Bursa'nın geçmiş 
yıllara ait ortalama 
yerel sıcaklık değer
lerinin, il sınırları 
içinde 1-15 Aralık 
8,5,16-31 Aralık 5,7, 
ocak ayında 5,4, 
şubatta 6,2 ve 
mart ayında 8,5 
derece olduğunun

tespit edildiğine 
yer verilen açıkla
mada şöyle denildi: 
"Bu tespit ışığında, 
ilgili genelge 
doğrultusunda 
Bursa ili ve bağlı 
ilçe merkezlerinde 
şehir içi taşımacılık
ta kış lastiği uygula
masının sıcaklık 
değerlerinin 
7 derecenin altında 
tespit edildiği 
16 Aralık -1 Mart 
tarihleri arasında 
uygulanması uygun 
görülmüştür."

3IB GEMLİK
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KURYE ARANIYOR
EN AZ LİSE MEZUNU 
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ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK 
YAPMIŞ KURYELER 

A2 EHLİYETİNE SAHİP 
MOTOKURYE ARANIYOR

MNG KARGO AŞ. 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Fırın Sok. 

No7/1 GEMLİK Tel: 512 30 21-22

ŞOFÖR ARANIYOR
ATIK YÖNETİMİ 
SEKTÖRÜNDE 
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BELGESİNE SAHİP 

- TERCİHEN 
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■ ■
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ELEMAN ARANIYOR 
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■ 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78
‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

■ Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

■
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TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDE DAVETİME BASILIR

Zengin'çeşit ve 
kataloglarımızı görmeden 

karar vermeyin
40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
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Türkiye'nin, satın 
alma gücü parite- 
sine göre kişi başı
na GSYH endeksi 
geçen yıla göre 2 
puan arttı, 37 ülke 
arasında 30. sırada 
yeraldı. Bireysel 
tüketime ilişkin 
fiyat düzeyi endek
si 57 olan Türkiye, 
Avupa ülkeleri 
arasında 29. oldu. 
Türkiye'nin 2011 
yılı geçici 
sonuçlarına göre 
Satınalma Gücü 
Paritesine (SGP) 
göre kişi başına 
Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) 
endeksi 52 olarak 
belirlendi.
Türkiye 37 Avrupa 
ülkesi arasında 
30'uncu olurken, 
kişi başına GSYH 
endeksi en yüksek 
ülke 271 ile 
Lüksemburg, en 
düşük ülke ise 30 
ile Bosna Hersek 
oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2011 yılına ilişkin 
SGP'ye göre Kişi 
Başına GSYH 
Endeksi geçici veri
lerini açıkladı. 
Buna göre, 
Türkiye'nin 2011 
yılı satın alma gücü 
paritesine göre kişi 
başına GSYH 
endeks değeri 52 
olarak belirlendi. 
Bu değer, kişi başı
na GSYH'nin 27 
Avrupa Birliği ülke
si ortalaması 100 
birim iken, Türkiye 
için 52 birim oldu 
ğunu gösteriyor. 
Türkiye'nin endeks 
değeri bir önceki 
yıla göre 2 puan 
artarken, Türkiye, 
37 Avrupa ülkesi

arasında 30'uncu 
sırada yer aldı. 
Karşılaştırmalarda, 
27 Avrupa Birliği 
üyesi ülke, 3 
Avrupa Serbest 
Ticaret Birliği 
(EFTA) ülkesi 
(İsviçre, İzlanda ve 
Norveç), 1 üyelik 
müzakereleri de 
vam eden ülke 
(Hırvatistan), 4 
aday ülke (Türkiye, 
Makedonya, 
Karadağ ve Sırbis 
tan) ile 2 potansiyel 
aday ülke (Arnavut 
luk ve Bosna-Her 
sek) dikkate alını 
yor. Karşılaştır 
malarda yer alan 37 
ülke arasında kişi 
başına GSYH 
endeksi en yüksek 
ülke 271 ile Lük 
semburg, en düşük 
ülke ise 30 ile 
Bosna Hersek oldu 
Satınalma gücü 
paritesi ayrıntılı 
olarak tanımlanmış 
mal ve hizmet 
sepetinin farklı 
ülkelerdeki fiyat 
oranı olarak tanım
lanıyor. Böylece 
ülkeler arasındaki 
fiyat düzeyi fark
lılıkları giderilerek, 
uluslararası anlam
da gerçek fiyat ve 
hacim karşılaştır
maları yapılabiliyor, 
En pahalı İsviçre 
2011 yılı geçici 
sonuçlarına göre,

Türkiye'nin 2011 
yılı için Fiyat 
Düzeyi endeksi 57 
olarak belirlendi. 
Söz konusu değer, 
AB ülkeleri 
genelinde 100 Avro 
karşılığı satın alı
nan aynı mal ve 
hizmet sepetinin, 
Türkiye'de 57 Avro 
karşılığı Türk Lirası 
ile satın alınabile
ceğini gösteriyor. 
Ülkeler itibariyle 
karşılaştırıldığında, 
37 ülke arasında 
fiyat düzeyi en yük
sek ülke 165 ile 
İsviçre, en düşük 
ülke ise 42 ile 
Makedonya.
Ülkelerin gelişmiş
lik ve refah düzey
lerinin karşılaştırıl
masında kişi başı
na GSYH temel 
alınırken, tüketici
lerin göreli refah 
düzeylerinin karşı 
laştırılmasında kişi 
başına Gerçek 
Bireysel Tüketim 
Endeksleri daha 
uygun bir gösterge 
olarak kabul edil! 
yor. Gerçek 
Bireysel Tüketim, 
tüketicilerin satın 
aldığı mal ve 
hizmetlere ek 
olarak devlet veya 
kar amacı olmayan 
kuruluş tarafından 
sağlanan (eğitim, 
sağlık vb.) hizmet
leri de kapsıyor.

Teni M nalın lılli oMı
Maliye Bakanlığı, 
2013 yılında trafikle 
ilgili hangi suça ne 
kadar para cezası 
kesileceğine ilişkin 
listeyi Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
başta olmak üzere 
ilgili diğer birimleri 
gönderdi. Kırmızı 
ışıktan hıza; ehliyet
siz araç kullanmak
tan telefonla konuş
maya; korsan tak
siye binmekten kaza 
yerinden ayrılmaya 
kadar sürücüler, 
yolcular, yayalar, 
sigorta şirketleri ile 
trafiği engelleyecek 
şekilde ev veya iş 
yeri önünde izinsiz 
çalışma yapanlara 
kadar 170 ayrı su 
çun yeni cezaları 
belli oldu.
Maliye Bakanlı 
ğı'nın, 2013'te uygu
lanacak 170 ayrı 
suça ilişkin cezayı 
yüzde 7.8 oranında 
artırması dikkat 
çekti. Bakanlar 
Kurulu'nun bu oranı 
yüzde 50 artırma 
yetkisi bulunmasına 
karşın, cezaların 
yüzde 11.7 yerine 
7.8 oranında artırıl
ması tercih edildi. 
- Aracın içinde 
görüşü engelleye
cek veya kaza 
halinde araç için
dekiler için tehlike 
olabilecek süs, 
aksesuar, eşya ve 
çıkıntıları olanlar ile 
gürültülü ve yüksek 
dumanlı egsoz tak
tırmak. 166 lira.
11 yaşını bitirmeden 

bisiklet kullanmak, 
13 yaşını bitirmeden 
motorsuz taşıt kul
lanmak ve hayvan
ları tevdi etmek 77 
lira. Bu ceza hem 
kullanana hem de 
kullandıranlara ve 
riliyor.
Bisiklet ve motosik
letlerin arkasında 
yeterli bir oturma 
yeri olmadıkça 
başka kişileri 
bindirmek; oturma 
yerine birden fazla 
kişi bindirmek 166 
lira.
- Korsan araçlarla 
yolcu taşımak ilk 
seferde 2 bin 100 
lira; tekrarı halinde 
3 bin 500 lira. 
Korsan taksi, dol
muş, otobüs gibi 
araçlara binen yol
culara ise 233 lira 
para cezası kesile
cek.
Aracına izin almak
sızın reklam, yazı, 
işaret, resim, flama, 
bayrak ve benzer
lerini takmak, yaz
mak, sesli ve ışıklı 
donanım bulundur
mak 77 lira.
Resmi olmayan araç 
plakalarını, resmi 
araç plakası 
renginde boyatmak 
166 lira.
Park, fren ve dönüş 
ışıklarının bozuk 
veya teknik şartlara 
uygun olmaması 77 
lira.
Araçların muayene 
süresini geçirmek 
77 lira. Sağa ve sola 
dönüşlerde kural
lara uygun olarak 

geçiş yapan yaya 
İare, varsa bisiklet 
yolundaki bisik
letlilere, ilk geçiş 
hakkını vermemek 
77 lira.
Şerit izleme ve 
değiştirme kuralları
na uymamak 77 lira. 
İki yönlü yollarda, 

karşıdan gelen 
araçların geçişini 
zorlaştıran bir 
durum varsa geçişi 
kolaylaştırmak için 
aracını sağ kenara 
yanaştırmamak, 
gerektiğinde sağa 
yanaşıp durmamak; 
dağlık ve dik 
yokuşlu karayol
larında karşılaşma 
halinde güvenli 
geçişi sağlamak için 
inen araçların önce
den sığınma cebine 
girmemesi, cep 
yoksa sağa yanaşıp 
durmaması, gerek
tiğinde geri git
memesi 77 lira para, 
15 puan cezası.
Araç kullanırken 
sürücü belgelerini 
yanında bulundur
mamak 166 lira. 
Ehliyetsiz araç kul
lanmak veya kul
lanılmasına izin ver
mek 343 lira.
B,C ve E slnıfı 
sürücü belgesi 
olanlar; araçlarına 
750 kg'ın üzerinde 
römork takarak kul
lanmak veya kul
landırmak 343 lira. 
Sürücü belgesi 
sınıfına göre, yetkisi 
olanlar dışındaki 
araçları kullanmak 
343 lira.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ RAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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 9?
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
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 5l
C.Saycılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 2954
Emniyet Müd. 513 10 28 OTORÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

R
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B 
E

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 go 88

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta Sİ3 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

TAKSİLERa 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 1O 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Bevza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4446 
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)

HİIİUIMİI
VENÜS SİNEMASI 
EVİM SENSİN: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30

MOSKOVANIN 
ŞİFRESİ TEMEL: 

12:00-14:15-16:30- 
18:30-20:30

REZERVASYON 
5133321
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^ASKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI)*11
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde C

> Yılbaşı Özel Programına sîzleri de bekliyoruz.

ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KIŞI BAŞI)

ARA SICAK
ANA YEMEK 
TATLI
ÖZEL İKRAMLAR

Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık
: Sebzeli Krep ( Havuç, Kabak, Biber, Soya Sosu ile)
: Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile
: Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı
: Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez -

ALKOLLÜ did TL (2 Duble Yerli)
ALKOLSÜZ :80 TL

PROGRAM
20:00 * 22:00 Dinleti Müziği
22:00 * 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler
23:00*23:50 İstek Bölümü

ÇOCUK :50 TL
23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

00:30-01:40 Club
01:40'03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

02245123200 ' 022451231 00

ÜÇKARDEŞLER RENAULT SERVİSİNDEN 
MÜTHİŞ BAKIM KAMPANYASI!

12 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, kış fırsatlarından yararlanın.

MICHELIN

3 AY ERTELEME
+6 TAKSİT

4 MICHELIN LASTİK ALANA
TABLET PC HEDİYE

İ RENAULT FIX PAKETLERİNDE 
T VE ELF MOTOR YAĞLARINDA 

%20 İNDİRİM

@>8i>raı»KreıS

WORLD e/F0|

■pg ÜÇKARDEŞLER RENAULT YETKİLİ SERVİS 
K||| BAĞKUR SANAYİ SİTESİ E-BLOK NO: 9/10 GEMLİK / BURSA 

KK TEL: 0224 513 89 96 FAX: 0224 514 30 89
DRIVE THE CHANGE



SINAV EĞİTİM KURUMLARI İ
GEMLİK ŞUBESİ

KAYITLAR 
BAŞLADI

YARATICI DRAMA - ORİGAMİ - TANGRAM
EŞREF DİNÇER MAH.YSNİ PAZAR CAD.IRMAK SK. NO: 61 GEMLİK

Kurulus'1973

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GOüLOK SİYASİ GAZETESİ

15 Aralık 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

■ Vı

BWİWM,Bitti
Bursa'da, müşteri gibi girdiği ku 
yumcudan el çabukluğuyla bile 
zik çalan kadın ve erkek arkadaşı 
polis tarafından yakalandı. 3’de

Gemlik Gübre A.Ş.’nin üre tesisi kurmak istemesi ve kapasite arttırımı projesi ÇED bilgilendirme toplantısında CHP ve MHP’liler salonu terk ettiler

CEO toplantısında kriz yasandı
Gemlik Gübre Fabrikası içine yaptırılacak olan kimyasal 
gübre tesisleri için 145 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi lokalin 
de yapılan ÇED bilgilendirme toplantısında gergin anlar ya 
şandı. CHP ve MHP’liler Gemlik Gübre A.Ş. nin işyeri açma 
ruhsatı bulunmadığı için toplantıyı terk ettiler. Ruhsatı 
olmayan bir işyerinin kapasite büyütmesine karşı olduk
larını söylediler. Toplantıyı yöneten ÇED İl Müdürü Rıza 
Bekta, toplantıda nihayi bir karar alınmayacağını, çevre hal 
kının proje konusunda bilgilendirilmesini amaçladıklarını 
söyledi. Gemlik Belediyesi temsilcileri, kapasite yükselme
sine karşı olduklarını belirtirken, firma yetkilileri, projenin 
çevreye duyarlı olduğunu savundular. Haberi sayfa 2’de

Göne Bakış
. Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Çevreci, sanayici kavgası..
Gemlik Gübre’nin özelleşmesinden sonra 

yaptığı her yeni yatırım ilçe halkından 
tepki gördü.

Fatih Mehmet Güler’in başkanlığı döne
minde, Yıldırım Holding’in Gemlik Gübre 
Tesisleri sahasında kömüre dayalı termik 
santral girişimi tepki gördü.

Seçim öncesiydi, firma yatırımından vaz 
geçti.

Geçtiğimiz yıl, Gemlik Gübre sahasında 
bu kez Kimyasal depolama girişimi plan
landı.

Aynı bugünkü gibi ÇED görüşmelerinde 
belediyenin girişimi ile firma geri adım attı.

Bu üçüncü yatırım atağı. Gemlik Gübre 
son yatırım hamlesinde yine Gemliklilerin 
tepkisiyle karşı karşıya. Devamı 4’de

^YILBAŞI GECESİ İÇİN 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI

LİG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ
MAÇLARIN HEYECANINI

YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 
KALİTELİ BİR MEKAN...

C jSİZ MAlttMMI - BALIK KCTFİ - tfc T V HCTWAM

a

r^^^OALIK R6STAÜRANT
' Güzelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:107/B

Tel: 0 224 533 00 06 Küçükkumla/Gemlik/Bursa
ü

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Gübre A.Ş.’nin üre tesisi kurmak istemesi ve kapasite arttırımı projesi ÇED bilgilendirme toplantısında CHP ve MHP’liler salonu terk ettiler

ÇED toplantısınıla kriz yasandı
Gemlik Gübre Fabrikası içine yaptırılacak olan kimyasal gübre tesisleri için 145 Nolu 
Taşıyıcılar Kooperatifi lokalinde yapılan ÇED bilgilendirme toplantısında gergin anlar yaşandı.
CHP ve MHP’liler Gemlik Gübre A.Ş. nin işyeri ruhsatı bulunmadığı için toplantıyı terk ettiler

Gemlik Gübre A.Ş. 
nin fabrika alanında 
yapılması planlanan 
yeni gübre tesisleri 
için Gemlik halkını 
bilgilendirmek 
amacıyla düzenlenen 
ÇED toplantısı olaylı 
geçti.
Dün, saat 14.oo de 
başlaması gereken 
toplantı, toplantıyı 
yürütecek resmi 
kurum sorumlu
larının gecikmesi 
nedeniyle 30 dakika 
geç başladı.
Çevre Bakanlığı 
Bursa ÇED Şube 
Müdürü Rıza Bekta 
başkanlığında DSİ, İl 
Gıda, Tarım ve Hay 
vancılık Bakanlığı 
temsilcisi, İl Halk 
Sağlığı Müdürlüğü 
Temsilcisi, İl Özel 
İdaresi Temsilcisi, 
Gemlik Belediyesi 
temsilcileri ile 
Gemlik Gübre Fabri 
kası ÇED proje 
sorumluları ve yöne 
ficileri ile CHP, MHP 
ilçe yöneticileri ile 
vatandaşların katıl 
dığı toplantının açı 
lışında konuşan 
Çevre İl Müdürlüğü 
ÇED Daire Müdürü 
Rıza Bekta, Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş. 
nin yapımını plan
ladığı kimyasal 
gübre fabrikası 
konusunda Gemlik 
halkını bilgilendir 
mek için toplanıldı 
ğını söyledi.
Burada yapılan top 
lantının bir karar 
toplantısı olmadığını 

belirten ÇED İl 
Müdürü ilgili yönet
meliğin 8. madde
sine göre halkın bil
gilendirilmesini 
zorunlu kıldığını 
hatırlattı.
Toplantıda Gemlik 
lilerin görüş, öneri 
ve bilgilerinin alın
ması için toplantı 
yaptıklarını, nihayi 
kararın Ankara’da 
yapılacak toplantıda 
verileceğini hatırlattı. 
Gemlik Gübre’nin 
yapacağı yeni fabri
ka ve kapasite 
arttırımı konusunda 
profe sorumlusu 
EKOÇED firması 
Çevre Mühendisi 
Esra Şahin yeni 
gübre fabrikalarının 
çevreye zarar verme 
yeceğini, yapılan 
yenilemelerle İznik 
Gölü’nden gelen 
suyun işlendikten 
sonra denize atılma 
dan geriye kazandırıl 
dığını, fabrikanın 
mevcut 379 olan işçi 
sayısının üre ve 
kompoze gübre 
fabrakasımn kurul
ma sıyla 541 yeni 
işçi alınacağını 
belirtti.
Şahin, baca gazları 
nin iyileştirildiğini, 
Çevre Bakanlığı tara 
fından sürekli olarak 
bacalara konan çip 
ile atık gazlarfn kont 
rol edildiğini söyledi. 
İznik Gölü’nden 
gelen su yerine de 
niz suyunun soğut
ma suyu olarak kul
lanılacağına da deği

nen Esra Şahin, yeni 
kurulacak tesisler ve 
kapasite artırımının 
çevreye ve bölgeye 
zarar vermeyeceğini, 
ekonomiye katkı sağ 
(ayacağını söyledi.

TARTIŞMA 
BAŞLIYOR 
Daha sonra söz alan 
Arca Atay, 980 tril 
yon liralık yatırımdan 
söz edildiğini 1.300 
bin ton olan yıllık 
kimyasal üretiminin 
4.5 milyona çıkarıla
cağına dikkat çeke 
rek bunun çevreye 
yapacağı zararın gör 
memezlikten geline 
meyeceğini söyledi. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ise 
böyle bir toplantı 
yapılacağını bir gün 
önce öğrendiklerini, 
yerel gazetelere 
neden ilan verilme 
diğini söyledi.
Toplantıyı yöneten 
ÇED İl Müdürü, ilan
ların Bursa kent 
Gazetesi ile ulusal 
Bugün Gazetesinde 
yayınlandığını söyle
di. Durdu, sanayi ku 
ruluşlarının çevreye 
sağladığı katma de 
ğerlere karşı olmadık 
larını belirterek, 
“Ancak çocuk
larımızı ve torun
larımızı düşünmek 
zorundayız. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Meclisinin aldığı 
kararla Gemlik’te 
sanayi alanlarında 
yanıcı parlayıcı ve 
patlayıcı maddelerin 

depolanmasının 
önüne geçilmesi ve 
bu şekilde gelen 
kapasite arttıranları
na yönelik projelerin 
engellenmesi ama 
cıyla karar alındı. 
Gemlik Gübre 
Fabrikasının işyeri 
açma ruhsatı bulun
mamaktadır." dedi. 
Bu konuya Gemlik 
Gübre temsilcisi iki 
yıl önce ruhsat çalış
malarını başlattık
larını, fabrikayı özel 
sektöre sattıklarında 
Devletin işyeri çalış
ma ruhsatı bulunma 
dığına dikkat çekti. 
CHP İlçe Başkan 
Yardımcısı Özgür 
Aksoy ise, toplantıda 
sunulan bilgilerle 
yeterince bilgilendir
menin yapılmadığını, 
düşüncesizce kapa
site arttırımına 
gidildiğini, günde 
400 ton kömür kul
lanılacağını, bu 
kömürün atıklarını 
ve küllerinin çevreye 
zarar vereceğini 
söyledi.
Daha sonra, siyasi 
parti temsilcileri, 
Gemlik Gübre 
Fabrikası’nın İşyeri 
Açma Ruhsatı olma 
dığı için toplu olarak 
toplantıyı terk ettiler. 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik ise, ÇED 
Müdürlüğü’nün 
Bursa Ovasında 
yapılan sanayi kuru
luşlarını engelle 
mediğini söyledi. 
Çelik ile toplantıyı 
yöneten Rıza Bekta 

arasında tartışma 
yaşandı. Toplantı 
konusunun Bursa 
ovası olmadığı hatır
latıldı.
CHP ve MHP’lilerin 
toplantıdan ayrıl
masından sonra, 
Bursa Kimya 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Ali Uşak 
söz aldı. Uşak, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin istemi 
üzerine, Gemlik 
Gübre Fabrikasını iki 
kez denetlediklerini 
belirterek, 
“Gemlik Gübre’nin 
çevre ve iş güvenliği 
açısından yapılanları 
takdir ediyorum. 
Fabrikanın çok ciddi 
kapasite artırmasın
dan söz ediliyor. 
Sunulan belgelerde 
bir tane bile kimya 
mühendisinin imzası 
yok. Soğutma suyu 
konusunda raporda 
yeterli bilgi yok.
Amonyak tanklarının 
m2 ye düşen ağırlık 
gücünü belirtilme
sine karşın kaç şid
detinde bir depreme 
dayanıklı olduğu 
konusunda bilgiler 
bulunmuyor" dedi. 
Bu soruların cevap
larının ardından söz 
alan Belediye Çevre 
Mühendisi Müge 
Kurt ise kapasite 
artışı istenen nitrat, 
nitrik asit, amonyak, 
üre, amonyum nitrat, 
üre çözeltisi gibi 
maddelerin yanıcı, 
parlayıcı ve patlayıcı 
özelliklere sahip 

olduklarını, bu özel
liğe sahip tesisin 
yapılmasının söz 
konusu Büyükşehir 
Meclisi kararınca 
engel olduğunu, 
Gemlik Belediyesi’ne 
başvurduğunda 
kesinlikle ruhsat 
verilmeyeceğini 
söyledi.
Belediye Şehir 
Plancısı Müge 
Gürsoy ise, 
Gemlik’in deprem 
bölgesinde 
olduğunu, yeni 
kurulacak tesislerin 
risk oluşturacağını, 
plan uygulamaların
da risk taşıyacak 
yeni alanların 
Gemlik’te kurula
mayacağını belirtti. 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
kimyasal gübre 
kapasite arttırımına 
red kararı vereceğini 
söyledi.
Gemlik Gübre 
yetkilisi yapılan 
eleştirilere 
cevap verirken fab
rikadaki ürünlerin 
patlayıcı ürünler 
olmadığı, amonyak 
depolarının bulun
duğu zeminin 
sağlam kayalık bir 
zemin olduğunu 
ve 8 şiddetinde 
depreme dayanıklı 
inşa edildiğini 
belirterek, siyasilerin 
demagoji yaptığını, 
Türkiye’nin 5 milyon 
ton gübre ihtiyacının 
2 milyon tonunun 
ithal edildiğine 
dikkat çekildi.
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llllUİİtİti MltiitSOMlI Bursa'da, müşteri 
gibi girdiği kuyum
cudan el çabuklu 
ğuyla bilezik çalan 
kadın ve erkek arka 
daşı polis tarafından 
yakalandı. Hırsızlık 
anı güvenlik kam
erası tarafından 
görüntülenirken 
zanlıların nisan 
ayında da 10 bin lira 
değerinde 4 bilezik 
çaldıkları belirlendi. 
Nilüfer ilçesi Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarı'ndaki bir 
kuyumcuya gelen iki 
kadın, müşteri gibi 
bileziklere baktı. 
Kuyumcu çalışanı 
R.O.'nün çıkardığı 
bilezik çeşitlerini 
eline alan Zümbül K. 
(32), el çabukluğuy

la bir bileziği cüz
danının içine attı. 
Zanlıların ayrıl
masından sonra 
hırsızlığı fark eden 
R.Ö., durumu polise 
bildirdi. Polis, olaya 
ilişkin görüntüleri 
Güven Timleri ile 
paylaştı. Görüntü 
lerde Zümbül K.'nın 
el çabukluğu ile 
oyaladığı kuyumcu

nun dalgınlığından 
faydalanarak 3 bin 
500 lira değerindeki 
bileziği cüzdanına 
attığı görülüyor. 
Asayiş Şubesi 
Güven Timleri daha 
önce Balıkesir. 
İzmir, Eskişehir ve 
Bursa'da birçok 
hırsızlığa karışmış 
ikisi kadın üç kişiyi 
takibe aldı. Bursa

Kapalı Çarşı'daki bir 
kuyumcudan bilezik 
hırsızlığına teşeb
büs eden Zümbül K. 
ve erkek arkadaşı 
Emre K. (29) ekipler 
tarafından gözaltına 
alındı. Yapılan 
incelemede, Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarı üzerindeki 
kuyumcudan el 
çabukluğuyla bilezik 
çalan zanlının 
Zümbül K. olduğu 
belirlendi. Zümbül 
K. ve Emre K. 
emniyetteki sorgula
malarının ardından 
'Oyalamak suretiyle 
hırsızlık' suçundan 
adliyeye sevk edildi. 
Olayla ilgili bir kadı 
mn ise arandığı 
belirtildi.

Yenişehir’de soba 
dan zehirlenen yaş 
h çift hayatını kay
betti.Yenişehir 
ilçesinde sobadan 
sızan karbon- 
monoksit gazından 
zehirle nen Adem 
Malgöz (55) ve aynı 
yaştaki eşi Hasibe 
Malgöz öldü.
Yenişehir'in Karasal 
köyünde oturan 
Adem ve Hasibe 
Malgöz çiftinden 
haber alamayan 
yakınları köy muh 
tarım arayarak yar 
dim istedi. Yakınları 

evde Adem Malgöz 
ve eşi Hasibe Mal 
göz'ün cesedi ile 
karşılaştı. Jandar 
ma ve sağlık ekip
leri tarafından 
yapılan ilk incele 
mede çiftin soba 
dan sızan karbon- 
monoksit gazından 
zehirlen dikleri 
tespit edilirken, 
Malgöz çiftinin 
cenazeleri otopsi 
için Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gönder
ildi. Olayla alakalı 
soruşturma 
sürüyor

Yolda yürürken bıçaklandı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'nde 34 yaşındaki 
Erkan Bozyiğit, yol 
da yürürken iddiaya 
göre, tanımadığı bir 
kişinin bıçaklı saldı 
rısına uğradı. 
Saldırgan olaydan 
sonra taksiye binip 
kaçarken, yaralı 
hastaneye kaldırıla 
rak tedaviye alındı. 
Olay, dün gece saat 
02.00 sıralarında 
Merkez Osmangazi

Buısi'da Haraca Çetene (loerasyon: 22 Gözaltı
Bursa'da 
işadamlarını haraca 
bağladığı iddia 
edilen çeteye polis 
bir yıllık takip sonu
cu operasyon 
düzenledi. Çete 
üyesi oldukları iddi
asıyla gözaltına alı
nan 22 kişi adliyeye 
sevkedildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, kentin 
eğlence merkezi 
olan Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı, 
Esentepe ve

İlçesi Fevzi Çakmak 
Caddesi'nde mey
dana geldi. Yolda 
yürürken bir kişinin 
saldırısına uğrayan 
Erkan Bozyiğit,

Hürriyet 
Mahallesi'nde gece 
kulübü işleten ve 
özellikle tekstil sek
töründe faaliyet 
gösteren 
işadamlarını haraca 
bağladığı iddia 
edilen bir çeteyi 
takibe aldı.

aldığı bıçak darbe 
leriyle kanlar içinde 
yere yığıldı. Çevre
dekilerin ihbarı üzer
ine olay yerine gelen 
polis ekipleri

Bu kişileri bir yıl 
boyunca soruşturan 
polis, liderliğini 
Naim Z. (36) ve 
Abdullah A.'nın (33) 
yaptığı organize suç 
örgütünün haraç 
aldığı, işyeri ve ev 
kurşunladığı, borcu 
olan kişileri

Bozyiğit'in bilinci 
açık tutmak için 
konuşturmaya çalış 
tı. Saldırganı tanı
madığını söyleyen 
Bozyiğit, 112 Acil 
Servis ambulansıyla 
Mura diye Devlet 
Hasta nesi'ne 
kaldırılarak tedaviye 
alındı. Olaydan 
sonra taksiye bine 
rek kaçan saldır
ganın yakalanması 
için polis soruştur
mayı sürdürüyor 

kaçırarak dövdükten 
sonra araçlarına ve 
mallarına el koy
duğunu tespit etti. 
Geçen salı günü 
sabah saatlerinde 
çıkar amaçlı suç 
örgütün kullandığı 
38 işyeri ve eve, 
200 polisle eş 
zamanlı baskınlar 
düzenlendi. 
Baskınlarda çok 
sayıda senet, 5 
tabanca, 1 av tüfeği, 
dinleme cihazları, 
parmak kameralar 
ele geçirildi. 
Operasyon kap
samında 22 kişi 
gözaltına alındı.

üı m ili ite
Orhangazi’de, 
yolun karşısına 
geçen 45 yaşındaki 
Tenzile Yüksel'e, 
otomobil çarptı. 
Çarpmanın etk
isiyle 10 metre 
savrulan Yüksel, 
hastanede tedaviye 
alındı.
Kaza, dün akşam 
saatlerinde 
Orhangazi- Yalova 
karayolu, 
Süpürgelik mevk- 
isinde meydana 
geldi. Eşi Rıdvan 
Yüksel (51) ile 
kızını ziyarete 
giden Tenzile 
Yüksel'e, kavşakta 
yolun karşısına 
geçerken, Yalova 
istikametinden 
gelip Bursa yönüne 

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞEİ-ER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

giden Haktan 
Mevlüt Karaman 
(39) idaresindeki 16 
JEY 44 plakalı oto
mobil çarptı. Çarp
manın şiddeti ile 
yaklaşık 10 metre 
savrulan
Yüksel, başından 
ve vücudunun 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı.
Ambulansla Yalova 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Tenzile 
Yüksel, burada 
tedavi altına alındı. 
Yüksel'in yaralan
masına yol açan 
otomobil sürücüsü 
Haktan Mevlüt 
Karaman'ın, jandar
ma tarafından 
gözaltına alındığı 
belirtildi
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Göne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan bugün saat 15.oo de Dörtyol 
kavşağında yapılmakta olan Yaya Üst Geçidi yanında kavşak 

konusunda görüşlerini basınla paylaşacak.
Çevreci, sanayici kavgası..

Gemlik halkı son yıllarda çevreye karşı 
daha duyarlı..

Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler 
çevre konusunda biraraya gelebiliyorlar.

Bunu Gemlik Gübre’nin yapmak istediği 
yatırımlarda gördük.

Başka bir yerde gördüğümüzü söylersek 
yalan olur.

Yıllar önce bakir bir tarım ve turizm kasa 
bası olan Gemlik’e en büyük düşmanlığı 
sanayi kenti olmasıyla yaptık.

Kendi evini, sokağını, caddesini adam gibi 
yapamayan, doğru dürüst bir imar planını 
bile yıllarca yapamayan Gemlikliler, gelişe
ceğiz, büyüyeceğiz diye tarımı ve turizmi 
sanayiye feda ettiler.

Gemlik’te sanayi kuruluşları devlet eliyle 
yapıldı. İlki 1938’de Sunği pek Fabrikasıydı.

Bu fabrika, Gemlik ekonomisine ve kültü 
rüne büyük katkı sağladı.

Ama, çevreyi hep kirletti.
Devlet, kendi eliyle denizimize, havamıza 

zehir saçtı..
Yıllarca karbon sülfür soluduk.
Yıllarca körfezimize kurşun ve kimyasal 

attık.
Bu yetmedi, 1974 yılında Gemik Körfezi’ 

nin en güzel yerine, Azot Sanayi tesisini 
kurduk.

1978 yılında faaliyete geçen TÜGSAŞ, 
özelleştirilesiye kadar Gemlik Körfezi’ne 
amonyum ve nitrat çözertileri saldı.

Havasına kükürtdioksit ve diğer kimyasal 
lan boşalttı.

Gün geldi, amonyak tahliyesinde amon 
yak kaçağı ile ilçe büyük tehlike atlattı.

Kimsenin sesi çıkmadı.
30 bin kiloluk amonyak tankı yapıldı, yine 

ses yoktu.
BP kurulduğundan günümüze kadar ya 

nıcı ve patlayıcı akaryakıt depoladı.
Bir ara Mehmet Turgut buna engel olmaya 

kalktı, gücü yetmedi.
Şimdi Gemlik Gübrenin yeni yatırımı olan 

üre ve kompoze gübre üretim tesisleri gün
demde.

Gemlik halkı buna duyarlılık gösteriyor.
ÇED toplantısı ile ilgili bilgiler iki gün ön 

ce kamuya duyuruldu. Önceki gecede sivil 
insiyatif çağrısı ile Belediyenin de için de 
olduğu bir toplantı, 11 Eylül Belediye Dü 
ğün Salonunda yapıldı.

Gazetedeki işimi bitiremediğim için 
toplantıya katılamadım.

Ancak, çok az katılım olduğunu öğrendim.
Yine her zamanki gibi Gemlikliler yoktu.
Gemlik Gübre Fabrikasında, nitrat ve 

amonyak gübresi ve amonyak üretiliyor.
Firma bu üretime üre ve kompoze gübre 

üretimini de eklemek istiyor.
Ayrıca diğer üretimlerin kapasitesini de 

arttırmayı hedefliyor.
Buna karşı olan belediye yönetimi, diğer 

sivil toplum kuruluşlarını ve partileri devre 
ye sokarak, Gemlik’in kimyasal riskinin art
tığını iddia ediyor.

Konunun özü bu.
Diğerleri uzmanlık konusu.
Üre ve kompoze gübre yanıcı, parlayıcı ve 

patlayıcı mı, bunları kimyacılar bilir?
Bu konudaki düşüncelerimi bir sonraki 

yazımda devam edeceğim.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe yönetici
leri bugün Dörtyol 
Kavşağında yapımı 
devam eden Yaya 
Üst Geçidi yanında 
basın toplantısı 
düzenleyecekler. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
tarafından yapılacak 
olan basın açıkla
masının, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan Yaya 
Üst Geçidi konusun-

MIHI Piyango Biletleri Kapış Kapış
Milli Piyango İdare- 
si'nin Yılbaşı özel 
çekilişi için bastırdı 
ğı biletlerin yüzde 
63'ü 2 haftada 
satıldı.
Büyük ikramiyenin 
45 milyon lira olarak 
belirlendiği özel çeki 
lişe vatandaşlar yo 
ğun ilgi gösteriyor. 
Yılbaşı özel çekilişi 
için bastırılan 400 
milyon liralık biletin 
250 milyon liralık 
bölümü 13 Aralık 
akşamı itibariyle 
tükendi. Satış işle
mi, Yılbaşı çekili 
şinin yapılacağı 31 
Aralık Pazartesi 
günü itibariyle sona 
erecek.
Milli Piyano İdaresi 
Genel Müdürlüğü'n 
den aldığı bilgiye 
göre, İdare, Yılbaşı 
özel çekilişinde 
vatandaşın yanı sıra 
Hazine, diğer kamu 
kuruluşları ve bayi 
lefe de büyük para 
lar kazandıracak. 
Yılbaşı özel çekiliş

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

HAKAN DOĞAN

yapılacak olan basın eden CHP’liler,

biletlerinin tümünün 
satılması halinde, 
vatandaşa 242 mil 
yon 85 bin lira 
ikramiye dağıtılacak. 
Bunun 45 milyon 
lirası büyük 
ikramiye olarak ver
ilecek. Özel çekilişin 
diğer büyük 
ikramiyeleri de 1 
adet 5 milyon, 1 
adet 2 milyon, 1 
adet de 1 milyon lira 
olacak.
Talih kuşu, Yılbaşı 
özel çekilişinde 
diğer ikramiyelerle 
birlikte toplam 3 
milyon 50 bin 182 
adet ikramiye vere
cek.

Yılbaşı çekilişinde 
400 milyon liralık 
biletin tümünün 
satılması halinde 
Hazine'nin kasasına 
102 milyon 422 bin 
666 lira girecek.
Bunun 60 milyon 
592 bin 820 liralık 
bölümünü Kdv geliri 
meydana getirecek. 
Kdv çıktıktan sonra 
brüt satış tutarına 
uygulanan Şans 
Oyunları vergisin
den de Hazine'ye 33 
milyon 940 bin 718 
lira verilecek.
Savunma Sanayi 
Destekleme Fonu, 
Tanıtma Fonu, 
SHÇEK, Olimpiyat

Dörtyol Kavşağına 
borularla yapılan 
yaya üst geçidini 
Gemlik halkına 
şikayet edecekler. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin yap
tırmakta olduğu pro
jenin Dörtyol’daki 
sorunu çözmeye
ceğini, ilçeye giriş 
ve çıkışlar ile transit 
geçiş konularına 
değineceği öğrenil
di.

Oyunları Düzenleme 
Kurumu gibi kuru
luşlara da kamu payı 
adı altında 7 milyon 
889 bin 128 lira ver
ilecek. Böylece 
vergilerle birlikte 
400 milyon liralık 
hasılatın 102 milyon 
422 bin 666 lirasını 
devlete aktarılan 
kaynaklar oluştura
cak.
-Bayiler 51 milyon 
liralık hasılat elde 
edecek- 
Piyangonun Yılbaşı 
çekilişi, bayileri de 
zengin edecek. 
Piyango satışı 
karşılığında yüzde 
15'lik satış komisy
onu alan bayiler, 
tüm biletlerin satıl
ması durumunda 
İdareden 46 milyon 
139 bin 715 lira satış 
komisyonu alacak. 
İdare adına ikramiye 
ödemesi karşılığında 
da bayilere 3 milyon 
520 bin lira dolayın
da ikramiye ödeme 
primi ödenecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMLİK LİONS’TAN ÖRNEK DAVRANIŞ...
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Iki buçuk yaşında. 
Güzel mi, güzel, 
Şirin mi, şirin... 
Doğuştan engelli. 
Yürüyememiyor 

yavrum.
Hastalığına yapılan 

incelemeler sonrası 
KONJENTİNELTIB 
YE tanısı konmuş, 
ameliyatına lüzum 
görülmüş.

Geçireceği 
operasyonun 
materyal-ilaç ve 
benzeri giderleri bir 
hayli meblağ tuta* 
cak.

Yavrumuzu Prof. 
Dr. BARTU SARI 
SÖZEN ameliyat 
edecek. Hiçbir ücret 
almaksızın. Sağ 
olsun.

Eli, kolu dert 
görmesin.

Başarıdan, 
başarıya koşsun.

Sağlıklı, uzun 
ömür sürsün.
Ailenin operasyon 

için gerekli ilaç- 
materyal vb. gider
leri karşılayacak 
ekonomik gücü yok.

Gemlik Lions 
Kulübü, yardım eli 
uzatmış aileye yavru 
muzu sağlığına ka 
vuşturabilmek için.

12.12.2012 günü 
gecesi, Gemlik 
Lions Kulübü, 
Bursa Almira Otel 
salonlarında yemek
li bir gece düzenledi 
gelirini yavrumuza 
bağışlamak amacıy

la.
Geceye, büyük 

katılım oldu. Lions 
lar yardımsever 
davetlilerle Almira 
Oteli’nin en büyük 
kongrelerin yapıldı 
ğı salon tamamen 
doldu katılımcılarla.

Sahne alan şantör, 
gece boyu coştu, 
coşturdu katılım
cıları.

O da, küçük yavru
muzu yürütebilmek 
uğraşı verenlerin 
kervanına gönülden 
katıldı.

Dört saat boyunca 
ter döktü, şarkıları 
ile nefes tüketti, 
oynadı, oynattı, 
gencini ihtiyarını 
nezih topluluğun..

Millet olarak 
insanımız mer
hametlidir, duygu
ludur, Yardımsever 
dir. İyilik için didinir 
durur.

Misafirine hürmet 
kardır. En iyi şekilde 
ağırlar, kusur etme 
meye özen gösterir.

Gemlik Lions 
Kulübü Başkanı 
Sayın Özlem Özbey, 
başta olmak üzere, 
tüm kulüpleri ile 
Şayın Dursun 
Özbey, eşleri Sayın 
Oya Özbey ve şirin 
kızı Sayın İrem 
Özbey, tek tek bütün 
masaları dolaşarak, 
katılımcılarla 
ilgilendiler.

Kendilerini ve tüm

Lionları kutlarım. 
Nezaketleri için, 
duyarlılıkları, saygılı 
davranışları için.

Gülüp, eğlenmek
ten ziyade, hayıra 
koşan tüm katılım
cıların tek amacı 
küçük yavrumuzu 
yürütebilmek.

Arzu bu, dilek bu. 
Dualarımız bu!
Yürüyememenin, 

koşup oynayama
manın, derman 
arayan melül melül 
bakışların ne kadar 
insanı etkilediğini, 
zor olduğunu hepi 
miz biliriz.

Tabii, en iyi başına 
gelen ve çeken bilir.

Dört yıl önce 
düşüp, sol ayağımı 
kırıp, geçirdiğim 
operasyonlar son
rası bacağımda on 
kilo alçı ile yüz gün 
kıpırmadan yatağa 
bağlı kalmanın zor
luğunu, sıkıntısını 
aile etrafına verdiği 
üzüntü ve zahmeti 
çeken tabii ki en iyi
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bilir.
Prof. Dr. Bartu 

Sarısözen’in hazik 
ellerine tevdi ede
ceğimiz yavrumuzu 
Allah'ın yardım ve 
inayeti ile yürüte
ceğiz inşallah.
Allah’ım ver şifanı 

yavrumuza!
O da koşsun kırlar* 

da, bayırlardı.
Gelincikler toplasın, 
papatyalar toplasın. 
Kelebek kovalasın. 
Kulaç atsın deniz 
lerde, top oynasın, 
hoplasın, zıplasın, 
dans etsin.

Hiç şüphe yok 
yavrumuz sağlığına 
kavuştuğunda önce 
Allahına sonra, dok
toruna hizmetinde 
bulunanlara, kendi
sine yardım eli 
uzatanlara dua ede
cek.

İnsana en iyi 
hizmet uğraşı vere
cek.

Başarılar hocam!
Acil şifalar 

yavrum.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

&MLİKİ HER yERE TA^YORUZ-
Gemlik Otogar içerisinden hare* _______ _____

Kampanya detayları ve koşullan için iletişim 
adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

DİNAMİK FİYAT
DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Antalya 
10:45-23:15

İstanbul
08:25 -10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

Denizli 
11:45-23:15

İzmir 
08:15 - 11:45 - 23:15 - 00:15

İSTER
[ DEDİĞİMİZ SAATTE...

SFIRSAAT
“FIRSAAT'TE GELEM 

KAZAMIR”

Ankara 
06:45 - 08:45 - 12:45 - 16:15 - 23

5120025 - 5120083 www.pamukkale.com.tr
facebook.com/pamukkale 
twitter.com/pamukkale

HEMEN GEL

HEMEN AL
“ERKEN ALAN

KAZANIR”

1962-2012 08503333535!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.pamukkale.com.tr
facebook.com/pamukkale
twitter.com/pamukkale
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Sınavlı 
öğretmenler 

abaküs hasımla

Sınav Eğitim 
Kurumlan yönetim 
kadrosu ve matem
atik öğretmenleri 
mental aritmeniği 
öğrenmek için 
yeniden öğrenci 
oldu, abaküsle bon
cuk sayıp tangram 
bulmaca çözdü. 
Öğretmenler, 
edindikleri bilgileri 
seçmeli ders kap
samında öğren
cilere aktaracaklar. 
Alternatif öğrenme 
tekniklerini yakın
dan takip eden 
Sınav Eğitim 
Kurumlan bu defa 
öğretmenlerini men
tal aritmenik ile 
buluşturdu. Sınav 
Koleji ve Sınav 
Dergisi 
Dershaneleri yöne
tim kadrosu ile 
matematik öğret

menleri Rasyonel 
Mental Aritmetik 
Eğitim Merkezi 
eğitimcilerinden 
Yavuz Ayyıldız’ın 
katıldığı seminere 
yoğun ilgi gösterdi. 
Sınav Koleji 
Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen 
seminerde öğret
menler matematiğe 
dair bildikleri her 
şeyi unutup 
yeniden abaküsle 
boncuk saymaya 
başladılar. Mental 
aritmetiğin doğru 
uygulanması için 
parmak hareket
lerinin önemini vur
gulayan Yavuz 
Ayyıldız, eğitim 
sonrası tüm öğret
menlere “Mental 
Aritmetik Eğitmeni 
Sertifikası” bel
gelerini dağıttı.

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu İngilizce 
öğretmeni Burcu 
Topuz liderliğinde 
İtalya Battipaglia 
kentindeki 
Fiorentino Okulu ile 
"Letters to Italy" 
projesi başlatıldı. 
İngilizce öğretmeni 
Burcu Topuz, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada,

Minikler Yerli Malı Haftasını kutladı
12-18 Aralık tarih
leri arasında kut
lanan tutum, yatırım 
ve Türk malları 
Haftası nedeniyle 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu minikleri 
haftayı kutladılar. 
Minikler tarafından 
şiirler okundu, 
konuşmalar yapıldı,, 
skeçler ve oyunlar 
oynadı.
Zübeyde Hanım 
anaokulu sabahçı 
öğlenci ve tam gün 
guruplarıyla neşe 
çoşku ve paylaşım 
içinde haftayı kut
ladı

projenin amacının 
öğrencilerin yeni 
arkadaşlar edin
meleri, diğer kültür
lerle ilgili bilgilerini 
artırmaları ve yaz 
dıkları mektuplarla 
kendi kültürlerini de 
tanıtma fırsatı bul
maları olduğunu 
belirterek, “Öğren
ciler bu proje ile 
güzel vakit geçirir 

ken, yabancı dil yete 
neklerini de etkin 
biçimde kullanıp, 
geliştirmektedirler. 
İtalya'daki öğren
cilere gönderilen 
mektupların cevap
ları okula ulaştı. 
Öğrenciler mektup 
larını büyük bir 
heyecanla açıp, 
okudular ve cevap 
yazmakta da 

gecikmediler. ” 
dedi.
İngilizce öğretmeni 
Burcu Topuz, bu 
sene 4 ayrı yurtdışı 
projesi yürüttükleri
ni, öğrencilerin 
İngilizcelerinde 
olumlu gelişmeler 
kaydedildiğini 
ve bu projelere 
devam edileceğini 
belirtti.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ... 
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

Zengin çeşit ye kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin ...
İstiklal Cad. BorabSok. Akbank Aralığı 

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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2012-2013 öğretim 
döneminde burs 
veya öğrenim kre
disi almaya hak 
kazanan öğrenci
lerin taahhüt senet
lerini teslim etme 
süresi 28 Şubat 
2013 târihine kadar 
uzatıldı.
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (YURTKUR) 
Genel Müdürü 
Hasan Albayrak 
yaptığı yazılı açıkla
mada, öğrencilerin, 
noterde tanzim ve 
tasdik ettirdikleri 

senetlerini kurumun 
bölge veya yurt 
müdürlüklerine tes
lim edebileceklerini 
belirtti. Albayrak, 
bölge veya yurt 
müdürlüğünün 
bulunmadığı yer
lerde öğrencilerin 
YURTKUR Genel 
Müdürlüğü'nün 
"Söğütözü Mah.
2176. Sok. No:25 
Çan kaya/An kara" 
adresine senetlerini 
elden veya posta 
yoluyla ulaştırabile
ceklerini bildirdi.
Açıklamaya göre, 25

Aralık 2012 tarihine 
kadar senetlerini 
genel müdürlüğe 
ulaştıranlara 
ödemeleri 8 Ocak 
2013’te, 25 Ocak 
2013 tarihine kadar 
ulaştıranların 
ödemeleri 8 şubat 
2013'te, 25 Şubat 
2013 tarihine kadar 
ulaştıranların 
ödemeleri ise 8 Mart 
2013 tarihinde, 
Ocak 2013'ten 
geçerli olmak üzere 
Ziraat Bankası'nın 
ilgili şubelerinden 
yapılacak.

Milli Eğitim Bakan 
Dinçer: "Üniversite 
mezunlarının istih
dam edilme oranı 
Avrupa'da yüzde 68 
iken, Türkiye'de 
yüzde 71-72'dir." 
Kalkınma Bakanı 
Yılmaz: "2000'de 
tüm üniversitelerimi 
ze verdiğimiz yatı 
rım ödeneği 249 
milyon liraymış. 
2013 için ayırdığı 
mız 3 milyar 400 
milyon lira." 
Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer, "Ülke 
mizde Avrupa Birliği 
ülkelerinden çok 
daha önemli oranda 
üniversite mezun
larının istihdam 
edilmesi söz konu 
su. İstihdam edilme 
oranı Avrupa'da 
yüzde 68 iken, 
Türkiye'de yüzde 
71-72’dir" dedi. 
Bakan Dinçer ve 
Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, İl 
Kültür Müdürlüğü 
Konferans

(eştirilen Tunceli 
Üniversitesi 2012- 
2013 Akademik Yıl 
Açılış Töreni'ne 
katıldı. Salondakileri 
Kürtçe selamlayan 
Dinçer, törende yap
tığı konuşmada, 
Türkiye'de 81 kente 
üniversite kurma 
hedefiyle yola çık
tıklarında, kurulan 
üniversitelerin tabe 
la üniversitesi ol 
maktan öteye geçe
meyeceği şeklinde 
eleştirilere maruz 
kaldıklarını söyledi. 
Günümüzde beşeri 
kaynaklara, bilime 
ve ileri teknolojiye 
yatırım yapan 
ülkelerin refah ve 
huzur seviyelerinin 

belirten Dinçer, 
"Şimdi görüyoruz ki 
onların hepsi zihni 
engellerden ibaret. 
Eğer istenirse bütün 
bunların yapılma 
imkanı vardı ve 
Anadolu'nun pek 
çok kentinde aynı 
performansı 
gösteren bir çaba 
içerisindeyiz.
Bugün yükseköğre
tim alandaki yatırım
ların sonuçlarına, 
üniversitelerimizin 
şehirlerin gelişmesi 
üzerindeki etkisine 
baktığımızda, böyle- 
si düşünenlere en 
güzel cevabı yine 
yeni kurulan üniver
sitelerimiz veriyor" 
ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SÎZLERİ BEKLİYOR
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden Bursa 
Ekmek ve Besin 
Sanayi AŞ (BESAŞ), 
üretim ve girdi 
maliyetlerinin sürek
li artttığı gerekçe
siyle 17 Aralık 
Pazartesi gününden 
itibaren 10 kuruşluk 
zam yaptı. BESAŞ, 
tüketiciye 70 kuruş
tan sunulacak olan 
400 gramlık francala 
ekmeğinin, zamma 
rağmen kilogram 
bazından serbest 
piyasadaki ekmek
lerden yüzde 42 
daha ekonomik fiya
ta sahip olduğunu 
açıkladı.
Kurulduğu günden 
bu yana yıllık 95 
milyon adet ekmek 
ile Bursa'nın ekmek 
ihtiyacının yüzde 
20'sini karşılayan 
BESAŞ, Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer, 
Demirtaş, Mudanya, 
Güzelyalı, Gemlik ve

Görükle'de toplam 
475 adet satış nok
tasına özel dizayn 
edilen 19 araçla 
ürünlerini tüketi
ciyle buluşturuyor. 
Girdi fiyatlarındaki 
artışlara rağmen 
400 gramlık francala 
ekmeği 14 Şubat 
2011'den bu yana 60 
kuruştan satan 
BESAŞ, 2012 yılının 
başlarından itibaren 
üretim girdi maliyet
lerinin artması, un 
fiyatının yıl 
içerisinde yüzde 18

oranında artış 
göstermesi ve işçi
lik maliyetlerinin 
artışı yüzünden fiyat 
politikasında 
değişikliğe gitme 
kararı aldı.
Piyasaya 400 gram 
olarak sürülen fran
cala BESAŞ 
ekmeğine 10 kuruş 
zam yapıldı. Ekmek, 
tüm satış nokta
larında 17 Aralık 
2012 Pazartesi 
gününden itibaren 
70 kuruştan tüketi
ciye sunulacak.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

KURYE ARANIYOR
EN AZ LİSE MEZUNU 

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK 

YAPMIŞ KURYELER 
A2 EHLİYETİNE SAHİP 

MOTOKURYE ARANIYOR

MNG KARGO A.Ş. 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Fırın Sok. 

No7/1 GEMLİK Tel: 512 30 21-22

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 : 514 30 07 
GSM : 0 554 951 68 12

■
■IH

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■. mm m 
İstiklal Caddesi Bora Sokak İPİ' hlj Uh M 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IUIiUIU UUUU

‘Gemlik Körfez’ www.ğemlikkorfezgazetesi.com

Firmamızda çalışacak VASIFSIZ 
ELEMANLAR ARANIYOR

RDRUlVflD VER0NA GRANİT MERMER san.Tic-LTD- §Tİ UnlINIYIIn Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km.
nıınılllVH TEL :514 03 06 - 514 20 21 GEMLİK

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜND€ D AV€TİV€ BASILIR
Zengin çeşit ve 

kcıtcıloglcırımızı görmeden 
karar vermeyin ...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

ww.%25c4%259femlikkorfezgazetesi.com
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‘Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
talimatıyla, 10 
sigara dağıtım fir
masının, 20 ilde 
bulunan merkez ve 
depolarında envan
ter ve denetim 
çalışması gerçek
leştirildi.
Maliye 
Bakanlığı'ndan 
yapılan yazılı açık
lamada, kayıtdışı 
ile mücadele kap
samında Maliye 
Bakanı Şimşek'in 
talimatıyla, sigara 
sektörünün analiz 
edilmesi, üretim, 
satış ve ihracat 
süreçlerinin ince
lenmesi hedefleri 
çerçevesinde, 
Türkiye'de sigara 
üretimi gerçek
leştiren 7 firmanın 
üretim tesisi, ham
madde ve nihai 
ürün ambarlarında, 
vergi müfettişleri 
tarafından 22 
Kasım 2012 tari
hinde fiili envanter 
ve denetim çalış
ması yapıldığı 
hatırlatıldı.
Açıklamaya göre, 
bu kapsamlı çalış
manın ardından 
Bakan Şimşek'in 
ikinci talimatı ile 
Vergi Denetim 
Kurulu (VDK) 
sigara sektörünün 
daha kapsamlı 
analiz edilmesi için 
pazarlama ve satış 
faaliyeti gerçek-

dağıtım firmasının 
20 ilde bulunan 
merkez ve depo
larında dün fiili 
envanter ve dene
tim çalışması 
gerçekleştirdi. 
Söz konusu fiili 
envanter ve dene
tim çalışmalarında; 
sigara üreticilerinin 
7 üretim tesisi ve 
23 hammadde ve 
mamul ambarların
daki ürünler ile 
sigara pazarlama 
ve satış faaliyeti 
gerçekleştiren 
mükelleflerin 20 
ildeki 50 deposun
da ürünleri sayıldı. 
Denetimlerde 193 
vergi müfettişi, 
vergi dairesi 
başkanlıkları ve 
defterdarlıklarda 
görevli 258 yokla
ma memuru, gelir 
uzmanı ve Tütün ve

Düzenleme 
Kurumu'nda görevli 
17 tütün eksperi 
görev aldı.
Yapılan fiili envan
ter ve denetim 
çalışmaları sonu
cunda elde edilen 
verilerin, VDK 
Başkanlığı tarafın
dan analiz edilerek, 
vergi kayıp ve 
kaçağına ilişkin 
riskli alanların 
belirleneceği ve 
akabinde detaylı 
incelemelere 
geçileceği belirtilen 
açıklamada, 
"Bundan sonra da 
sigara sektöründe 
ortaya çıkabilecek 
vergi kayıp ve 
kaçağının önlen
mesi amacıyla bu 
tür denetimlerin 
yapılmasına devam 
edilecektir" 
denildi

2012 yılında 
TBMM'de kabul 
edilen bir çok yasa, 
1 Ocak'tan itibaren 
yürürlüğe girecek. 
Türkiye'de yaşayan 
milyonlarca insanın 
hayatında önemli 
değişiklikler 
yapacak düzen
lemeler, yeni sorum
luluklar da getiriyor. 
Örneğin, 1 Ocak'tan 
itibaren yürürlüğe 
girecek olan iş 
güvenliği yasası ile, 
apartmanlar doktor 
çalıştırmak zorunda 
kalırken, tüm işyer
leri de iş güvenliği 
uzmanından hizmet , 
alacak.
Yine SGK'nın daha

GÜLER AJANS

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

Müdürlüğü, sıfır 
araç alanlara tesciL 
kolaylığı sağlayacak 
bir projeyi uygula- < 
maya başladı. 
Böylece iş takibi 
için “aracılara” bir 
yılda ödenen yak
laşık 100 milyon 
lira, vatandaşın 
cebinde kalacak. 
Yeni projeyle Türki 
ye'de üretilen veya ' 
ithal edilen araçların 
teknik özelliklerini 
içeren araç uygun
luk belgesi bilgileri, 
üretici veya itha
latçılar tarafından 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü bünye 
sinde oluşturulan 
Araç ve SürücüMATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma imdat 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 1174
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

VAPUB - FEBİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62

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

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

1

I

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 30 88

BELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol S13 O1 03

tut devrimi

« w m 
W Mimli 
t «laf •

Önce almış ol || .»u, elektrik ve 
karar döğrult) ^ >doğalgaz abonelik- 
da, 1 Ocak'tan terinde, vergi kaydı 
itibârım Kağıt 7 S’İÖtonluluğu aran- 
reçeteter tamaı,^,, ‘ #. maya başlanacak, 
kullanımdan kalka- Yeni hal sistemi 
cak. Tüıd flaçjâfr^ .^Çerçevesinde Pazar 
reçete sistemi ite/ $ -yerlerinden alınan 
yazılacak. •; ' tftm ürünlerin takibi
Yine, 1 Ocak’tari< , < de internet ortamın- 
itibaren, işyerlerimk *da yapılacak.

Bilgi Sistemr'rt# i«si ise araç sahibinin 
(ASBİS) etektrövHk i adresine posta ile 
ortamca, e-imkafjyfe gönderilecek. Söz 
zarnah kçnusu proje,
olarak ilatited^k’ j. Ankara'da şu an 
Vatandaşlar, yedi bir için sınırlı sayıda 
araç almak içirt ' ■ bayide uygulansa 
bayisi da hemen hemen
bayidekiğörevfHefr•T;ttüm bayiler, sistemi 
satışa ilişkin bilgi-kullanabilmek için 
leri ASBİS sistemine i ^çalışmalarına 
girecek ve alıcı ' başladı. Sistemin 
adına tebcil belgesi tamamen hayata 
talebinde buluna geçmesiyle, trafik 
cak. Burada yaplijfe tescil şubelerindeki 
cak işlemlerjh { iş yükü, otomotiv 
dan afatın bayilerinin üzerine
edildiğine ilişki^»- : kalacak. Bayilerin 
geçici bir te^cfiPbfeL- , bu yükü kaldıra- 
gesi alan müşteriler, bilmeleri için ise 
bu belge ile aracın ı söz konusu işlem-
trafiğe çıkarabH^k - teri yapmaları için 
cek, dsıl tesjdltpersonel sayılarını 
gesi ite trafik . artırması gerekecek

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4447

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

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

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK |
Yönetim ve Bamra E

GÜLER AJAfe I

Matbaacıhk-Yayıncıhk-Reklatnctlrk Tesiri ;
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK ' 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

llllIlMlIlil
VENÜS SİNEMASI 
EVİM SENSİN: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30

MOSKOVANIN 
ŞİFRESİ TEMEL: 

12:00-14:15-16:30- 
18:30-20:30

REZERVASYON 
5133321



İGemlikKsrffezlö

? > AŞKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI î *
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde C

MENg Yılbaşı Özel Programına sîzleri de bekliyoruz.
ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acili Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KİŞİ BAŞI)

Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık M

ALKOLLÜ :110TL(2DubleYerli)
ALKOLSÜZ : 80 TL

: Sebzeli Krep (Havuç Kabak, Biber, Soya Sosu ile)
: Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile
: Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı
: Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

ARA SICAK 
ANA YEMEK 
TATLI 
ÖZEL İKRAMLAR

PROGRAM
20:00*22:00 Dinleti Müziği

22:00 * 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler

23:00*23:50 İstek Bölümü

ÇOCUK :50 TL
23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

00:30-01:40 Club

01:40-03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

02245123200 - 022451231 00

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

ifcaiH İihaMlİMıaİH B i S ■ İh. M » 
liıii» S

RENAULT FIX PAKETLERİNDE 
VE ELF MOTOR YAĞLARINDA 

%20 İNDİRİM

WORLD efF0|

■ ÜÇKARDEŞLER RENAULT YETKİLİ SERVİS 

İM BAĞKUR SANAYİ SİTESİ E-BLOK NO: 9/10 GEMLİK / BURSA 

■ TEL :0 224 51İ 89 06 FAX: 0 224 514 30 89
DRIVE THE CHANGE

»j
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TankutOkiemamsma 
acılan sergi ilgi aörılii 
ölümünün 5. yılı nedeniyle İstanbul 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde anısı
na “Sıra Dışı Bir Usta” adlı sergi sona 
erdi. Heykelleriyle Çanak kale Savaşı 
nın, Kuvayı Milliye’nin, Cumhuriyet’in 
ve Anadolu insanının oörkemli destanı 
nı yazan büyük usta Öktem’e ait ser
gisi büyük ilgi gördü. Haberi 10’da

CHP’liler Dörtyol Kavşağı’nda yapılan yaya üst geçidi konusunda basın toplantısı düzenlediler

CHP İlçe Başkanı Meh 
met Sertaslan, Dörtyol 
Kavşağı’nda düzenledi 
ği basın toplantısında, 
Dörtyol’a Bat-Çık yapıl
mayarak uygulanan 
proje ile ilçe girişinde 
boru yığını ortaya çık
tığını söyledi. Sertaslan, 
Bat Çık için imza kam- 
pan yası başlattıklarını 
bildirdi. Sayfa 2’de

Avrupa ülkelerine sofralık zeytin ihracatını 
şimdiye kadar tek dağıtıcı kanalıyla yapan 
Marmarabirlik stratejisini değiştirdi. Marma 
rabirlik, bünyesinde oluşturduğu "Avrupa 
Temsilciliği" aracılığıyla bundan böyle 
Avrupa pazarına doğrudan ulaşacak. 5’de

Gine Bakış

Çevreci Sanayici kavgası...(1) 
Önceki günkü yazımda, Gemlik’in tarım 

ve turizm kenti yerine, bir sanayi kenti ol 
ması için verilen karardan sonra, çevrenin 
hasıl kirlendiğini birlikte gördük.

Başta, denizimizde yaşayan balık türleri 
azaldı.

20’ye yakın olan balık türü, parmakl? 
sayılacak kadar aza indi.

Doğalgaz gelesiye dek, havadan kömür 
tozu soluyorduk.

Sunğipek Fabrikası kapatılmadan önce, 
Bursa’dan Gemlik’e girişte tuhaf bir koku 
karşılıyordu bizi.

Gemlik Gübrenin bacasından çıkan sarı 
zehirli gazlar, lodos havalarda Gemlik’in 
üzerine çöküyordu adeta... Devamı 4’de

YILBAŞI GECESİ İÇİN 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 

LİG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ
MAÇLARIN HEYECANINI

YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 
KALİTELİ BİR MEKAN..._______

eşsiz DCNİZ MANZARASI - BALIK KCYTİ - LİS T V HCYCCANI

^**BALIK RfiSTAORANT
Giizelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:107/B

Tel: 0 224 533 00 06 Küçükkumla/Gemlik/Bursa

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP’liler Dörtyol Kavşağı’nda yapılan yaya üst geçidi konusunda basın toplantısı düzenlediler

Serıaslaıi; leliHılmaz lıu proje Mııle olmaf
CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Dörtyol Kavşa 
ğı’nda düzenlediği basın toplantısında, Dörtyol’a Bat 
Çık yapılmayarak uygulanan proje ile ilçe girişinde 
boru yığını ortaya çıktığını söyledi. Sertaslan, Bat 
Çık için imza kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Sertaslan, Dörtyol’a vatandaşların yürüyerek 
değil, gerektiğinde araçlarıyla gidip gelmeleri, 
Bursa ve İstanbul yönünden gelen araçların tran
sit geçişine ve İstiklal Caddesi’ne geçişin de 
uygun olması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
örgütü, Dörtyol 
kavşağında düzen
lediği basın açıkla
masıyla, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Dörtyol kavşağı
na yaptırılan Yaya 
Üst Geçidi’nin 
sorunları çözmeye
ceğini söyledi. 
CHP İlçe Yönetim 
Kurulu üyeleri ve 
Belediye Meclis 
üyeleri ile vatan
daşların katıldığı 
basın toplantısında 
konuşan CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Gemlfkln 
iki yakasını bir
leştirme sloganıyla 
başlatılan ancak, 
sonuçta 
Gemliklilerin 
boğazını sıkar bir 
hale gelen Dörtyol 
Kavşağı düzen
lemesinin uzun yıl
lardır ilçenin en 
ciddi sorunlarından 
biri olduğunu söyle
di.

BAT-ÇIK PROJESİ 
Sertaslan, eski 
Belediye Başkan 
larından Mehmet 
Turgut’un hazırlattığı 
projenin doğru bir 
proje olduğunu 
ancak, AKP’nin parti 
içi siyasi çatışmaları
na kurban gittiğini 
anımsatarak, 2010

yılında CHP Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Gülerin tek
lifi ile Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin de uygun 
gördüğü Bat-Çık 
yapımı projesinin 
olduğuna dikkat 
çekti.
Sertaslan, açıkla
masını şöyle 
sürdürdü: 
"Bat-Çık yapımını 
Gemlik halkına 
duyuran Büyükşehir 
Belediyesi, bu proje
den vazgeçmiş ve 
onun yerine şu 
gördüğünüz hangi 
amaca hizmet vere
ceği belli olmayan, 
bu boru yığını ortaya 
çıkmıştır.

Gemlik kamuoyunun 
görüşlerini almayan 
yerel yönetim ve bu 
yönetimin başı olan 
Refik Yılmaz’dir.
Dörtyol Kavşağına 
nasıl bir proje uygu
layalım sorusunu 
Gemlikliye sorsaydı, 
bizler kendisine 
"Refik Yılmaz bu 
proje böyle olmaz” 
derdik.

DOĞRU PROJE 
Doğru proje Hisar 
Mahallesi’nde oturan 
vatandaşlarımızın 
güvenli bir biçimde 
bu noktadan şehir 
merkezine sadece 
yürüyerek değil, 
araçlarıyla da ulaşa
bilmesini sağlamalı. 
Doğru proje, Bursa 
yönünden gelen 

araçların bu nok
tadan İstiklal 
Caddesi’ne geçişe 
uygun olmalı.
Bu bölgede esnaflık 
yapan arkadaşları 
mızın can damarım 
koparıp atmamahydı. 
Doğru proje, hem 
Bursa, hem İstanbul 
yönünden geçiş 
yapan araç sürücü
leri için karmaşık ve 
tehlikeli bir bölge 
gibi görünmesine de 
engel olmalı.
Böylece bu vatan
daşlarımıza da gü 
venli bir geçiş im 
kanı sağlamalı. 
Daha öncede defa 
lârca dile getirdiği 
miz gibi doğru proje 
Refik Yılmaz’ın iste
diği bu boru yığını 
değil, Büyükşehir

Belediyesi’nin pek 
çok yerde uyguladığı 
bir BAT-ÇIK olmalı 
dır."

İMZA KAMPANYASI 
BAŞLATILDI 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
toplantısında CHP‘li 
üye Necdet Ersoy ve 
arkadaşları tarafın
dan bu bölgede bir 
Bat Çık yapılmasına 
ilişkin verdiklerini 
önergeye, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’riin verdiği 
yanıtın umutlan
malarına neden 
olduğunu belirterek, 
"Sayın Altepe, 
"Gemlik halkı bunu 

istedi, bunu yaptık. 
Bat-Çık isterse onu 
da yaparız" cevabı 
içimize adeta su 
serpmiştir. Hatta 
aldığımız bir takım 
duyumlara göre, 
alternatif bir proje 
için bazı yetkililere 
görev bile vermiştir. 
Eğer duyumlarımız 
doğru ise görev alan 
arkadaşların Refik 
Yılmaz tarafından 
kamuoyu talep
lerinden uzak tuta
cağı ve kapalı 
kapılar ardında kim 
şeye danışmadan 
yeni bir Refik Yılmaz 
projesi üreteceğin
den endişe edilmek
te de haklı olduğu
muzu düşünüyoruz. 
Böyle bir yeni sıkın
tıya fırsat vermemek 
için Gemliklilerin bu 
bölgeye bir Bat-Çık 
yapılmasını istedik
lerini Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza ilete
bilmeleri yeterli ola
caktır. Bu amaçla, 
bugün burada 
başlatacağımız imza 
kampanyasına 
Gemlik halkının 
sahip çıkması, bu 
alana doğru projenin 
yapılmasına olanak 
sağlayacaktır. ” dedi. 
Dörtyol çevresindeki 
vatandaşlar ve 
CHP’liler daha sonra 
imza kampanyasına 
katıldılar.
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Cargill’de örgütlen
meye çalışan Öz 
Gıda İş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı 
Yalçın Kaya 
yaptığı yazılı açıkla
mada Cargill fab
rikasında örgütlen
mek isteyen arkadaş 
lan için sürdürdük
leri mücadelede 72. 
güne girdiklerini 
söyledi.
Yalçın Kaya açıkla
masında şunları 
söyledi:
“-Oz Gıda-İş Şendi 
kası olarak; Bursa 
Orhangazi'de kurulu 
bulunan, uluslara 
rast bir şirket olan 
CARGILL Tarım ve 
Gıda San. A.Ş. fabri 
ka sında çalışan 
işçilerin kararlı 
tutum ve istekleri ile 
Haziran ayında

İmi halindeki dairelin soıılıılır

tarafımızdan örgüt 
lenme çalışmaları 
başlatılmış ve bir 
çok işçi sendika 
miza üye olmuştur. 
Fakat işçilerin sen 
dikalaşma hakkını 
kullanmayı engelle
mek isteyen CAR 
GILL işvereni, yasa 
tarda suç olduğu 
halde işçileri baskı 
altına almış, ısrarla 
işçilere sendikalaş

ma hareketini kimin 
başlattığını sorarak, 
üyelerimizi muhbir
liğe zorlamıştır. 
Bu gelişme üzerine 
bu işe ön ayak oldu 
ğu düşünülen Kemal 
Kapar adlı sendika 
mız üyesi işçi karde 
şimizi, "düşük per
formans gösteriyor" 
bahanesi ile işten 
atmıştır. Kemal 
Kalpar'ın işten 

çıkarılması üzerine 
işçiler CARGILL 
işvere ninin bu hak
sız tutumu karşısın
da eyleme başlamış 
tır. Bu gün hâlen 
devam eden 
"CARGİLL Eylemi 
ne" sendikal ve 
siyasal birçok kes
imden sürekli destek 
ve dayanışma 
gelmiştir, halende 
gelmeye devam 
etmektedir. Bugün 
72. gün olan direni 
şimizde, tüm iyi 
niyetli uğraşları miza 
rağmen CARGİLL 
Türkiye yönetimi 
çalışanlarının şendi 
kalaşma isteklerini 
ve işten çıkartılan 
arkadaşları için ver 
dikleri mücadeleyi 
görmezden gelmeye 
devam etmektedir.”

Tarlada ağaç keserken 
ağır yaralandı

Büyükorhan’da bir 
vatandaş ağaç ke 
serken ağır yara
landı.
Olay, saat 13.00 
sıralarında 
Büyükorhan ilçe
sine bağlı Erecek 
köyünde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Ali Baki 
Gülenç (62), tar
lasındaki meşe 
ağaçlarını kesmeye 
başladı. Kestiği 
ağacın üzerine 
devrildiğini gören 
Gülenç kaçmaya 
çalışırken, dengesi
ni kaybederek 5 

metre yükseklikteki 
şarampole yuvarla
narak yaralandı.
Yakınları tarafından 
Orhaneli Devlet 
Hastanesi'ne getiri 
len Gülenç, burada 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
112 Acil Servis eki 
bi tarafından Bur 
sa'ya sevk edildi. 
Ağır yaralı olarak 
hastaneye 
kaldırılan Gülenç'in 
hayati tehlikesinin 
devam ettiği öğre
nilirken, jandarma 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Bursa'da inşaat 
halindeki binalara 
giren kişi ya da 
kişiler, 22 dairenin 
bakır klima kabloları 
ile mobil kolektör 
grupları ve elektrik 

kablolarını çaldı.
Olay, merkez Nilüfer 
İlçesi Ahmet Yesevi 
Mahallesi'nde mey
dana geldi.
Buradaki inşaatlara 
giren kimliği belirsiz 

kişi daya kişiler, 7 
dairenin bakır klima 
kabloları ile 9 
dairenin 18 adet 
mobil kolektör gru
plarını aldı.
Ayrıca 6 dairenin de

elektrik kabloları 
çalındı. İnşaat 
görevlisi Hakan 
T.'nin şikayeti üze 
rine olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

KarUonmonoksit
Gazmdan Zehirlendi

İnegöl'de esrar operasyonu
İnegöl’de bir eve 
yapılan operasyonda 
590 gram esrar ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınan 2 kadın 
bebekleriyle birlikte 
adliyeye sevk edildi. 
Alınan bilgiye göre,

Organları 3 kişiye umut oldu
Bursa'da çalıştığı 
tekstil fabrikasında 
yüksekten düşerek 
ağır yaralanan ve 
kaldırıldığı has
tanede kurtarıla- 
mayan 54 yaşındaki 
Raim Vardar'ın 
organları nakil 
bekleyen 3 hastaya 
umut oldu.
Merkez Osmangazi

İnegöl ilçe Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çıhk ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi (KOM) ekip
leri tarafından 
Cumhu riyet 
Mahallesi'ndeki bir

İlçesi Demirtaş 
Sanayi Bölgesi 
Mustafa Karaer 
Cadddesi'nde 
bulunan bir tekstik 
fabrikasında işçi 
olarak çalışan 
Raim Vardar, 4 gün 
önce işyerinin 
çatısından düşerek 
ağır yaralandı. 
112 Acil Servis 

eve düzenlenen 
operasyonda 590 
gram kubar esrar ele 
geçirildi.
Operasyonda esrar 
maddelerini sobaya 
atarak yakmak 
isteyen Duygu H.(28) 

ambulansıyla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Vardar, 
tedavi gördüğü 
hastanede yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı.
Organ nakli 
koordinatörlerinin 
görüşmesi üzerine 

ile Oya Ç. (42), 
gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemleri 
tamamlanan iki 
kadın zanlı, kucak
larındaki bebekler ile 
birlikte adliyeye 
sevk edildi 

aile Raim Vardar'ın 
organlarının 
bağışlanmasını 
kabul etti. Vardır'ın 
iki böbreği Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nde, 
karaciğeri ise özel 
bir hastanede 
nakil bekleyen 
hastalara umut oldu 

Bursa'da, kom
biden sızan karbon 
monoksit gazından 
zehirlenen bir kişi 
hastaneye kaldırıl 
dı. Merkez Nilüfer 
ilçesi Altınşehir 
Mahallesi'nde 
yaşayan Oğuzhan 
Z., kombiden sızan 
karbonmonoksit

Bursa'da Kacak 
sinara operasyonu
Bursa'da Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
uzun süredir takip 
ettikleri 2 kişiyi 10 
bin paket bandrol
süz sigara ile yaka 
ladı. Bursa Yıldırım 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği 
Ekipleri tarafından 
uzun süreden beri 
takip edilen 2 
kişinin Yunus Emre 
mahallesindeki 
evlerine yapılan 

gazından zehirlen
di. Komşularının 
haber vermesiyle 
olay yerine gelen 
112 Acil ekipleri, 
baygın haldeki 
şahsı hastaneye 
kaldırdı. Oğuzhan 
Z.'nin sağlık duru
munun ciddi 
olduğu öğrenildi.

baskında 10 bin 
paket sigraya el 
konuldu.
Gümrükten kaçak 
olarak yurda soku
lan sigaraları evden 
arabaya taşırken 
suçüstü yapılan 
Mehmet Öz (40) ve 
Ayhan Alyüz (40) 
gözaltına alındı. Ele 
geçirilen sigar
aların ise piyasa 
değerinin 50 bin 
lirayı bulduğu ifade 
edildi.
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Güne Bakış Deprem riski olan ünalaroan 
tesı ııamırmaları istendi

Gemlik Belediyesi’nden Sümeripek Sitesi sakinlerine 
gönderilen yazıda, 30 gün içinde lisanslı firmalara test 

yaptırmaları gerektiği bildirildi

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Çevreci Sanayici kavgası... (2)
Gemlik’te çevrenin kirlenmesi suyunun ve 

havasının kirletilmesinden ibaret değil.
Kent yapısının görselliği, yerleşim alanları 

arasında yeşilin azlığı, parkların, gezi alan
larının bulunmaması hep bir kirliliktir.

Buna, bugüne kadar yapılmayan kentsel 
atıkların arıtma tesislerinin yapılmamasını 
da ekleyebilirsiniz.

Yıl 2012 Gemlik evsel ve kanalizasyon 
atıklarını hala denize doğrudan vererek çev 
resini kirletiyor.

Çevreyi yalnız sanayici kirletmiyor.
Evimizde elimizi yıkadığımız ise bunun 

suyu, çamaşır makinamızda kullandığımız 
deterjanların şebekeye atılması, kullandığı 
mız tuvaletler de denizimizi kirletiyor.

Sorumlusu kim derseniz?
Belediye derim.
BUSKI derim.
Gemlik’te yapılacak evsel ve sanayi arıtma 

tesisi projesi hala yaşama geçmedi.
Büyükşehir Belediyesine bağlandığımız

dan beri, projeden söz edildiğini duyuyo
rum.

Gemlik’te çevrenin kirlenmesinde, dün de 
bugün de baştan kamu kurum ve kuruşları 
sorumludur.

Yıllardır kamunun kurduğu fabrikalar 
Gemlik’i kirletti.
Arıtma Sistemi kurmayan Belediye çevreyi 

kirletti.
İmar planlarında, yalnız fazla kat yapmak 

için çaba harcayan, yeşile önem vermeyen, 
ilçeyi beton yığınına dönüştüren, Dörtyol 
girişine diktiği boruları hizmet diye vatan
daşa yutturanlar, Gemlik’i kirletiyor.

Yıllardır zeytin depolarından, kanalizas 
yonlara salınan zeytin salamuralarını görme 
yenler, mermer fabrikalarından atılan, yağ 
hanelerden derelere atılan yağlı suları, fab
rika atıklarını görmeyenler ve bunlarla mü 
cadele etmeyenler de kirletiyor Gemlik’i..

Gemlik’e termik santral kurulmasına karşı 
olacağız, gemilerin sintinelerinin denize 
boşaltmasına karşı olacağız.

Dışarıdan gelen kötü kömürün yakılması
na karşı olacağız...

Egsozlardan çıkan kötü motor gazlarına 
da tepkimizi koyacağız.

Sanayicinin çevreyi kirletenine sesimizi 
çıkaracağız.

Ama, bazı işletmeleri kamu eliyle işletilir 
ken mi, yoksa bugün mü daha çevreci oldu 
ğuna da bakacağız.

Sapla samanı karıştırmayacağız.
Amonyaklı ve nitratlı gübre üretenlerin, 

üre ve kompoze gübre üretmesine karşı 
olmadan, burada bir hile varmı, yok mu onu 
öğreneceğiz.

Gemlik’in son gümdemi, Gemlik Gübre’nin 
gübre işkolunda kapasite genişletmesinden 
kaynaklandı.

Konunun uzmanları kimyacılar ve çevre
ciler olmalı. Önce onları dinlemeliydik.

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. 
Karşı çıkmak için, karşı çıkar gibi olduk. 
Gemlik Gübre, ilçeye bir şeyler yapmadı 

bugüne kadar.
Bir cami de onlar yapsaydı, üzerine bu 

kadar gitmezlerdi sanırım.

6306 sayılı Afet 
Riski Altındaki 
Alanların Dönüştü 
rülmesi Hakkındaki 
Kanunjun yürürlüğe 
girdiğini belirten 
Gemlik Belediyesi, 
Manastır Bölgesinde 
bazı sitelere gön
derdiği yazıda, 30 
gün içinde binaları
na test yaptırılması 
istendi.

30 GÜN SÜRE 
Belediye Başkanı 
Adına Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik tarafından, 3 
Aralık 2012 gün ve 
M.16.3.GEM.0.13.00. 
00-310- 6436/6 sayılı 
yazı ile Manastır 
Cumhuriyet Mahal 
JesJ, Nayndari 
Caddesi, Sümeripek 
Sitesi’ne gönderilen 
yazıda, Bursa Büyük 
şehir Belediyesinin 
ilgili yazısına atıf

Meteorolojiden Önemli Uyarı
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Doğu Karadeniz, 
Doğu Anadolu'nun 
doğusu, Tekirdağ ve 
Erzincan ile akşam 
ve gece saatlerinde 
Marmara ve Ege 
bölge genelinin 
aralıklı yağışlı geçe
ceği tahmin ediliyor. 
Yağışların; Marmara 
ve Ege ile Doğu 
Karadeniz 
Kıyılarında yağmur, 
Doğu Anadolu'nun 
doğusu ile Erzincan 
ve Artvin 
çevrelerinde kar 
şeklinde olması bek
leniyor.
Sabah ve gece saat
lerinde Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeyinde kuvvetli 
olmak üzere, Trakya 
ile iç ve doğu böl

T.C. .
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

San : M.l6J.GEMJ).13.(KI.00-310- t‘i 

Konu: Yapı Tespiti

Cumhuriyet Mahallesi, N'ovadari Caddesi.

Sümeripek Sitesi, B Blok GEMLİK

İlgi: 23.112012 tarih ve 20703/8199 sayılı Buna Hüyûkşehir Belediyesi yazısı.

Binanızın depreme karşı dayanıklılığını 31.03.2012 tarihli ve 38309 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı "Afet Riski Alımdaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” gereği Bakanlıkta lisanslı firmalara 30 gün içerisinde 
test yaptırarak sonuçlan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na veya Belediyemize bildirmeniz 
gerekıneklcdir.Aynntılı bilgiyi Çevre ve Şehircilik Bakaıılığı'nuı www.csb.gov.tr internet 
adresinden edinebilirsiniz.

Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim.

yapılarak, "Binanızın 
depreme karşı daya 
nıkhğının 31.5.2012 
tarih ve 28309 sayılı 
resmi Gazete’de ya

gelerde buzlanma ve 
don olayı birlikte yer 
yer sis bekleniyor. 
Hava sıcaklığının 
batı kesimlerde 2 ila 
4 derece artacağı, 
diğer yerlerde önem
li bir değişikliğin 
olmayacağı bek
leniyor.
Rüzgarın doğu böl
gelerde kuzey ve 
kuzeydoğu, iç kes
imler ile zamanla 
batı bölgelerde 
güney yönlerden 
hafif ara sıra orta 
kuvvette esmesi 
bekleniyor.
BUZLANMA VE 
DON OLAYI UYARISI 
Sabah ve gece saat
lerinde Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeyinde kuvvetli 
olmak üzere, Trakya 
ile iç ve doğu böl
gelerde buzlanma ve 
don olayı ile birlikte

03.122012

Mehmet ÇEL tK
Başkan A.
Belediye Başkan Yrd.

yanlanarak yürürlü 
ğe giren 6306 sayılı 
"Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürül 
mesi Hakkındaki Ka

yer yer sis bek
lendiğinden başta 
sürücüler olmak 
üzere ilgililerin ve 
vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli 
olması gerekiyor 
MARMARA: Parçalı 
zamanla çok bulutlu, 
sabah Tekirdağ, 
akşam saatlerinden 
itibaren batısı ile 
gece bölge genelinin 
aralıklı yağmur ve 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor. Sabah saat
lerinde Trakya ile 
bölgenin güney
doğusunda buzlan
ma ve don olayı ile 
birlikte yer yer sis 
bekleniyor.
EGE: Parçalı zaman
la çok bulutlu, gece 
saatlerinden itibaren 
Afyonkarahisar 
dışında bölge 
genelinin aralıklı 

nun” gereği Bakan 
lıkça lisanslı firma 
lara 30 gün içerisin 
de test yartırarak 
sonuçları Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ 
na veya Belediyemi 
ze bildirmeniz gerek 
mektedir.
Ayrıntılı bilgiliyi 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının 
www.esb.gov.tr 
internet adresinden 
edinebilirsiniz.
Gereğini bilgilerinize 
arzederim.” denildi.

DAİRE BAŞI 
BİN LİRA
Site sakinleri kendi
lerine Uludağ 
Üniversitesi’nin test 
yapmakta yet kili 
olduğunusorul-^- 
duğunda “Daire 
başına bin lira iste 
niyor.” Bu parayı 
kimse ödeyemez. ” 
denildi.

yağmur ve sağanak 
yağışlı geçecek. 
Sabah saatlerinde 
bölgenin iç kesim
lerinde buzlanma ve 
don olayı ile birlikte 
yer yer sis 
bekleniyor.
AKDENİZ: Az bulutlu 
ve açık, gece saat
lerinden itibaren 
Batı Akdeniz'in 
parçalı bulutlu geçe
ceği tahmin ediliyor. 
Sabah ve gece saat
lerinde bölgenin iç 
kesimlerinde buzlan
ma ve don olayı ile 
birlikte yer yer sis 
bekleniyor.
’İÇ Anadolu: Parçalı 
ve az bulutlu geçe
ceği tahmin ediliyor. 
Sabah ve gece saat
lerinde bölge 
genelinde buzlanma 
ve don olayı ile bir
likte yer yer sis 
görülecek

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.csb.gov.tr
http://www.esb.gov.tr
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Marmarabirlik Avrupa’ya satış agı ördü
Avrupa ülkelerine 
sofralık zeytin ihra
catını şimdiye kadar 
tek dağıtıcı kanalıyla 
yapan Marmarabirlik 
stratejisini değiştir
di. Marmarabirlik, 
bünyesinde oluştur
duğu "Avrupa 
Temsilciliği" aracılı 
ğıyla bundan böyle 
Avrupa pazarına 
doğrudan ulaşacak. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, Avrupa ülkele 
rine sofralık zeytin 
ihracatı hedefinin 6 
bin ton olduğunu 
söyledi.
Kısa adı Marmara 
birlik olan Marmara 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği, 
Avrupa bayilerini 
Almanya'nın Köln 
kentinde topladı. 
Köln'de yapılan ve 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, Genel Müdür 
İbrahim Minareci ve

Satış Pazarlama 
Müdürü Tuncay 
Kural ve Avrupa 
Temsilcisi Süleyman 
Davarcı'nın yönettiği 
toplantıda 2012 
yılının değer
lendirmesi, 2013'ün 
planlaması yapıldı, 
yeni hedefler, çalış
ma sistemi ve 
koşullarıyla, yeni 
ürün çalışmaları 
anlatıldı.
1 OCAK 2013 
İTİBARİYLE 
BAŞLIYOR 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu

Başkanı Hidamet 
Asa, şimdiye kadar 
Avrupa pazarına tek 
distribütör aracılığıy
la ürün sattıklarını, 
ancak bunun yeterli 
olmadığını ifade etti. 
Bu sistemden 
vazgeçip, çok bayili 
sistemle pazardan 
daha fazla pay 
almayı planladık
larını, daha yaygın 
bir ağ kurmak için 
de uzun süreden 
beri çalıştıklarını 
ifade etti.
Yeni oluşturdukları 
sisteme dahil olan 

bayiler aracılığıyla 
ihracata 1 Ocak 2013 
tarihi itibariyle 
başlayacaklarını 
kaydeden Hidamet 
Asa, yeni yapılanma 
ile tüketiciye çok 
daha rahat ve kolay 
bir şekilde ulaşacak
larını, 2013'ün ilk 
çeyreğinde Avrupa 
pazarında raf payını 
artırmayı hedefledik
lerini belirtti. 
AVRUPA'NIN 
GÜVENİLİR 
FİRMALARI 
Hidamet Asa, ekip
lerinin uzun süre

Avrupa ülkelerinde 
saha çalışması yap
tığını, bayileri belir
lerken de bölgedeki 
ticari itibarlarına, 
piyasadaki güvenilir
liklerine, çalışma sis
temleri ve dağıtım 
ağlarına, finansal 
yapılarına ve geçmiş 
yıllarda Marmarabir 
tik markasına verdik
leri öneme dikkat 
edildiğini bildirdi. 
Bayilere hitaben de 
bir konuşma yapan 
Hidamet Asa, 
2012'nin ticari açı
dan sıkıntılı bir yıl 
olduğunu söyledi. 
Önceki yıllara göre 
Avrupa satışlarında 
miktar ve tutar 
olarak kayıp 
yaşandığının altını 
çizen Asa, nedenleri
ni şöyle sıraladı: 
"2011 yılında 
yaşanan doğal afet
ten ötürü iri kalibreli 
ürün olmadı. 
Çoğunlukla ince ve 
orta kalibre ürün

vardı. Ayrıca 
Avrupa'da yaşanan 
ekonomik kriz, dis
tribütörün de yeter
sizliği satışlarımızın 
düşmesine yol açtı.'

YENİ ÜRÜNLER 
ŞUBATTA 
PİYASADA 
Almanya, Belçika, 
Hollanda, Fransa, 
Lüksemburg ve 
Avusturya'daki 
satışları bu ülkel
erdeki 12 bayi 
kanalıyla yapmak 
istediklerini bildiren 
Marmarabirlik 
Başkanı Asa, bay
ilere bu kampanya 
dönemiyle ilgili de 
bilgi verdi.
Asa, ahmların 
çok iyi gittiğini, 
tüm kalibre ve 
çeşitlerde plan
landığı gibi atımlar 
yapıldığını anlattı, 
yeni ürünlerin şubat 
ayı başında satışına 
başlanacağını açık
ladı.

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 DEL

HEMEN AL
“ERKEN ALAN

KAZANIR”

İSTER
[ DEDİĞİMİZ SAATTE...

WR5AAT
"FİRSAATTE GELEN

KAZANIR”

5120025 - 5120083 3962-201^ 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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Kaymakam Işık, 
CBAL ni ziyaret etli

Gemlik İlçe site sınavlarında

AYKENTLILERIN "PREDICTING THE 
UNPREDICTABLE HİN" PROJESİ SÜRÜYOR

Kaymakamı Cahit 
Işık, ilçemizdeki 
eğitim kurumlarına 
yaptığı ziyaretleri 
sürdürüyor;
Daha önce çeşitli 
eğitim kurumlarını 
Ziyaret ederek, okul 
idarecileri ve öğret
menleriyle görüşüp 
bilgi alan 
Kaymakam Cahit 
Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'le birlikte 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesini de 
ziyaret etti.
Ziyarette Okul 
Müdürü Nazım Özer 
Kaymakam Işık'a 
okulun eğitim ve 
öğretim durumu ve 
elde ettiği başarıları 
hakkında bilgiler 
verdi. Okulun 
eğitim, kültür ve 
sportif alanlarda 
göstermiş olduğu 
başarılar ve üniver- 

elde edilen 
başarıları anlatan 
Okul Müdürü Nazım 
Özer, elde edilen 
başarıları daha üst 
'seviyelere çıkarmak 
için her geçen gün 
daha çok çalıştık
larını belirtti.
Kaymakam Işık 
eğitim ve öğretime 
çok büyük önem 
verdiklerini ifade 
ederek eğitim için 
yapılacak bütün 
çalışmaları 
destekleyeceklerini 
belirtti. Okulun bir
imlerini gezen 
Kaymakam Işık oku 
lun fiziki durumunu 
beğendi. Öğretmen
ler odasında öğret
menlerle de buluşa 
rak sohbet eden 
Kaymakam Işık 
öğretmenlere fikri 
ve vicdani hür genç 
nesilleri yetiştirme 
de başarılar diledi.

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu İngilizce 
Öğretmeni Burcu 
Topuz önderliğinde 
E-twinning projeleri 
kapsamında başlatı 
lan ve Polonya- 
Torun kentindeki 
Szkoa Podstawowa 
nr 5 im. R. Traugutta 
Okulu ile ortaklaşa 
yürütülen Predicting 
the Unpredictable 
Fun projesi öğren
ciler tarafından 
büyük ilgi görmeye 
devam ediyor. 
Sene sonuna kadar 
sürecek olan bu 
projede, her iki ülke 
öğrencileri eş 
zamanlı olarak 
çalışıp, her ay farklı 
bir konu altında pro
jelerini birbirlerine 
sunuyorlar.
Her hafta belirli bir 
gün ve saat içersin 
de Skpye üzerinden 
iletişime geçip, 
proje çalışmaları ile 
ilgili fikir alış verişi 
yapan öğrenciler, 
birbirlerinin kültür
leri tanıyıp, yeni 
arkadaşlar edinerek 
ye eğlenerek 
İngilizceyi aktif bir 
şekilde kullanıp, dil 
yeteneklerini 
geliştiriyor. 
Projenin Kasım ayı 
konusu emlak afiş
leri hazırlamak ve

proje grubunun 
yaratıcılıkları sınır
larında bu afişlerle 
ilgili aktiviteler 
tasarladılar. 
Türkiye'ye ve 
Polonya'ya ait 4 
adet bina resmi iki 
okul proje grupları 
arasında takas 

edildi. Projede 
sorumlu öğretmen 
ve öğrencilerle 
afişler hazırlândı, 
panolar oluşturuldu* 
sahne deko ru 
kuruldu. 4 adet 
İngilizce skeç yazıldı 
ve sahnelendi.
Bütün çalışma 

aşamaları 
fotoğraftandı ve 
videoya alındı. 
Proje sorumlusu 
Burcu Topu?, proje 
çalışmalarında hem 
öğrencilerin hem de 
öğretmenlerin çok 
keyif alarak çalışfık- 
larını belirtti.

lıişiftıtoWıIeılillılıll»ltısıMiM
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu Milli Eğitim 
Bakanlığının ifade 
ettiği belirli gün ve 
haftaları etkin bir 
şekilde kutlamaya 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz Cuma 
günü Yerli Malı 
Haftasını öğrenci
lerin evlerinden 
getirdiği çeşitli yiye
cek ve içecekleri 
sınıflarda birlikte 
paylaşan Ayşe Ziver 
Karataş İlkokulu 
öğrencileri hafta ile 
ilgili şiirlerini 
ellerinde farklı 
meyvelerin resimleri 
olduğu halde okul 
bahçesinde okudu
lar.
Öğrencilerin özenle

hazırlamış^oldukları 
programı vpliierde 
takip ettLQkul 
Müdürü Mehmet 
Duran gürîpmüzde 
yerli malı Kullanma 
bilincinin gocuklara 
aşılanmasının çok 
daha zor ve Önemli 

olduğunu vurgula
yarak 'Şiir okuyan 
çok sayıda birinci 
sınıf öğrencimiz 
ellerine mikrofon 
alarak öğretmen ve 
arkadaşları karşısın
da göstermiş olduğu 
başarıdan dolayı

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

tebrik ediyorum. 
Öğrencilerimizin bir
inci sınıftan itibaren 
kendilerine güven
melerini ve şiir oku 
yabilme yeteneği 
gösterebilmelerini 
son derece önemsi 
yoruz' dedi.

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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1962-63 mezunları Gemlik’te hulustu

Gemlik Ortaokulu’n 
dan 1962-1963 
eğitim ve öğretim 
yılında mezun olan
lar Gemlik’te 
buluşarak nostalji 
yaşadılar.
İki yılda bir değişik 
yerlerde toplanan 
Gemlik Ortaokulu

1962-63 mezunları, 
Cumartesi günü 
Gemlik Boksör 
Restaurant’ta 
biraraya geldiler. 
Ürer Konak, Erdo 
ğan Gencay, Fah 
rettin Akcan, Saba 
hattin Kıvrak, Kemal 
Çam, Mehmet Yaşar,

Rahmi Özer, Necati 
Türe, Mustafa Çam, 
Emir Aydın, Soner 
Müftüoğlu, Orhan 
Erdur, Engin Kayan, 
Selami Karakaş, 
Tamer Müftüoğlu, 
Neşet Bayrak, Zeki 
Gemiciolu, Erol 
Demirdöven, Hüse 

yin Gül ve Öcal 
Aksel’den oluşan 
1962-63 Gemlik 
Oratokul mezunları, 
neşeli bir gün 
geçirdiler. Toplantı 
ya katılamayan arka 
daşlarını ve öğret
menlerini anan eski 
arkadaş lar, sınıf 

anılarını anlatarak 
birbirleriyle şakalaş
ma dan da edeme 
diler. Yemekte 
konuşan Mehmet 
Yaşar, iki yılda bir 
biraraya gelmekten 
mutluluk duyduk
larını, ölen arkadaş 
lan ve öğretmenle 

rine rahmet diledi. 
Toplantıları sürdür 
meye devam edecek 
lerini söyleyen Meh 
met Yaşar, “Okul ve 
askerlik arkadaşlık
ları unu tulmuyor. 
Katılımı nızdan 
dolayı te şekkür 
ederim” dedi.

Belediyeye alman araçlar hizmete girdi
Gemlik Belediyesi' 
nin aldığı 12 adet 
araç filosu düzenle
nen törenle hizmete 
girdi. İskele Meydanı 
Festival alanında 
düzenlenen törene 
Ak Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın, İlçe 
Başkanı Necdet Yıl 
maz, Belediye Baş 
kan Yardımcıları Naz 
mi Koçak ve Muhar 
rem Sarı'nın yanı 
sıra il genel ve bele 
diye meclisi üye le 
riyle birlikte çok sa 
yıda davetli katıldı. 
Belediyenin hizmet
lerine kazandırılan 
10 adet aracın yanı 
sıra Emniyet Müdür 
lüğü’ne alınarak 
hediye edilen bir 
mobil karakol mini

Yılmaz, toplam 1 mil 
yon 951 bin 606 
liraya mal olan sıfır 
araçların hayırlı uğur 
lu olmasını diledi. 
Sosyal ve kültürel 
belediyecilik hizmet-

Yılmaz, sivil toplum 
örgütleriyle birlikte 
çok sayıda sosyal ve 
kültürel etkinliklere 
imza attıklarını, 
hizmete giren yeni 
filo sayesinde de 

açıkladı. Tarihin ve 
Kültürün olduğu her 
yere artık Gemlik 
halkının Belediye 
sayesinde rahatlıkla 
gidebildiğine dikkat 
çeken Yılmaz, İlçe 

motosikletin de mut
luluğunu yaşadık
larını sözlerine ekle
di. Gemlik Emniyet 
Müdürlüğüne alınan 
minibüs ve motosik
letin anahtar ve bel- 

hayırlı uğurlu olması 
temennisinde bulun
du. Çarşı Camii 
Müezzini Süleyman 
Yedek'in dualarıyla 
araçlar hizmete 
girdi.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Son haftaların flaş 
ekibi Gemlikspor 
grubun son sırasın
daki Kocatepe 
Î.Ö.O.’nu yenerken 
zorlanmadı.
Süper Amatör Lig B 
grubu lideri kırmızı 
beyazhlar, 1 puanla 
son sıradaki rakibini 
rahat yenerek 
zirvedeki liderliğini 
bırakmadı.
Maça hızlı başlayan 
ve rakibini sahasına 
hapseden Gemlik 
spor 10. 13. ve 15. 
dakikalarda Semih, 
Arif ve Murat'la gole 
çok yaklaştı.
Oyunu rakip alana 
yıkan kırmızı beyaz 
lılar 19. dakikada 
Arifle beklediği gole 
kavuştu.
Muharremdin ara 
pasını çok iyi değer
lendiren Arif plase 
bir vuruşla Gemlik 
spor'u 1-0 öne geçi 
rerek gol perdesini 
açtı. Gölün bir daki
ka sonrasında ise 
Murat'ın ceza alanın
da düşürülmesiyle 
Gemlikspor penaltı 
kazandı. Atışı kul
lanan Muharrem 
topu kalecinin sağın
dan filelere gönder
erek skoru 2-0 yaptı. 
Gemlikspor adeta 
tek kale oynadığı 
maçta üçüncü golü 
bulamayınca ilk yarı 
2-0 sona erdi. 
İkinci yarıya 
Muhammet'i de 
oyuna alarak farkı 
hedefleyen Gemlik 
spor, 55. dakikada 
Muhammet'le skoru

3-0 yaparak rahat
ladı. 80. dakikada 
faul atışından gelen 
topa çok iyi yükse
len Arif kendisinin 
ikinci takımının 
dördüncü golünü 
ağlara gönderdi 4-0 
Golün bir dakika 
sonrasında ise kale 
içindeki karambolda 
oyuna ikinci yarıda 

giren Zeynel attığı 
şık golle maçın sko
runu 5-0 olarak 
belirledi. 
SAHA : Gemlik 
HAKEMLER: 
Engin Akar 2, 
Cihan Doğanay 3, 
Onurhan Sayın 3, 
GEMLİKSPOR : 
Servet 4, Murat 6, 
Bülent 6, Taner 5,

(Yusuf 3) Berkan 5, 
Osman 6, Dinçer 5, 
(Muhammet 5) 
Semih 5, Muharrem 
6, Oğuz 5, (Zeynel 5) 
Arif 6, 
KOCATEPE İ.Ö.O. : 
Serkan 4, Mehmet 4, 
Murat 3, Yasin 3, 
Soner 4, Yakup 5, 
Eyüp 5, Ömer 4, 
Ersin 3, Ferhat 3,

(Emre Aydın 2) Emre 
Baydemir 4, 
GOLLER : 
Dk. 19-80 Arif, Dk.

20. Pen. Muharrem, 
Dk. 55. Muhammet, 
Dk. 81. Zeynel, 
(Gemlikspor)

demlik ICÖrfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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'(ıs Mü im tali M Tads! ücretlerine zam geldi
Yolcu ve yük 
taşıyan araçlara kış 
lastiğinin zorunlu 
hale gelmesi, fab
rikaların üretim 
kapasitenin yetersi
zliği nedeniyle 
karaborsa sıkın
tısını ortaya 
çıkardı.
Kırklareli Şoförler 
ve Otomobilciler 
Odası Başkanı Ali 
Fuat Şeker, bayi 
lerde ve fabrikalar
da kış lastiği bul
makta güçlük çek
tiklerini bildirdi. 
Şeker, yaptığı açık
lamada, Ulaştırma 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı'nca yolcu 
ve yük taşıyan 
ticari araçlara kış 
lastiği kullanımının 
zorunlu hale geti 
rilmesinin ardından 
sorunlar yaşadık
larını belirtti.
Yasanın kısa 
sürede içerisinde 
uygulamaya konul
duğundan dolayı 
Türkiye'deki lastik 
fabrikalarının ihti 
yacı karşılamakta 
zorlandığını ifade 
eden Şeker, 
“Ulaştırma, Deniz 
cilik ve Haberleşme 
Bakanlığı uygula
maya ek süre ver
mesi gerektiği 
kanaatindeyim. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü de biraz 
daha esnek davran
malı” dedi. 
Türkiye'deki ticari 
araç sayısının yak
laşık 1 milyon 200 
bin civarında 
olduğunu anlatan 
Şeker, bu araçlara 
lastik yetiştirebile
cek kapasiteli fab
rikanın olmadığını

savundu. Şeker, 
piyasada kış lastiği 
bulmakta güçlük 
çektiklerini dile 
getirerek, “Ancak 
bu süre uzatımı 
yapıldığı taktirde 
bu geçiş döne
minde fabrikalarda 
ihtiyaç kadarıyla 
lastik üretebilecek. 
Türkiye'de bölgeler 
arasında coğrafi 
açıdan farklılık var. 
Aydın, İzmir, Muğla, 
Antalya yani 
Marmara 
Bölgesi'nin güney 
kısmında şehirler
arası çalışan 
araçların kış lastiği 
takmasına bence 
gerek yok. Konuyla 
ilgili o illerin oda 
başkanları hukuki 
açıdan gerekli gir
işimlerde bulundu
lar. Türkiye'deki 1 
milyon 200 bin 
ticari araca, 1 yıllık 
ek süre verildiği 
taktirde bu geçiş 
döneminde sıkın
tının üstesinden 
gelinebilecek diye 
düşünüyorum” 
şeklinde konuştu. 
Şeker, yolcu ve 
ticari araçların yanı 
sıra hususi 
araçlarında kış 
lastiği takması

gerektiğini 
belirterek, bu 
sayede kışın trafik 
kazalarının önüne 
geçilebileceğini 
bildirdi.
"KIŞ LASTİKLERİ 
KARA BORSAYA 
DÜŞTÜ" 
Eski Sanayi 
Sitesi'nde lastik 
satıcılığı ve tamiri 
yapan Emre El ise 
kış lastiklenin kara 
borsaya düştüğünü 
iddia ederek, fab
rikaların lastik tale
plerini karşılaya
madığını dile getir
di. “Kış lastiği elim
izde kalmadı” diyen 
El, “Lastik fab
rikaları biraz daha 
hızlı üretim yap
malı. Elimizde kış 
lastiği kalmadığı 
için müşterilerimizi 
geri çevirmek 
zorunda kalıyoruz. 
Kış lastiği satın 
almak için araştırıy
oruz. Kara borsaya 
düştüğü için mal 
alamıyoruz. Fiyatlar 
biraz yüksek. Bu 
artışı da vatandaşa 
yansıtmak istemiy
oruz. 100 liraya 
aldığımız lastiği 
bugün 120 liraya 
satın alıyoruz” 
ifadesini kullandı.

Taksimetre açılış ve 
kilometre fiyatları 
zamlandı, yeni fiyat
lar bugünden 
itibaren geçerli ola
cak.
Ankara'da taksime
tre açılış ve kilome
tre fiyatları zam- 
landı. Bugünden 
itibaren eski tar
ifede 2,50 lira olan 
açılış fiyatı 2,70, 
kilometre artışı ise 
2,10 liradan 2,40 
liraya çıktı.
Sabah saatlerinde 
Yenimahalle Halil 
Sezai Erkut 
Caddesi'nde 
toplanan 7 bin 700 
taksiye, Maliye 
Bakanlığı'ndan ve 
Ankara Umum 
Otomobilciler ve 
Şoförler Esnaf 
Odası'ndan gelen

M lı ten tıi iM
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) 
Başkanı Hüseyin 
Aydın, bankaların 
ücret ve komisyon 
geliri elde ettiğini, 
elde etmeye de 
devam edeceğini 
söyledi.
Ekonomi 
Muhabirleri Derneği 
üyeleriyle sohbet 
toplantısında bir 
araya gelen Aydın, 
kredi kartı ücretleri 
ile komisyonlara 
ilişkin bir soru üze 
rine, bankaların karı

görevliler tarafından 
taksimetre ayarı 
yapıldı. Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Yiğiner, taksimetre 
fiyatlarına yüzde 8-9 
oranında zam yap
tıklarını söyledi. 
TÜRKİYE'DE TEK 
TİP TAKSİMETRE 
DÖNEMİ BAŞLIYOR 
Öte yandan Bilim 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'nın hazır

iki kalemden elde 
ettiğini bunun da 
faiz ile ücret ve 
komisyon gelirleri 
olduğunu vurguladı. 
“Ücret ve korniş 
yonlarla ilgili 
kamuoyuna yeter
ince açıklama yap
tık. Ücret ve 
komisyon geliri elde 
ediyoruz, elde 
etmeye de devam 
edeceğiz” dedi. 
Yaptıkları yatırımlar 
ve verdikleri hizmet
ten ücret 
almalarının en doğal 

ladığı ve 30 Kasım 
2012'de Resmî 
Gazete'de yayım
lanan yönetmelikle 
beraber Türkiye'de 
tek tip taksimetre 
dönemi başlıyor. 
Yönetmelik, 1 
Haziran 2013 tari
hinde yürürlüğe 
girecek.
Taksimetreler, bu 
tarihe kadar yeni 
yönetmeliğe göre 
hazırlanacak.

hakları olduğunu 
belirten
Aydın,’’Müşterinin 
hangi hizmeti, hangi 
fiyattan ve kimden 
aldığını bilmek 
koşuluyla bunun 
önü açık olmalıdır” 
dedi. Ücret ve 
komisyon konusu
nun sürekli olarak 
tartışılmasını 
bankalar olarak 
rahatsız edici bul
duklarını ifade eden 
Aydın, kar artışı ile 
karlılığın farklı 
olduğunu vurguladı.

H
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

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 İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROT

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

ULAŞIM

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
Nlogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

R 
E 
H

Pegasus Akmis Seyahat 514 S3 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

1 J
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 65 29
Konur Tıp Mrk. 5,4 80 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4448 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ıııımiıuıiıiii
VENÜS SİNEMASI 
EVİM SENSİN: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30

MOSKOVANIN 
ŞİFRESİ TEMEL: 

12:00-14:15-16:30- 
18:30-20:30

REZERVASYON 
513 33 21
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Tulu Ilım ■ ıııiıı w iıi ıM
Ölümünün 5. yılı 
nedeniyle İstanbul 
Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde anısına 
“Sıra Dışı Bir Usta” 
adlı sergi sona erdi. 
Heykelleriyle 
Çanakkale 
Savaşı’nın, Kuvayı 
Milliye’nin, 
Cumhuriyetin ve 
Anadolu insanının 
görkemli destanını 
yazan büyük usta 
Prof. Tankut Öktem’e 
ait sergisi büyük ilgi 
gördü.
Taşı ve bronzu 
vefaya dönüştüren 
duayen heykeltıraş 
Prof. Dr. Tankut 
Öktem’in seçme 
eserlerinin bir araya 
getirildiği sergi, 
sanat yaşantısı 
boyunca formların, 
ışığın, gölgenin 
arayışını sürdüren; 
efelerden, ozanlar
dan, Kuvayı Milliye

Destam’na kadar 
pek çok değeri 
heykelleriyle yaşatan 
Tankut Öktem’in 
aramızdan ayrılışının 
5. yılında, sanat ha 
yatının tüm dönem
lerine ışık tutuyor. 
Üç yaşındayken bal
mumu ve çamurdan 
heykeller yapmaya 
başlayan, yedi yaşın 
da resimleriyle Hari 
ka Çocuk seçilen, 
1988 Sanat Olimpi 

yatları’nda Sevgi adlı 
eseriyle Dünya Hey 
keltraşları arasında 
ilk 10’a giren Öktem 
geride bine yakın 
çamur, taş ve bronz
dan yapılmış eser 
bıraktı.
Öktem’in 64 yıllık 
sanat yaşamında, 
aralarında Manisa 
Kuvayı Milliye ve 
Atatürk Anıtı, Kara 
Harp Okulu Harbiyeli 
Anıtı, Kastamonu 
Şerife Bacı Anıtı, 
Zonguldak Maden 
İşçileri Anıtı, Magosa 
Özgürlük Anıtı, 
Amasya Tamimi 
Anıtı, Çanakkale 
anıtlarının da olduğu 
yüzden fazla esere 
ve dev şehitlik anıt
larına imza attı.
Işıktan aldığı ilhamla 
gerçekliği, acıyı, 
toplumca çekilen 
ıstırabı ve mücade
leyi heykellerine

yansıtan Tankut 
Öktem’in Kuvayı 
Milliye ve Atatürk 
Anıtı, hala Türkiye 
'nin en büyük, 
dünyanın ise üçüncü 
büyük anıtı olarak 
literatürdeki yerini 
koruyor.
Yapıtlarında figür

lerin bir araya geliş
lerindeki duygusal 
ve anlatımcı tarafa 
önem veren ve 
bütünden parçaya 
ulaşmayı ilke edinen 
Öktem’in kom
pozisyonlarındaki 
ışık ve gölge denge
si üstün bir estetik 

duygusunun ürünü 
olarak görülüyor. 
Kuvayı Milliye 
destanın yontucusu, 
Cumhuriyet’in 
büyük heykel 
ustası Öktem;
Atatürk’ü statik kılan 
ve yalnız laştıran 
heykel anlayışına 
başkaldırı sini ise 
onu halkıyla birlikte 
yükselen bir lider 
olarak tasvir ettiği 
heykelleriyle ortaya 
koyuyor.
Işıktan aldığı ilham
la, gerçekliği, acıyı, 
toplumca çekilen 
ızdırabı ve mücade
leyi heykellerine 
yansıtan Tankut 
Öktem’in Kuvayı 
Milliye ve Atatürk 
Anıtı, bugün hala 
Türkiye’nin en 
büyük, dünyanın ise 
üçüncü büyük anıtı 
olarak literatürdeki 
yerini koruyor.

5 S AŞKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde

MENÜ Yılbaşı Özel Programı’na sîzleri de bekliyoruz/

ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KIŞI BAŞI)
ARA SICAK 
ANA YEMEK 
TATLI

Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık 
Sebzeli Krep (Havuç, Kabak, Biber, Soya Sosu ile) 
Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile 
Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL İKRAMLAR : Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

ALKOLLÜ :110TL(2DubleYerli)
ALKOLSÜZ :80 TL

PROGRAM_ _ _ _ _ _ _ _ ÇOCUK :50 TL
20:00 - 22:00 Dinleti Müziği 23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

22:00 - 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler 00:30 - 01:40 Club
23:00-23:50 İstek Bölümü 01:40-03:00 Kapanış ve Çorba ikramı

Bilet satışlarımız Aşka Otel’den bizzat yapılacaktır. Rezervasyonsuz giriş kabul edilmeyecektir.
YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON; Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

02245123200 - 022451231 00



} SINAV EĞİTİM KURUMLARlJ
GEMLİK ŞUBESİ

MENTAL ARİTMETİK'™
TÜRKİYE'DE İLK

KAYITLAR
BAŞLADI

YARATICI DRAMA - ORİGAMİ - TANGRAM 0224 513 2440
EŞREF DİNÇER MAH.YENİ PAZAR CAD.IRMAK SK. NO: 61 GEMUK

Karulüs:1$7'3

uemiiK KHrîez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ıs Aralık zuız Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Bursa’da önüne 
künye cinayeti
Bursa’da ödünç künye yüzün
den çıktığı iddia edilen kavgada 
1 kişi kalbinden bıçaklanarak 
öldürüldü. Bir kişinin de 
yaralandığı olayla alakalı 2 kişi 
gözaltına alındı. Haberi 3’de

Bursa Valisi Şahabettin Harput, Gemlik’e geldi MıMlılıHıv

Gemlik Kaymakamı Cahit Işık ve 
Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz'/ makamlarında ziyaret 
eden Bursa Valisi Şahabettin 
Harput, Gemlik'in sadece Bur 
sa'nın yükselen değeri ve vizyon 
ilçesi olmadığını belirterek, "Gem 
lik, BUSEB ile, Limancılık, tarım, 
Turizm ve Sanayisi ile Türkiye için 
en önemli ilçelerden birisidir" 
dedi. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

TARAFIN BERTARAF EDİLİŞİ
AKP iktidara geldikten bir süre sonra, 

kendine yakın medya oluşumuna başla 
dı.

Yazılı ve görsel medya, kamuoyu olu 
şumunun en önemli kaynaklardan biri 
dir.

Devletin elinde TRT gibi genel bütçe
den beslenen görsel ve işitsel bir medya 
gurubu varken, bunun dışında merkez 
medyaya rakip olacak ve iktidarın 
borazanhğını yapacak, yandaş medya 
oluşumu başladı.

Hocaefendi’nin ekibiyle yapılan ittifak 
nedeniyle, zaten belli bir medya gurubu 
vardı. Devamı sayfa 4’de

MAÇLARIN HEYECANINI

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi 
Asım Koca bıyık Meslek Yüksek Okulu’na 
bağlı öğrencilerin oluşturduğu Zeytin 
Topluluğu Semih Polat başkanlığında 
çalışmalarına başladı. Haberi sayfa 2’de

YILBAŞI GECESİ İÇİN 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI

r YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE

eşsiz B^NİZ MANZARASI - BALIK KCYTİ - LİG TV

BALIK R6STAÜRANT
Güzelyalı Mh. A. Aslan Cd. No:107/B 

Tel • O 224 533 00 06 Kuçükkumla/Gemlik/Bursa

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ucubelerden oluşan güruh...
Sevgili Nurullah Aydın değerli bir bilim ve düşünce 

insanı. Sağ olsun toplumu yorulmadan, yüksün- 
meden sabırla aydınlatmak için çabalıyor. Bugün 
köşemde izninizle onun 30 Kasım’da Etkili ve Yetkili 
Ucubeler başlığıyla kaleme aldığı yazısına yer ver
mek istiyorum. Elinize sağlık Nurullah öğretmenim...

Elbirliğiyle ayrık otlarım, ucubeleri ve toplumu bir 
ur gibi saran güruhu temizleyerek bugünleri aşa
cağız.

Onlar; güçtüler, zenginler. Halkın saf ve temiz 
duygularını istismar ederek etkili ve yetkili oldular.

Kimlik, kişilik, fikir değiştiren siyasetçiler, gazete
ciler, akademisyenler, Türkiye’nin en büyük talihsi
zliğidir. İlkesiz omurgasız yüzsüz tipler için önemli 
olan kişisel çıkarlardır.

Bu tiplerin siyasete yön vermesi partilerin akıl 
danışmanı olmaları bir talihsizliktir.

Kitlelerin uyuşturulmasında öncü rol oynayan bu 
tipler; kendilerini millet veya halk sözcüsü-vekili- 
temsilcisi diye tanımlanırlar.

Batı emperyalizmi günümüz insanını, ilk çağların 
köleleri haline sokmuştur.

Bakın; bu gerçeği herkes dile getirmeye çalışır. 
Ancak alternatif oluşturma da zorluk yaşarlar. 
Kimileri bireysel, kimileri parti grubu olarak hareket 
ederler. Bazı kişiler ve partiler ise duyarlı görünüp 
duyarsızlıklarını çıkarları için devam ettirirler.

Bilgi Çağında bilgisizlik ve çaresizlik nedeniyle 
işbirlikçilik moda olmuştur.

Aydın mı yoksa kimliksizleşen aydınlar mı var 
sorusu soruluyor.

İktidar için kriterlerin başında, küresel sermaye ve 
örtülü derin dünya örgütlerin icazeti gelmektedir.

Aydınların gaflet ve hıyaneti, aydınlardaki ideolojik 
körlükten ileri gelmektedir.

Bilim adamı ve sorumluluğunu yitirmiş 
akademisyenler, devşirilen ay dınlar ve embesil 
medya mensupları, Türkiye'yi sonu kaosa giden yol
ları döşemektedirler.

Dönek Aydınlar ve Diplomalı cahiller kafa karıştır
maktadır.

Beynin biyolojik ve sosyolojik ritmi bozulmuş, 
siyasi irade felç edilmiş ve biyolojik saldırı hazırlığı 
yapılarak Psikolojik Savaş her alanda her şekilde 
kural tanımaksızın uygulanmaktadır.

Kimliksizlere dikkat etmek gerekir. İnsan ve 
toplum üzerinde zihin operasyonları ile kitlesel zihin 
çökertme silahı kullanılmaktadır.

Kontrollü Gerilim Stratejisi; kitlelerin düşünme 
sorgulama melekelerini alt üst etmiştir.

Dinleme merakı insanları sarmalanmıştır. Dikkat! 
Casus yanı başınızdadır.

İstihbarat sistemlerinin şifreleri elinde olan küresel 
güç dünyayı dinliyor.

Terörün yeni silahı internettir ve siber savaş her 
alanda sürdürülmektedir.

Tele kulak ve medya-siyaset-yargı iç içe olmuştur. 
Korku ülkesi algısı, kitlelerde oluşmuştur.
Bilgi toplumu ve çağın gerçekleri ortada iken 

insanlar teknoloji bağımlısıdır. Tehlikeleri algılamak
tan uzaktır.

Siber güvenlik ortadan kalmış, bilgisayar yoluyla 
da takip sürmekte, mailler okunmaktadır.

Beyin avcıları işbaşındadır. Yabancılar uzman, 
gazeteci, danışman, iş adamı akademisyen kimlik
leriyle Türkiye'yi mesken tutmuşlardır.
Provokasyonlarını kamu görevlisi kimlikleriyle 
örtülü bir şekilde rahatlıkla yapar hale gelmiştir.

Türkiye ve Ortadoğu; casuslar savaşı arenasıdır. 
Bölge kaosa sokulmuştur. ABD'nin kaostan koz
mosa stratejisi işlemektedir. Bölge ülke lider ve 
kadroları, figüranlığı kabul etmiş rollerini oynamak
tadırlar.

Dikkat edin: Bilgi kirliliği yaratan sosyal ajanlar 
peşinizde olabilir.

Siyasetçi gazeteci akademisyen istihbaratçıhk ve 
lobicilik gözde meslek haline gelmiştir.

Muhbirlik, gizli tanıklık nemalanma ve takdir 
edilme kimliğine dönüşmüştür.

Gazete sayfalarında yer alan ve TV ekranlarında 
yer alan ucube tipler ücretli asalak işbirlikçilerdir. 
Ajan gazeteciler, ajan siyasetçilerle, ajan 
akademisyenlerle kol koladır.

Gizli Tanıklık nedeniyle gizemli soruşturmaya 
maruz kalma endişesi, duyarlı herkeste panik mey
dana getirmiştir. Propaganda, reklam ve siyaset; 
güç, servet ve şöhret aracıdır.

Asimetrik psikolojik savaş yürütülürken, Kontrollü 
Gerilim Stratejisi uygulanmaktadır. Propaganda 
neden ve kime karşı yapılır? Kim, neden, niçin, kime 
düşmanlık içindedir? Halkın bilinçlenmesini önle
mek sürüleşmesini sağlamak için yapılır

Uludağ Üniversitesi 
(U.Ü.) Gemlik 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu’na 
bağlı öğrencilerin 
oluşturduğu 
Zeytin Topluluğu 
çalışmalarına 
başladı.
Semih Polat 
Başkanlığında kuru
lan Zeytin Topluluğu 
öğrencileri tanıtım 
turlarına çıkarak, 
hedef ve projelerini 
anlatmaya 
başladılar.
İlk ziyaretlerini 
Gemlik Belediye 
si’ne gerçekleştiren 
öğrenciler, Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak ile bir araya 
gelerek amaçlarını 
anlattılar.
Gemlik gibi Zeytinin 
başkenti bir ilçede 
en büyük hedefleri 
nin İlçe halkını 
Üniversite ile buluş
turmak olduğunu 
vurgulayan Zeytin

çalışma ve gelişme 
yi kamuoyuyla pay
laşacaklarını ifade 
etti.
80 öğrenci ile kuru
luş çalışmalarını 
tamamladıklarını 
kaydeden Semih 
Polat, seminerler, 
fidan dikimleri, 
engelliler okuluyla 
ortak projeler gibi 
kültürel ve sosyal
çalışmalar da 
yürüteceklerini söz-

mezun olan öğrenci
lerin ilçeden ve 
okuldan hayat boyu 
kopmaması adına da 
etkin projeler ortaya 
koyacaklarını savu
nan Zeytin Toplulu 
ğu Başkanı Semih 
Polat, kamuoyunun 
da desteklerini bek
lediklerini sözlerine 
ekledi.
Öğrencileri makamın
da ağırlayan Gemlik 
Belediye Başkan

Yerleşkesine yönelik 
çalışmalarını anlattı. 
U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi’ne olan 
belediye desteğinin 
artarak devam ede
ceğini belirten 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, 
sosyal ve kültürel 
projelere de katkı 
sunacaklarını 
vurgulayarak,
öğrencilere başarılar 
diledi.

BHFliler Oörtygl'a »at Çıt için 
MİM önünde imza topladı

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
örgütü, Dörtyol 
kavşağına Bat Çık 
yapılması için AVM 
önünde imza topla
maya başladı. 
CHP Kadın Kolları 
üyeleri ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
Ahmet Dural 
Meydanındaki 
Gemlik Belediyesi 
CIUS AVM Alışveriş 
Merkezi önüne stand 
kurarak Dörtyol 
Kavşağı’nda, Bursa 
ve İstanbul yönün
den gelen araçların 
transit geçmesi için 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanının

geçmiş yıllarda 
verdiği sözün 
yerine getirilmesi 
isteyerek, Dörtyol

kavşağına bat-çık 
yapılması için 
Gemliklilerden 
destek istiyorlar.

Salı Pazarı’nda da 
imza kampanyasına 
devam edecekleri 
belirtildi.

IBM ABONE OLDUNUZ MU?
tsııiriı İsı sinil sinsi uısıssi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tr-MM a “SUYUNU BOŞA İt IHA A HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Bursa ıla iMiinc tüme cinayeti
Bursa’da ödünç 
künye yüzünden 
çıktığı iddia edilen 
kavgada 1 kişi 
kalbinden bıçakla
narak öldürüldü. 
Bir kişinin de 
yaralandığı olayla 
alakalı 2 kişi gözaltı
na alındı
Edinilen bilgiye göre 
olay, dün gece 
Kültürpark metro 
istasyonu civarında 
meydana geldi. 17 
yaşındaki 
Burhanettin Ç., söz 
konusu yerde 
daha evvel ödünç

Bursa’da to: 2'si ağır 5 yaralı
Bursa’da meydana 
gelen trafik kazasın
da 2’si ağır 5 kişi 
yaralandı. Kaza anı 
güvenlik kameraları
na an be an yansıdı. 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde önceki 
gece 23:30 sıraların
da aşırı süratten 
meydana gelen 
kazada, 16 EFV 27 
ve 16 SZ 001 plakalı 
iki otomobil, Devlet 
Hastanesi önünde 
kafa kafaya çarpıştı. 
Hurdaya dönen 
araçlarda sıkışan 
kazazedeleri çıkar
maya çalışan sağlık 
ekipleri ile kurtarma

Clnaııetıen aranan zanlılar »alıalanılı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Aranan Şahıslar 
Büro Amirliği ekip
leri, bir hafta 
içerisinde gerçek
leştirdiği operasyon 
larda çeşitli suçlar
dan aranan 197 
kişiyi gözaltına aldı. 
Şahıslardan 35'i 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Aranan Şahıslar 
Büro Amirliği, son 
bir hafta içerisinde 
çeşitli suçlardan

künye aldığı iddia 
edilen arkadaşı I.A. 
ile karşılaştı.
Taraflar arasındaki 
tartışmada öfkesine 
hakim olamayan 
I.A. (18), Burhanettin 

ekipleri meraklı 
vatandaşlar yüzün
den zor anlar 
yaşadı. Devlet 
Hastanesi’ne 20 
metre mesafede 

aranılan kişilere 
yönelik çok sayıda 
operasyon düzenle
di. Toplam 197 kişi 
gözaltına alındı.
Yapılan işlemlerin 
ardından adliyeye

Ç. ve yanındaki 
arkadaşı K.A.’yı (17) 
yaraladı.
Kalbine aldığı tek 
bıçak darbesi 
ile ağır yaralanan Ç., 
Çekirge Devlet 

meydana gelen 
sonrası olay yeri 
meraklı vatandaşlar
la dolup taştı. Araç 
içinde sıkışan 
kazazedeleri 

sevk edilen zanlılar
dan 35'i tutuklanarak 
cezaevine konuldu. 
'Kasten öldürme' 
suçundan 6 yıl 3 ay 
hapis cezasına çarp
tırılan H.A. ile 'kişiyi

Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Durumu ağır olan 
Çalışkan yapılan 
müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Polis bir kişinin 
ölümü, bir 
kişinin de 
yaralanmasıyla biten 
kavgada bıçak kul
landığı iddia edilen 
İ.A. ile ölümlü 
kavgaya karıştığı 
öne sürülen 
amcasının oğlu 
O.A'yı (18) 
gözaltına aldı.

kurtarmaya 
çalışan itfaiyeye 
bağlı kurtarma 
ekipleri ile sağlık 
ekipleri kaza yerini 
dolduran vatan
daşları sık sık 
uyardı, ancak mer
aklı vatandaşlar bir 
türlü dağılmadı. 
Kaza yapan otomo
billerin birinde bulu
nan bir yolcu 
sıkıştığı yerden uzun 
gayretler net
icesinde çıkarılabil
di. Kaza güvenlik 
kameralarınca 
saniye saniye kayde 
dildi. Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor 

hürriyetinden yok
sun kılma ve 
hizmete ilişkin emir
leri yerine 
getirmeme' suçların
dan 2 ay 15 gün 
hapis cezası alan 
M.U. da tutuklanan- 
lar arasında yer aldı. 
'Çocuğu veya beden 
veya ruh bakımın
dan kendisini savu- 
namayacak kişiyi 
öldürme suçundan 5 
yıl 6 ay 20 gün hapis 
cezası ile aranan 
M.A., ve 'nitelikli cin
sel saldırı' suçundan 
aranan F.Y. de tutuk
lanarak cezaevine 
konuldu

Yolun karşısına 
geçerken taksinin 

altında kaini
Bursa’da, yolun 
karşısına geçmek 
isterken taksinin 
çarpmasıyla ağır 
yaralanan 32 yaşın
daki Mehmet 
Değirmencioğlu, 
kaldırıldığı has
tanede yaşamını 
yitirdi.
Kaza, dün gece 
merkez Osmangazi 
İlçesi Yeni Yalova 
Yolu Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. 59 yaşındaki 
İbrahim G. yöneti
mindeki 16 T 0111 
plakalı taksi, İl 
Jandarma 
Komutanlığı yakın
larında yolun

Yalnız yaşayan kişi 
euinde ölü bulundu
Merkez Osmangazi 
ilçesinde yalnız 
yaşayan kişi evinde 
ölü bulundu.
Küçükbalıkh 
Mahallesi Aralık 
Sokak'taki evinde 
yalnız yaşayan ve 3 
gün önce İstanbul'
daki bir aile dostu 
ile telefonda konu 
şan Osman Peker* 
den (61) bir daha 
haber alınamadı. 
Yaşlı adamın tele
fonları açma
masının ardından 

KflŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

karşısına geçmek 
isteyen Mehmet 
Değirmencioğlu'na 
çarptı. Kazada ağır 
yaralanan ve 
çağrılan ambu
lansla Çekirge 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan 
Değirmencioğlu, 
burada yapılan tüm 
müdahalelere rağ
men yaşamını yitir
di.
Değirmencioğlu'nu 
n cesedi, otopsi 
yapılmak için Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na 
kaldırılırken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı

İstanbul'dan 
Bursa'ya gelen 
arkadaşı, Peker'in 
kapısını çaldı. 
Kapının tekrar açıl
maması üzerine 
arkadaşı, durumu 
polis ekiplerine 
bildirdi. Ekipler, 
çilingir yardımıyla 
içeri girdiklerinde 
Peker'in cesediyle 
karşılaştı.
Cenaze, otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

TARAFIN BERTARAF EDİLİŞİ
AKP kurulmadan önce, Fazilet Partisi’nin 

yayın organı olan kanallar ve Milli Gazete 
vardı.

Bunlar, genelde İstanbul Büyükşehir Beledi 
ye’sinden beslenirlerdi.

İslamcı çizgide yayın organlarıydı.
Tarikat ve cemaatların sözcüleriydi.
Vakit, Yeni Şafak, Yeni Asya, Türkiye, 

Zaman, Bugün gibi...
Ayrıca birçok da televizyon kanalları ve 

radyo kanalları vardı.
AKP iktidarının ilk yılları AB aldatmacasıyla 

geçti.
Türkiye’nin 40 yıldır kapısında beklediği AB’ 

ye, AKP ile gireceğimiz imajı ve propagandası 
yapıldı.

AKP, 2002 seçimlerine müslüman kimliğiyle 
değil, batılı görülerek girdi.

AB ülkelerinin ve ABD’nin desteğini aldı.
AB normlarına uyacaklarını, topluma o 

kadar inandırdılar ki, bizim eski dönme solcu 
Marksistler bile AKP’nin kuyruğuna takıldılar.

İleri demokrasi, azınlıkların haklarının korun 
ması, kürt halkının sorunlarının çözümü, ileri 
bir sivil anayasa, yasaların demokratikleşme
si, yargının yeniden dizayn edilmesi, ordudaki 
ulusalcılığın tasfiyesi, hukuk sisteminin düzel 
tilmesi...

Vesaire vesaire...
Yoğun bir vaad ve propaganda dönemi...
Bu arada AKP’ye karşı olan medyanın tas

fiyesi...
AKP’yi sert eleştiren tüm köşe yazarlarının 

patronlarına bilhassa Başbakan tarafından 
şikayet edilerek işlerinden kovulmaları...

Daha da öteye giderek, medya patronlarına 
yüksek vergi cezalan ile korkutmalar...

İşte bu arada Sabah Gazetesi’nin satışı. 
Sabah’ın yandaş bir Holding tarafından devlet 
bankalarından 750 milyon lira kredi sağlana 
rak alınması...

Başına, Başbakanın işten hiç anlamayan 
damadının getirilmesi...

AKP kurucularının Milli Görüş gömleğini 
çıkararak, rahmetli Erbakan’ın deyimi ile; 
"ABD gömleğini giymesi’’ sonucu başlayan 
süreçte, yalnız medya mensupları ve patron
ları değil, AKP’nin politikasına ters duran tüm 
sivil toplum kuruluşları taraf olmadıkları tak 
dirde bertaraf ediyeceğinin bilhassa Başba 
kan tarafından söylenmesi...

Gelelim Taraf olayına.
AKP iktidara geldikten bir süre sonra 

TARAF diye bir gazete çıkmaya başladı.
Çetin Altan’ın güzide edebiyatçı oğlu Ahmet 

Altan ve Yasemin Çonaar. adlı bavanın öncü 
lüğünde, liberal demokrat çizgi diye AKP’nin 
tüm politikaları göklere çıkarıldı. Yetmedi, or 
dunun ulusalcı komutanlarının ve subayları 
nın tasfiyesi için, bu gazete araç olarak kul
lanıldı. Kimlerin verdiği hala belli olmayan 
bavullar dolusu gizli belgeler, bu gazetede 
yayınlanarak Egenekon, Balyoz gibi davalar 
açıldı.

Genel kurmay başkanı bile terör örgütü 
üyesi sayılarak içeri tıkıldı. Yargı ve ordudaki 
Atatürkçü unsunlar yok edildi, tutuklatıldı. 
Ama geçen 10 yılda, ne AB’ye girebildik, ne 
de son 4 yıldır AB’nin adını ağızlarına 
almadılar. Ne ileri demokrasi geldi bu ülkeye, 
ne de sivil demokratik Anayasa.

Altan kardeşlerin ve diğer liboşlar AKP’nin 
ile yolları ayrıldı.

Tayyip onlara istediklerini yaptırdı. Görevleri 
bitti.

Sizin anlayacağınız taraf olmayanlar yine 
bertaraf edildi.

Bursa Valisi Şahabettin Harput, Gemlik’e geldi

Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ve 
Belediye Başkanveki 
li Refik Yılmaz'ı 
makamlarında 
ziyaret eden Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Gemlik'in 
sadece Bursa'nın 
yükselen değeri ve 
vizyon ilçesi olmadı 
ğım belirterek, 
"Gemlik, BUSEB ile, 
Limancıhk, tarım, 
Turizm ve Sanayisi 
ile Türkiye için en 
önemli ilçelerden 
birisidir" dedi.
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, Çevre ve 
Şehircilik Müdürü 
Eyüp Gül ve Özel 
İdare Genel 
Sekreteri Bilal Çelik 
ile birlikte önce 
Kaymakam Cahit 
Işık'ı ziyaret eden 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
daha sonra, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret etti. 
Belediye girişinde 
personel ile sohbet 
edip şakalaşan Vali 
Harput, güler yüzlü 
belediye personelini 
kutladı.
Daha sonra Refik 
Yılmaz ile sohbet 
eden Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
ilçede daire amir, 
müdür ve personel 
ler arasında da 
ahenk ve uyumun 
göze çarptığını ifade 
etti. Bursa Valiliği 
Eğitim Kervanı 
Programına da en

büyük ilginin 
Gemlik'ten geldiğini 
bildiren Harput, bu 
konuda da ilçe 
halkının duyarlılığına 
teşekkür etti.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ve 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ile Kentsel Dönüşüm 
çalışmaları ve 
ilçenin temel mese
lelerinin yerinde 
tespiti üzerine bir

araya geldiklerini 
açıklayan Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, "Müşterek 
çalışmalar büyük 
aşamalar kay dede 
rek, başarıyla 
sürmektedir. Kentsel 
Dönüşüm konusu 
Gemlik'te tamam
landığında ilçe sade 
ce depremsel bakım
dan değil, şehircilik 
açısından da 
imrenilen bir ilçe

olacaktır" diye 
konuştu.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, başta 
kentsel dönüşüm ve 
Kent Meydanı çalış
maları projeleri ve 
derelerin rekreasyon 
projeleri olmak 
üzere, alt yapı, üst 
yapı ve yatırımlar 
konusunda Vali 
Harput'a bilgiler 
verdi.

Perşembe günü kar geliyor
Bursa'da gece saat
lerinden itibaren 
etkili olan sağanak 
yağış, hayatı olum
suz etkilemeye 
devam ediyor. 
Sabah evlerinden 
çıkan bazı vatan
daşlar yağışa hazır
lıksız yakalandı. Gün 
boyunca devam 
eden yağışta zor 
anlar yaşayan vatan
daşlardan bazıları 
çatı, ağaç altı ve 
duraklara sığınırken 
şemsiyesi olanlar

ise yollarına devam 
etti. Özellikle akşam 
üzeri artan yağışta 
evlerine gitmek 
üzere otobüs durak
larına akın eden 
vatandaşlar uzun 
kuyruklar oluşturdu. 
Araçlarıyla trafikte 
ilerlemekte zorlanan 
sürücüler de yoğun
lukta nedeniyle zor 
anlar yaşadı. Yağışı 
fırsat bilen bazı 
vatandaşlar da şem
siye satmaya çalıştı. 
Şatışlardan memnun

olmayan seyyar 
satıcılar vatan
daşların yağmura 
rağmen şemsiye 
almadığından 
yakındı.

PERŞEMBE GÜNÜ 
KAR GELİYOR 
Meteoroloji 
Müdürlüğü yetk
ililerinden alınan bil
giye göre, Bursa'da 
dün akşam başlayan 
yağış hafta boyunca 
devam edecek. 
Sabahtan beri

devam eden 
sağanak yağışlarla 
birlikte kentte 
metrekareye 18 litre 
yağış düştüğü belir
tildi. Sağanak yağış, 
Perşembe günü ise 
yerini kar yağışına 

'bırakacak.
Halen 6—7 derece 
hava sıcaklığının 
hakim olduğu 
Bursa'da Perşembe 
günü kar yağışı ile 
hava sıcaklığının da 
sıfırın altına düşe
ceği bildirildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AKIL TUTULMASI
AKP Milletvekili 

Mehmet Metiner son 
zamanlarda züc- 
caciye dükkanına gir
miş fil gibi.

Önce Atatürk’ü 
dolaylı yoldan Faşist 
olmakla suçladı.

Tarihten alıntılarla 
hem Cumhuriyet hem 
Demokrasi adına 
Atatürk’ün söylediği 
birkaç cümleyi 
demokrat geçinen bu 
vekile kapak olsun 
anlamına sîzlerle pay
laşmak istedim.
Cumhuriyetin 

anayasası yazılırken 
komisyonda çalışan 
Yunus NADİ, Ziya 
GÖKALP, Ahmet 
AĞAOĞLU İle Atatürk 
arasında geçen 
diyaloğu Falih Rıfkı 
Atay anılarında şöyle 
anlatır.

‘Bunu dün akşam 
Fransız ihtilal tarihini 
gözden geçirirken 
not etmiştim’ dedi.

Sonra sözü 
Cumhuriyete getirdi. 

‘Bizde manası ne 
olmalı’ diye sordu. 
Fransızca sözlüğe 
baktığını Cumhuriyet 
kelimesinin orada 
‘HALKA AİT OLAN 
ŞEY’ diye tercüme 
edildiğini anlattı.Yıl 
1923.
“ARTIK BUGÜN 

DEMOKRASİ 
DÜŞÜNCESİ DAİMA 
YÜKSELEN BİR 
DENİZİ ANDIRMAK
TADIR.

20.YÜZYIL BİRÇOK 
ZORBA 
HÜKÜMETLERİN BU 
DENİZDE 
BOĞULDUĞUNU 
GÖSTERMİŞTİR.”Yıl 
1930.

2012 penceresinden 
1923 e bakanların bu 
Faşistden alacakları 
o kadar çok ders var 
ki Metin’er zih- 
niyetindekilerin 
anlayacağı türden 

değil. Yerim ben 
böyle Faşisti.
..Aynı Vekil TUNCELİ’ 

deki fişleme olayları 
nı izleme ve araştır
ma komisyonunun 
başına getirilmiş.

Geçenlerde konuyla 
ilgili bir TV kanalına 
verdiği mütalaada 
‘Fişlemelerin yapıl 
dığı tarihde 
Kaymakam şimdi 
müfettiş olan kişi 
hakkında şöyle diyor
du. “Soruşturmayı 
yürüten müfettişin 
objektif davranacağı
na eminim.”

Yani fişlemelerin 
yapıldığı tarihte 
Kaymakam olan 
şahıs bugün soruş
turmayı yürüten 
müfettiş.

Buyrun burdan 
yakın. Kendi kendini 
sorgulayacak bir 
müfettiş. Birde biz 
inanabilsek objektif 
olacağına.

Aynı Vekil 13 Aralık 
2012 tarihinde Kanal 
24 de katıldığı söyle 
şide “AKP HÜKÜ 
METİ ZAMANINDA 
FAİLİ MEÇHUL 
CİNAYETLERİN 
ORTADAN 
KALKTIĞINI” söyledi.

Faili meçhul 
cinayetlerin ortadan 
kalkması elbette biz- 
leri de sevindirir.

Önemli olan bu 
hükümet “FAİLİ 
BELLİ CİNAYETLER” 
konusunda ne yap
mıştır ona bakmak 
lazım.

Mesela son on yıl 
içerisinde faili 
meçhul bir cinayet 
aydınlatıldı mı?

Madımak 
katliamının azmettiri
cileri, gerçek failleri 
ve görevlerini yap
mayan kamu 
görevlileri hakkında 
ne yapıldı? İnsanlık 
suçları ne zamandan 
beri zaman aşımına 
uğruyor?

4 yıldır devam eden 
Ergenekon davasın
daki haksız hukuksuz 
yargılamalar, uzun 
tutukluluk süreleri ve 
seçilmiş millet vekil
lerinin hapiste olması 
hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

12 Eylül referandum 

yutturmacası ile ikti
dara bağladığınız 
yargı ve sendikal 
haklar ileri

Demokrasinin 
nimetlerinden mi?

Irak’da başlarına 
çuval geçirilen asker
lerimiz için 
Amerika’ya teşekkür 
edildi mi?

Kemal Unakıtan 
abinizi koruma altına 
alan yasaları çıkar 
diktan sonra kırdığı 
cevizler yüzün den mi 
siyaset sahnesinden 
sildiniz?

Asrın en büyük vur
gunu olan DENİZ 
FENERİ davasının 
ucu üst düzey AKP 
yöneticilerine dokun
duğu için mi 
savcılarını görevden 
alıyor, davayı yargı
dan kaçırıyorsunuz?

Ergenekon davasını 
Silivri’ye kaçırırken, 
Mehmet AĞAR’a 
memleketinde özel 
hapishane dizayn 
etmek, MİT müsteşarı 
Hakan FİDAN’ı özel 
yasa ile dokunulmaz 
lık zırhına almak özel 
ve yetkili görevlerde 
bulunanların asla suç 
işlemeyeceği hangi 
kitapta yazıyor?

Hukuk karşısında 
herkes eşit haklara 
sahip değilmi?

Mavi Marmara’da 
İsrail askerleri 
tarafından öldürülen 
sivil vatandaşların 
hesabı soruldu mu?

Kıbrıs Rum 
Kesiminin Akdeniz’de 
ki doğalgaz ara
maları başarı ile sona 
erdi. Kıbrıs Rum 
Kesimi ile enerji 
anlaşması yapmayı 
planhyormusunuz?

Suriye tarafından 
düşürülen uçağımız 
ve şehitlerimiz için 
“KARDEŞİM ESED” 
tazminat ödeme tek
lifinde bulundu mu?

Afyon’daki cephane
lik patlamasında ki 
soruşturmanın 
neresindesiniz?

Ve her şeyden 
önemlisi ULUDE 
RE’de katledilen 
otuzbeş sivil vatan
daşın failleri hala isti
fa etmeyi düşünmü 
yorlar mı?

Siz faili belli hukuk
suzlukların bile bu 
topluma hesabını 
veremezsiniz.

Bereket ki vatan
daşlarımızın cehalet 
sabrı ndasınız.

Zannediyorum bu 
vekil bu toplumun 
“AKIL TUTULMASI” 
yaşadığına kendisini 
iyiden iyiye inandır
mış durumda.

Ankara 
06:45 - 08:45 - 12:45 - 16:15 - 23:15

5120025 - 5120083

Antalya 
10:45-23:15

Denizli 
11:45-23:15

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşulları için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

İzmir 
08:15-11:45-23:15-00:15

fİSTER
[ DEDİĞİMİZ SAATTE...-

SFIRSAAT
“FIRSAAT'TE GELEM 

KAZANIR”

İstanbul
08:25 -10:25 -12:25 -14:25 -16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

İSTER 
HEMEN SEL

HEMEN AL
“ERKEN ALAN

KAZANIR"

n OEH OOO HE HE i wwwPamukkale.com.trU obU 333 35 351 Six"'*

wwwPamukkale.com.tr
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■■■■ Tarık TANIŞ
Fasıl...

Hüzün faslı dinledik 
İçimizi kanatarak 
İki çingen keman bir kırık ud

Dudağı ayaz kadın düşürdü 
nağmeleri

Ağladık
Saklanıp ıslak peçetelere 
Yüzümüzde fason gülümsemeler 
Kaçıştık mum gölgelerine

Loş duvarlara vurdu 
Titrek aksımız
Hayaliye verdik iplerimizi

Oynattı
Kukladan temaşa
Oynadık gecenin dibine vura vura

Bacağı kısa masada devrildi şafak
Önce kemanlar sustu
Sonra ayaz dudaklı kadın

Bahşiş zamanı kadar kısa sürdü 
Faslı şahane

flykent'te “Snelling Bee" heyecanı

Özel Aykent 
İlkokulunda 3. 

sınıflarla başlayan 
"Spelling Bee" 
heyecanı 4. sınıf 
öğrencileri ile 
devam etti. 
İngilizce öğretmeni 
Gizem Tümer önder
liğinde yapılan

"Spelling Bee" 
yarışması öğrenci
leri terletti. 4-A ve 4- 
B sınıf öğrencilerin 
den 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 kelimeleri^ 
doğru telaffuzu 
adına

bu tarz yarışmaların 
devam edeceğini 
belirtti. Yarışma 
sonunda katılım 
gösteren öğrenci
lerimize sertifikaları 
dağıtıldı ve kazanan 
4-B sınıfı ekibine 
"JfeNGA” oyunu 
hediye edildi.

Biz geceyi boğduk
Karanlıkta kaybolduk, karamsı 

hayaller kurduk

Güneş bozdu ezberimizi
Kadehi yine doldurduk

Kapanmadan açtık kapısı kilitsiz 
meyhaneyi

Taş plağa bir fasıl daha koyduk...

YGS «e LYS’de hüvük değişim

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

CTMfl ABONE OLDUNUZ MU?
«tıUi'la lıı Uıılı ılıtıl anini ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÖSYM Başkanı Ali 
Demir, ortaöğre
timde zorunlu ders 
olarak okutulan Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi dersinden 
YGS ve LYS-4'te 
soru sorulacağını- 
bildirdi.
Demir, yaptığı açık
lamada, yükseköğre
tim kuramlarına 
öğrenci seçme ve 
yerleştirme esasları 
m belirleyen 2013- 
ÖSYS kılavuzunun 
Yükseköğretim 
Genel Kurulu kara 
rıyla yayımlanarak 
uygulanacağını 
söyledi.
Kılavuz doğrultu 
sunda, 2013 Öğrenci 
Seçme ve Yerleştir 
me Sistemine 
(ÖSYS) başvuru 
işlemlerinin, 2-15 
Ocak 2013 tarihleri 
arasında yapılaca 
ğım belirten Demir, 
bir önceki yıla göre 
kılavuzda bazı 
değişiklikler 
olduğunu ifade etti. 
Demir, şunları söyle
di: "Ortaöğretim 
Başarı Puanı (OBP) 
adayın mezuniyet 
diploma notunun 5

ile çarpımı sonucun
da elde edilecek. 
OBP’nin 0,12 ile 
çarpımı sonunda 
elde edilen puan 
yerleştirme puanına 
ilave edilecek.
YGS'de ortak müfre
data dayalı Türkçe, 
Sosyal Bilimler, 
Temel Matematik ve 
Fen Bilimleri Testleri 
yer alacak ve aday
lar, güncel öğretim 
programlarından 
sorumlu olacaklar. 
LYS'lerde adaylar, 
güncel öğretim pro
gramlarındaki kaza 
mmların tamamın
dan sorumlu olacak. 
Ortaöğretimde 
zorunlu ders olarak 
okutulan Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi der
sinden YGS ve LYS- 
4'de soru sorula
cak."
Demir'in verdiği bil
gilere göre, 2013- 
ÖSYS kılavuzu hem 

görme engelli hem 
de işitme engelli 
adaylar için sesli ve 
işaret dilinde oku
narak internet 
sitesinden yayım
lanacak.
Adaylar, 2013-ÖSYS 
Kılavuzu ile Aday 
Başvuru Formuna 
Ösym'nih http: 
//www.osym.gov.tr 
internet adresinden 
ulaşabilecek.
Kılavuz dağıtımı ve 
satışı yapılmayacak. 
Adaylar isterlerse 
başvuru merkezler
ine gönderilen örnek 
kılavuzları da başvu
ru süresi içinde 
başvuru merkez
lerinde inceleyebile
cek.
Ortaöğretim Kurumu 
(Okulu) Müdürlükleri 
ve ösytn Sınav 
Merkezi Koordinatör 
lükleri ÖSYS'de baş 
vuru merkezi olarak 
görev yapacak.

Henüz mezüh 
olmamış, son sınıf 
düzeyindeki adaylar 
başvurulahhi 
okullarının bağli 
olduğu başvuru 
merkezihe yapacak. 
Mezun durumdaki 
adaylardan 2011- 
ÖSYS ve 2012- 
ÖSYS'nin her ikisine 
de bir başvüru 
merkezi aracılığıyla 
başvurmamış olan
lar ile 2011-ÖSYS 
veya 2012-ÖSYS'ye 
başvurmuş olahlâf- 
dan öğrenim bilgi
lerinde değişiklik 
olanlar başvurulahhi 
istedikleri başvuru 
merkezine yapabile
cek. Mezun dural
daki adaylardan 
2011-ÖSYS veya 
2012 ÖSYS'den 
birine başvuru 
merkezi aracılığıyla 
başvurmuş olan ve 
öğrenim bilgilerinde 
değişiklik olmayan
lar başvurularını 
isterlerse bireysel 
olarak internet 
aracılığıyla, ister
lerse diledikleri bir 
başvuru merkezine 
başvurarak yapa
bilecek.

file:////www.osym.gov.tr
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BİR KEZ DAHA HATIRLATALIM
Yıllar öncesi 

söyledik, yazdık. 
İlçenin bir turizm 
şehri olmasını, 
sanayileşmeye izin 
verilmemesini savun
duk.

Kimseler umursa 
madı bizi.

Gemlik sanayi şehri 
olduktan maada, 
yetmedi liman şehri 
ne dönüştü.

Haydarpaşa Gümrü 
ğü kapanınca yöneliş 
Gemiik’e.

Bir kez daha hatır
latalım.

Gemlik’te ilk sanayi 
kuruluşu,Sunğipek’ 
ten sonra BP’dir.

1961 sonra oluşan 
Belediye Meclisi’nde 
Belediye Meclis üyesi 
olarak karşı koydum.

Yanıcı, parlayıcı, pat 
layıcı petrol ürünleri 
nin ticaretini yapacak 
bu şirket para kazan
sın diye Gemlik’in 
halkımızı tehdit ve 
endişe altında tutma 
yalım dedim.

BP’nin yalnız petrol 
üzerine ticaret yaptı 
ğını, ülkede üretimi 
olmadığını, ülkede 
üretimle ilgili maddi 
katkısı bulunmadı 
ğını, her gittiği yerde 
tepki çekmemek için 
çalışanına üstün 
ücret ödemesi yap
tığını, gerçek ücret 

politikası uygulayan 
iş yerlerinde çalışan
ların iş barışını boza
caklarını, zeytin 
devşirme ücretlerinin 
artacağını, hasatta 
zorluklarla karşılaşıla
cağını savundum.

Hem de BP’ye 
araziyi satacak olan 
CHP’de beraber gö 
rev yaptığımız Sayın 
Rahmetli Danış Ekim’ 
e rağmen.

Rahmetli bir kez ol 
sun bana serzenişte 
bulunmadı bu davra 
nışıma karşı.

İzin verildi BP’ye. 
Uzun yıllar işletme 
ruhsatsız çalıştı. 
Savunduğum gerçek
ler görüldü. Bir ben
zin stok tankı infilak 
etti, bir itfaiye erini 
yitirdik.

Sonra o günün Ada 
let Partisi hükümeti 
bir gübre sanayi 
tesisinin kurulmasını 
öngörü yordu.

Çanakkale Milletve 
kili Sayın Refet Sez 
gin Bakandı. 
Tesisleri Çanakkale’ 
ye kurdurma uğraşı 
veriyordu. Adalet 
Partisi Gemlik ilçe 
örgütü AP’li Belediye 
Meclis üyeleri il genel 
meclisi üyeleri, 
Gemlik’te kurulmasını 
sağladılar. Sıra 
nerede kurulmasına 

gelince AP liler ikiye 
bölündü. Bir gurup, 
Şükrü Kaya'ya ait 
gayri menkul de diğer 
ğurup şimdiki yerinde 
kurulmasını istiyordu. 
Bu gurup Şükrü Kaya 
arazisinde kurulması 
halinde on-onbeşbin 
zeytin ağacının 
kesileceğini ortaya 
koyunca Gübre 
Fabrikasının Koca 
çukur’da kurulması 
hükümetçe karar
laştırıldı.

Danış Ekim ile 
devrin Sanayi Bakanı 
Sayın Mehmet 
Turgut’un bir ricası 
üzerine bedelden bir 
hayli indirim yaptı 
tesis kurulsun 
Gemlik’in birkaç 
evladı iş sahibi olsun 
diye.

Tesisler kuruldu 
ama çalışanları tesis 
yöneticilerini mem
leketinden ithal edi 
tenlerden oluştu.

Bir iki yıl sonra 
Kartal Belediyesi 
ilçede kurulu tesis
lerin kaldırılmasını 
isteyince BORUSAN 
Holding de Gemlik’te 
tesislerini kurdu. 
Sonra Marmara 
Kimya Sanayi, Çim- 
taş, Liman Tesisleri 
böylece Gemlik oldu 
sanayi şehri, liman 
şehri.

Arkasından gelsin 
göç.

Nüfus oldu şimdi 
110 bin. Alt yapı 
sorunları beliren 
çevre sorunları.

Yoğunlaşan şilep 
trafiği denize salınan 
sintine suları sızan 
motorin, salınan atık 
zehirli sular, baca 
gazları.

Bu yoğun sorunlar 
yetmezmişçesine, 
yok termik santral 
kurma girişimleri, 
kimyasal madde, 
kimyasal atık depola
ma için saha kazanım 
girişimleri, ÇED 
raporsuz girişimler 
iktidara yakınlar ya 
her şeyi rahatlıkla 
sağlanacaklarına 
inançla tepeden inme 
çözüm sağlama giri 
şimleri, yasalar mani 
olunca, yeniden bu 
kez gerekenden 
başlama çalışmaları, 
ÇED raporu temin 
toplantıları girişimin 
üretiminin artırıl
masını temin için 
yapıldığını çevreye 
zararlı olmayacak
larını beyan ediyor 
Gemlik Gübre Sanayi. 
Nitrat nitrit asit, 
amonyak, üre, 
amonyum nitrat üre 
çözeltisinin yanıcı 
parlayıcı patlayıcı 
özellikleri taşıdığın
dan Büyükşehir 
Belediyesi bu özellik
lerle çalıştırılacak 
tesislere izin verme 
me kararına varmış 
bulunuyor.

Sanki bu karar yok
muşçasına hala gir
işimler yapılıyor.

Sonra en önemlisi 
Gemlik birinci derece 

deprem bölgesi hali 
hazırda ruhsatsız 
çalışan tesis fay hattı 
üzerinde.

Bırakın Gemlik’i, 
Bursa hatta Marmara 
Bölgesi’nin amonyak 
sızıntısı ile büyük 
tehlike altında olduğu 
uzmanlarca belirtili 
yor. Efendim amon 
yak tankları kaya ze 
min üzerinde imiş 
öyle diyor Gemlik 
Gübre Sanayi temsil
cisi işi kurtarmak 
için.

Gemlik Gübre Sana 
yi tesislerinin bulun
duğu alana Kocaçu 
kur denir. Sazlık ba 
takhk bir yerdi ördek 
avcılarının aviığı idi. 
Yılanlar cirit atardı. 
Gemlik’in leylekleri 
nin doyum kaynağıy
dı.

Bunu bilen biz Gem 
Tiklilere hiçbir şey bil 
mez sanıyorlar. 
Sağlamlığını söyle
mekte sakınca görmü 
yorlar. Toplumu uyu
tacaklar.

ÇED raporu temin 
toplantısına devletin 
resmi görevlileri 

işlet me ruhsatı 
olmadığı ifade edilen 
bir mües sesinin 
çalışmasına müsama
ha gösterile rek 
hukuken var ol 
mayan bir tesisin faa 
liyetinin artırılması 
çalışmalarına nasıl 
katılır destek verir. 
Anlamak mümkün 
değil.

Esnafın hafta tatil 
ruhsatı yok diye iş 
yeri kapatılıyor, koca 
sanayi kuruluşları ha 
nl, harıl çalışıyor. 
Kimseler üzerlerine 

varamıyor, ceza 
kesemiyorlar, kapa 
tamıyorlar. Bu ilçeye 
Borusan Holding 
dışında hiçbirinin beş 
kuruşluk maddi 
katkısı bir noksanını 
giderme girişimi yok.

Önce işletme ruh
satı olmayanların ruh
sat almaya zorlanma 
larından çevreye 
duyarlılıklarından 
ötürü Belediye Baş 
kanvekili Sayın Refik 
Yılmaz’ı Büyükşehir 
Belediye Başkanı Re 
cep Altepe’ye dirençli 
davranışlarından 
ötürü kutluyorum.

Gelecekte yaptıkları 
bu görevler için bir 
daha aday gösteril 
memeyi bile göze 
alarak Gemlik Bursa 
Marmara bölgesini 
insanı ve doğası için 
göze aldıkları için bir 
kez daha kutluyorum.

Sağduyulu çevreye 
duyarlı doğa ve insan 
severler verilen 
mücadelede beraber 
el elele olacaklardır 
sizinle.

Şunu da söyleye 
yim, bizim kimselerle 
alıp veremediğimiz 
yok.

Sosyal demokratız.
Sermaye emek den

gesi olan demokrasi 
ye inanır, savunuruz.

Gemlikte doğduk, 
Gemlik’te yaşıyoruz. 
Özel sektörde elli yıl 
birinci derece 
görevlerde bulunduk. 
Doğa severiz. 
Amacımız doğal var
lıkları korumak gele
cek nesillere temiz 
yaşanabilir bir Gemlik 
bırakmaktır. 
Mücadelemiz bu.
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Gemliksporlular, Kocatepe zaferini kutladı

Bursa Süper Amatör 
Lig B grubunda 
Kocatepe İ. Ö. O. 
Takımını evinde ağır
layan Gemlik Spor 
sahadan 5-0'lık farklı 
galibiyetle ayrıldı. 
Grubunda lider olan 
ve flaş galibiyetlere 

imza atan kırmızı 
beyazlı futbolcuları 
Atatepe Sosyal 
Tesislerinde ağır
layan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, galibiyetin 
ötesinde güzel fut

bol adına Gemlik 
Sporlu futbolcuları 
kutladı.
Rakip takım
Kocatepe yönetici ve 
futbolcularını toplu 
halde Atatepe 
Tesislerinde ağır
layıp, yemek veren

Refik Yılmaz, futbol
un fair-play ve 
dostluk boyutunun 
da önemine dikkat 
çekerek, Gemlik 
Spor-Kocatepe 
takımları arasındaki 
dostluk görüntü
lerinin tüm spor 

dünyasına örnek 
olmasını diledi. 
Gemlik Spor 
Başkanı Orhan Koç 
ve yöneticilerin de 
katıldığı yemekli 
toplantı, sıcak ve 
samimi ortamda 
gerçekleşti.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, yemek 
sonrasında hem 
Gemlik Sporlu hem 
de Kocatepeli 
futbolcu ve 
yöneticilerle resim 
çektirdi.

İIİ: K Muin: li
Gücümspor, birinci 
devrenin son maçın
da deplasmanda 
İstanbul Caferağa 
Spor Salonunda 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi ile 
karşılaştı.
1.Periyot: 23:18 
2.Periyot: 18:23

3.Periyot: 22:15 
4.Periyot: 29:19 Maç 
sonu İTÜ : 92
Gücümspor:75 
Maç sonunda açıkla
ma yapan basın söz 
cüsü Ömer Gümüş, 
“1.devreyi galibiyetle 
kapatmak için oyun
cularımız elinden

geleni yaptı, Fakat 
yenilgiye en gel ola
madık, İstanbul dep 
lasmanında ulaşım 
ve yemek organiza
syonu konusunda 
desteklerini esirge
meyen Okay zeytin
ciliğe teşekkür ede 
riz” dedi

■ 
İHI

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK Mi

il
DİE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78
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Meclis Genel 
Kurulu'nda 10 
Aralık tarihinde 
başlayan bütçe 
maratonu 20 Aralık 
Perşembe günü 
bütçenin tümü 
üzerinde yapılacak 
son konuşmalar ile 
tamamlanacak.
Yaklaşık 4.5 milyon 
vatandaşı 
ilgilendiren SSK 
Tasarısının ise 
bütçe görüşmeleri 
arasında görüşül 
mesi bekleniyor. 
Meclis'te bütçe 
maratonu bitiyor. 
Bütçe 
görüşmelerinin 
ardından Genel 
Kurul'un çalış
malarına 25, 26 ve 
27 Aralık günlerin 
de ara vermesi bek
leniyor. 1 Ocak Salı 
günün de resmi 
tatil olması nede 
niyle böylece vekil 
ler yaklaşık 12 gün 
tatil yapabilecek. 
BÜTÇE GÜNDEMİ 
Meclis Genel 
Kurulu'nda 17 
Aralık Pazartesi 
günü; Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı, Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü, özel 
Çevre Koruma 
Kurumu Başkanlığı, 
Maliye Bakanlığı, 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, Kamu 
İhale Kurumu, 
Özelleştirme İdare
si Başkanlığı, 
Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve 
Denetim 
Standartları 
Kurumu, Gelir 
Bütçesi görüşüle
cek ve 2013 Yılı 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu

Tasarısının 8'inci 
maddesine kadar 
oylanması yapıla
cak.
18 Aralık Sah günü 
ise 2013 Yılı 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu 
Tasarısının 15'inci 
maddesine kadar 
oylaması gerçek
leştirilecek.
19 Aralık Çarşamba 
günü 2013 Yılı 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu 
Tasarısı ile 2011 Yılı 
Merkezi Yönetim 
Kesinhesap 
Kanunu Tasarısının 
oylanmamış mad
delerinin oylanması 
yapılacak.
Genel Kurul'un 
gündeminde 20 
Aralik "Perşembe 
ise bütçenin tümü 
üzerinde son 
konuşmalar yer 
alıyor. Ardından 
2013 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Kanunu Tasarısı ile 
2011 Yılı Merkezi 
Yönetim Kesin 
hesap Kanunu 
Tasarısı açık oya 
sunulacak.
Hükümet adına 
yapılacak konuş
mada ise Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın kürsüye 
çıkabileceği ifade 
ediliyor.
MHP Genel 
Başkanı Devlet

Bahçeli ile CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kıhçdaroğlu 
ise bütçenin son 
günü konuşmaya
cak 
Bütçenin tümü 
üzerindeki son 
konuşmalarda 
kürsüye ilk olarak 
MHP gelecek. MHP 
Grubu'nda Grup 
başkanvekilleri 
Oktay Vural ile 
Mehmet Şandır'ın 
konuşma yapması 
bekleniyor.
CHP'den İstanbul 
Milletvekili Aydın 
Ayaydın ve Kocaeli 
Milletvekili Hurşit 
Güneş konuşacak. 
AK Parti'de Grup 
Başkanvekili 
Nurettin Canikli, 
BDRde de Grup 
Başkanvekilleri 
İdris Baluken ile 
Pervin Buldan 
konuşacak.
Siyasi partiler 
arasında uzlaşma 
olması halinde 
Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 
Genel Kurul'da 
bütçe görüşmeleri 
arasında ele alı
nacak. Söz konusu 
tasarı yaklaşık 4.5 
milyon kişiyi yakın
dan ilgilendiriyor.

Ambulansların 
periyodik 
muayenelerinin 10 
Nisan 2013 tarihine 
kadar yapılması 
gerekecek. TSE'den 
onay alamayan 
ambulanslar trafiğe 
çıkamayacak. 
Türk Standardları 
Enstitüsü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
çıkartılan 
"Ambulanslar ve 
Acil Sağlık Araçları 
ile Ambulans 
Hizmetleri 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik" 10 
Nisan 2012 tarih ve 
28260 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Söz konusu yönet
melik ile 10 Nisan 
2012 tarihinden 
sonra tescil edile
cek ambulanslarla, 
10 Nisan 2012 tari
hinden önce tescil 
edilmiş (halen 
trafikte olan) ambu
lansların periyodik 
muayenesinin yapıl
ması görevi TSE'ye 
verildi. Bu görev 
kapsamında TSE' 
nin trafiğe henüz 
çıkmamış ve halen 
trafikte olan ambu
lansların periyodik 
muayenesini, 
TS EN 1789 stan
dardı ve söz konusu 
yönetmelikte belir
tilen hükümler 
çerçeve sinde yap
ması öngörülüyor. 
Periyodik muayene

sonucunda TSE'den 
"TSE-Ambulans 
Uygunluk Belgesi 
(Ek-C)" almaya hak 
kazanan ambu
lansların kullanımı 
mümkün olacak; 
uygunluk belgesi 
alamayan ambu
lanslar ise il sağlık 
müdürlüklerinin 
onayı ile ilgili valilik
lerce trafikten men 
edilecek.
TSE Otomotiv 
Merkezi Başkanlığı, 
bu görev 
kapsamında ilk aşa
mada 10 Nisan 2012 
tarihinden sonra 
tescil edilmiş ve 
henüz trafiğe çık
mamış 340 ambu
lansın periyodik 
muayene işlemlerini 
gerçekleştirdi. 
İkinci aşama ise 
Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre, 81 
ilde halen hizmet 
veren yaklaşık 6 bin 
ambulansın ilk 
tespit periyodik 
muayenesinin 
yapılmasını 
kapsıyor.
81 ilde yaklaşık 6 
bin ambulansın 
standartlara uygun
luğunu denetleye
cek olan TSE,

kuracağı 
sistem ile her 
ambulansın bir kim
lik numarası 
aracılığı ile takibini 
sağlayacak.
Böylece ambulans 
sayısının illere göre 
dağılımı, bu ambu
lanslardaki kritik 
cihaz ve ekipmanın 
durumu tek tuşla 
öğrenilebilecek. 
TSE'nin yapacağı 
periyodik 
muayenede, 
ambulansların 
ABS fren sistemi 
olup olmadığından, 
çarpma testlerinden 
geçip geçmediğine 
kadar pekçok stan
darda uygunluk 
şartı aranacak. 
Standartlara 
uymayan ambu
lanslar il sağlık 
müdürlüklerinin 
onayı ile trafikten 
men edilecek. 
Bakanlığın ilgili 
yönetmeliğine göre 
halen hizmet veren 
bu ambulansların 
periyodik 
muayenelerinin 
10 Nisan 2013 
tarihine kadar 
yapılarak eksiklik
lerin giderilmesi 
gerekecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

1 k

İtfaiye 110
Polis İmdat 155

■ Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55

. Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
, Kaymakamlık 513 10 51

C.Savcılığı 513 10 53
t 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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR -FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (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 Patrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol

R 
E 
H

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

HASTANELER

B 
E 
R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
. Sahil Dav. Hast. 513 23 29
; Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68

Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 5,4 30 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
i 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 Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4449 
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 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IHlMlUM
VENÜS SİNEMASI 
EVİM SENSİN: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30

MOSKOVANIN 
ŞİFRESİ TEMEL: 

12:00-14:15-16:30- 
18:30-20:30

REZERVASYON 
5133321



18 Aralık 2012 Salı Gemlik Körfez Sayfa 10

Mtı sın Bnıı ham Ha il»
2005 yılından bu 
yana çalışmalarını 
sürdüren ve konser 
gelirlerini çeşitli 
sosyal sorumluluk 
projelerine aktaran 
Nilüfer Kadın 
Korosu, Mor Salkım 
Kadın Dayanışma 
Derneği yararına 
sahnedeydi.
"Şiddet son bulsun, 
hayat bahar olsun!" 
sloganıyla düzenle
nen ve Türk sanat 
müziğinin sevilen 
eserlerinin seslen 
dirildiği konsere, Şef 
Dr. Aysel Gürel'in 
sözlerini yazıp 
bestelediği "Kadına 
Şiddet Olmasın" adlı 
hicaz-marş 
damgasını vurdu. 
Marşla başlayan 
konser izleyenlerin 
büyük beğenisini 
kazanırken, koronun 
seslendirdiği hicaz 
ve nihavent! eser
lerin yanı sıra icra 
edilen güncel pek 
çok Türk sanat mü

ziği eseri de kulak
ların pasını sildi. 
Hicaz marş konserin 
sonunda, Mor 
Salkım Kadın 
Dayanışma Derneği 
üyelerinin, ellerinde 
kadına şiddete 

dikkat çeken dövi
zlerle koroya katıl
masıyla bir kez daha 
seslendirildi ve 
büyük alkış topladı. 
Ayrıca Gülay 
Sürücü, Figen 
Şenyüz, Müşerref

Şen, Vildan Öztürk, 
Fatma Sevik, Aynur 
Öztan solist olarak 
sahnede yer aldı. 
Uğur Mumcu sah
nesindeki konserin 
ardından Mor 
Salkım Kadın 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Dilek Üzüm
cüler, Şef Aysel 
Gürel'e çiçek ve 
rerek teşekkür etti. 
Koro ayakta 
alkışlanırken, ayrıca 
Nilüfer Belediyesi 
Meclis Üyesi 
Aysel Okumuş da 
Başkan Mustafa 
Bozbey adına 
koroyu kutlayarak 
çiçek verdi.
Mor Salkım Kadın 
Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Dilek Üzümcülerin 
kızı Burcu Üzüm
cüler ile düet 
yaparak "Fikrimin 
İnce Gülü"nü 
seslendirmesi de 
gecenin sürprizi 
oldu.

SİM inil M lilt ■ ıVıı ■■ ■
ıHamute

Şükrü Şenol 
Ortaokulu Okul Aile 
Birliği cumartesi 
günü saat 13.00- 
17.00 arasında 
Gemlik Belediyesi 
11 Eylül Düğün 
Salonu’nda okul ve 
maddi desteğe 
ihtiyacı olan öğren
ciler yararına çay 
düzenledi.
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, “Bu 
organizasyonun 
gerçekleşmesinde; 
öncelikle düğün 

salonunu ücretsiz 
olarak tahsis 
ederek katkıda 
bulunan Gemlik 
Belediyesine, 
bağış yaparak 
veya bilet alarak 
maddi destekte 
bulunan kuru
luşlara, okul aile 
birliği yönetim 
kurulunun değerli 
üyelerine, katkıda 
bulunan tüm 
velilerimize ve 
görev alan tüm 
öğrencilerimize 
içtenlikle teşekkür 
ederim.” dedi

"SASKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde

menü Y'l^aşı Özel Programı’na sizleri de bekliyoruz.'
ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KIŞI BAŞI) 

Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık
ARA SICAK 
ANA YEMEK

: Sebzeli Krep (Havuç, Kabak, Biber, Soya Sosu ile) 
: Közlenrfiiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile ALKOLLÜ :110TL(2DubleYerli)

TATLI : Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı
ÖZEL İKRAMLAR : KapanışrÇorbası - Cips ve Çerez ALKOLSÜZ :80 TL
program_ _ __ _ _ _ _ ÇOCUK :50 TL
20:00 - 22:00 Dinleti Müziği 23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)
22:00 - 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler 00:30 - 01:40 Club
23:00'23:50 İstek Bölümü 01:40'03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

Bilet satışlarımız Aşka Otel'den bizzat yapılacaktır. Rezervasyonsuz giriş kabul edilmeyecektir.
Kr YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

02245123200 ' 02245123100
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Masaiaanarken 
lilKiMeıjsalıeleriıle 

leMi
Mudanya’da, komşusunun 7 
bileziğini sahtesiyle değiştir 
diği iddia edilen kadın yaka
landı. Haberi sayfa 3’de

Dün yapılan Genel Kurul ile Yıldırım Grubu yönetime girdi

GEMPORrıa yeni dönem başladı
Yıldırım Holdinge bağlı Yılport A.Ş.’nin Gemlik Uman 
ve Depolama Tesisleri A.Ş.’nin İş BankasTna ait olan 
yüzde 54 lük hissesini satın almasından sonra, 
Rekabet Kurulu ve İMK’dan da onay almasıyla kesin
leşen satış sonrası dün genel kurul yapıldı.
Genel Kurula, Yıldırım kardeşlerden Yılport adına 
Mehmet Yıldırım, Ali Rıza Yıldırım ve Yüksel Yıldırım, 
Yılport CEO’su Sean Pierce ve diğer GEMPORT yöne
tim kurulu üyeleri katıldı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü 
Gemlik’e gelen Yılport CEO’su Sean Pierce şirkette 
incelemeler yaptı. Genel Kurul ile ilgili olarak basına 
geniş daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi.

Mhıjıilı 
MMl

MMa
Gemlik-İstanbul 
arası 20 dakika 
oluyor.
Gemlik Belediye 
si'nin girişim
leriyle hazırlanan 
projenin onay 
alması halinde 
önümüzdeki yıl
başından itibaren 
Gemlik'e deniz 
uçağı seferleri 
başlayacak. 4’de

tüne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

GEMPORT’ta yeni dönem, 
İstanbul’a yeni deniz ulaşımı...
Son günlerde Yıldırım Holding kurumlan 

Gemlik gündeminden inmiyor.
Gemlik Gübre’nin üre ve kompoze gübre 

üretmek istemesi, belediye ve çevrecilerin 
ile siyasilerini eleştirilerine takıldı.

ÇED toplantısının yapıldı saatlerde, 
Yıldırım Holding sahipleri Mehmet, Ali Rıza 
ve Yüksel Yıldırım kardeşler, CEO’ları, 
ABD’li Sean Pierce Gemlik’e geldiler.

GEMPORT’taki İş Bankası hisselerini satın 
alan Yıldırım Holding’e bağlı Yılport A.Ş. 
adına yönetimi alma hazırlıkları yaptılar.

Devamı sayfa 4’de

LİG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ 
MAÇLARIN HEYECANINI 
AİLENİZ İLE BİRLİKTE 

YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK 
KALİTELİ BİR MEKAN...

| eşsiz B£NİZ MANZARASI - BALIK K£¥Fİ -ÜS TV MCVgCANI

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA M imıi ıııiiii ıılıiii

Kuvvetler ayrılığı diye bir şey vardı...
Aldığı yüzde 49,83 oyla ulusun denetimini 

eline geçirdiğini düşünen bizim güçlü başbakan 
dümeninde olduğu gemiye tam yol verdi. 
Saltanat dönemine özlem duyuyor olmalı ki 
ısrarla tümüyle kendisi için tasarlanmış 
başkanlık sistemine geçirmek istiyor ülke yöne
timini... Onun için de;

Hiçbir kuralı takmıyor. Hiç bir kurumu beğen
miyor.

Onun düşlerine aykırı olduğu için hayal ürünü 
olan TV dizilerini bile... (Bu ara Muhteşem 
Süleyman’a taktı. Daha önce de yardımcısı 
Behzat Ç.’yi sıkı takibe almıştı.)

Tüm kurumlan dilediği kalıba sokuyor, kural
ları da kendisi koyuyor.

Oysa;
Türkiye Cumhuriyeti’nin benimsediği ve uygu

ladığı bir yönetim yapısı vardır.
Başbakana bu yönetim yapısını anımsatmak 

ve belletmek gerekmektedir.
Ben yurttaş olarak bir adım atıyorum.
Başbakana yapısal anlamda temel bir bilgi 

vermek istiyorum.
Kuvvetler ayrılığı, Fransız aydınlanmam 

düşünür Baron de Montesquieu tarafından 
ortaya atılmış olan, demokratik devlet yönetimi
ni düzenleyen bir modeldir.

Bu model içinde devlet çeşitli birimlere 
ayrılmıştır, her birimin ayrı ve bağımsız gücü ve 
sorumluluk alanları vardır. Bunun yanında her 
birim bir diğerinin güç kullanımı üzerine sınırla
malar getirebilmektedir.

Devlet birimleri genel olarak yasama, yürütme 
ve yargıdan oluşur.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin taraftarları bu 
ilkenin demokrasiyi koruduğunu ve zorba, tota 
liter hükümetlere engel olduğunu savunurlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuvvetler ayrılığı ilke
sine dayalı bir yapısı vardır. Yasama, Yürütme 
ve Yargı erklerinden oluşan üçlü kuvvet ayrılığı 
ilkesi temel alınmıştır.

Cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkede 
Cumhurbaşkanı, Devletin başıdır. Bu sıfatla Tür 
kiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini 
temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet 
organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını 
gözetir.

Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti'nde de yürüt
menin başıdır. Bakanlar Kurulu'na başkanlık 
eder. Hükümeti ve icraatlarını yönetir. Türkiye 
Cumhuriyeti'nde her bir 4 yılda bir genel seçim
le oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan Başbakan 4 yıl süre ile seçilir.

Başbakan, bakanlar kurulunun başkanı 
olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve 
hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini 
gözetir. Bakanlar Kurulu bu siyasetin yürütül 
meşinden birlikte sorumludur. Her bakan, baş 
bakana karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi 
içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve 
işlemlerinden de sorumludur.

Başbakan, bakanların görevlerinin anayasa ve 
kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini 
gözetmek ve düzeltici tedbirleri almakla yüküm
lüdür.

Yargı organları; Türk Halkı adına bağımsız 
olarak görev yapar.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hâkim ve 
savcıların tayin, terfi ve atama işlerinden 
sorumludur.

En üst mahkeme Yargıtay'dır ve son karar 
verici mekanizmadır. Aldığı içtihat kararları 
bağlayıcıdır.

Anayasa Mahkemesi ise Cumhurbaşkanı vey< 
yeterli sayıda imza sahibi milletvekillerinin 
müracaatı ile yasaların Anayasa'ya uygun
luğunu denetleyerek, yürürlüğe girmesine ya d 
iptaline karar veren son mercidin Ayrıca Yüce 
Divan olarak görev yapar.

Danıştay idari davaların bakıldığı yargı 
organıdır. Aldığı kararlara yürütme uymak 
zorundadır.

Sayıştay ise tüm kamu kurum, kuruluş ve ikti 
sadi teşebbüslerin muhasebat sistemim 
denetlemekle yükümlüdür.

Gemlik Belediyesi 
nin Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
karşısında yapmayı 
planladığı ye kamu
laştırmasını tamam
layıp proje ihalesini 
gerçekleştirdiği 
Kapalı Pazar Yeri 
Projesi konusunda 
bilgilendirme toplan
tısı yapıldı.
Katılımcı Yönetim ve 
Şeffaf Belediyecilik 
ilkesi uyarınca sivil 
toplum örgütü 
yöneYicı'ıer'ım ağır
layıp, proje hakkında 
bilgi veren Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, herkesimden 
projeye katkı sunul
masını beklediklerini 
söyledi.
Gemlik'in yıllardır 
özlemi olan kapalı 
Pazar yerini eksiksiz 
tamamlamayı hedef 
(ediklerini belirten 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, üç ayrı ada 
üzerinde 10 bin 
metrekare alan üzeri 
ne yapılacak ve üstü 
otopark, alt kısmı da 
kapalı Pazar yeri 
olarak kullanılacak 
proje konusunda 
önemli açıklamalar
da bulundu.
Gemlik Belediyesi 
Toplantı Salonunda 
yapılan bilgilendir 
me toplantısına 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, İnşaat Mühen 
dişleri Odası 
Başkanı Hasan 
Hamaloğlu, Mimarlar 
Odası Başkanı 
Kenan Çakır, Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı İbrahim

Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce tescilli EX080983 sayılı 
beyannamemize ait N0693360 sayılı ve 12.11.2012 tarihli 

ATR dolaşım belgemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
NEK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

MESUT GIDA MEŞRUBAT İH. MAD. LPG GAZ DAĞITIM SAN VE 
TİC. LTD.ŞTİ. TARAFINDAN GEMLİK TEKNİK VE ENDÜSTRİ 

MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
29.11.2012 TARİHİNDE KESİLEN SERİ A 182138 SIRA 

NUMARALI 1.298.00 TL LİK FATURA KAYBOLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR

Talan, Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Ziraat Yüksek 
Mühendisi Hasan 
Selçuk Oral, İlçe 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık temsil
cisi Kasım Yıldırım, 
Belediye Daire Mü 
dür ve Amirleri, 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, Tüketiciler 
Derneği Yöneticileri, 
İlçe Sağlık Grup 
Başkanlığı yetkilileri 
katıldılar.
Gemlik'in ilk kapalı 
Pazar yeri konusun
da da yönetmelik 
lere uyulacağı ifade 
edildi.
Katılımcı yönetim ve 
Şeffaf belediyecilik 

ilkeleri doğrultu 
sunda tüm katılım
cıların fikir, düşünce 
ve uyarıları dinlenip, 
notlar alınırken, 
Kapalı Pazar yerinde 
emzirme odası, kur
ban kesim yerleri, 
deprem ve afetlerde 
toplanma merkez
leri, tuvalet, 
lokanta ve çay ocağı 
da bulunacağı 
belirtilidi.
İlk etapta haftada iki 
gün hizmet vermesi 
planlanan Kapalı 
Pazar yerinde 
yürüyen merdiven 
ve asansör de 
konuşlanacağı kay 
dedilirken, tüm 
görüşlerin proje 

ihalesi sonrasında 
yaşama geçirileceği 
belirtildi.
Kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
yanı sıra sivil 
toplum örgütlerinin 
görüşlerine de 
büyük önem verdik
lerini hatırlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, bil
gilendirmenin yanı 
sıra katkı sunma 
adına yapılan 
toplantıların ilçe 
konusunda yapıla
cak hizmetlerin 
tamamında da peri 
yodik hale getirile
ceğini sözlerine 
ekledi.
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Mil il lil Mil M SİM !li IKilli
Bursa'nın merkez 
Yıldırım İlçesi'nde, 
bir evin bahçesinde
ki samanlıkta 
yapılan aramada 60 
bin paket kaçak 
sigara ele geçirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü 
ekipleri, piyasaya 
kaçak sigara sürmek 
istediklerini

Zehirlenen Aile 3 Gün Sonra Bulundu
Bursa'da, sobadan 
sızan karbonmonok- 
sit gazından 
zehirlenerek 
yaşamını yitiren ayın 
aileden 3 kişinin 
cesedi ancak 
3 gün sonra 
bulunabildi. Ailenin 
diğer oğlunun ise o 
gece eve geç geldiği 
için ailesini rahatsız 
etmeyip, terasta 
uyuduğu ve bu şek
ilde ölünden kurtul
duğu belirtildi.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Mollafenari 
Mahallesi Mera 
Sokak üzerinde 
meydana geldi. 
Burada eşi Çevriye 
Çetinkaya (49) ve 9 
yaşındaki oğlu 
İbrahim Çetinkaya

Bursa'da Samlı Kauga: 2 Yaralı
Bursa'da bir iş 
hanında gürültü 
yüzünden çıkan kav
gada, 2 kişi satırla 
yaralandı.
İddiaya göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Bursa Adalet 
Sarayı'nın karşısın
daki iş hanının 3. 
katinda, 2 arkadaşıy
la gürültü yaptıkları 
ve yüksek sesle 
müzik dinledikleri 
iddia edilen 
Coşkun Ç. ile 
Bülent G. (33) aynı 
kattaki komşusu 
Fuat S. (52) 
tarafından uyarıldı. 
Kendi aralarında 
anlaşamayınca

__
belirlediği
2 kişinin bulunduğu 
otomobili takibe 
aldı. Otomobilin 

ile birlikte yaşayan 
Cemil Çetinkaya 
(60), sobadan sızan 
gazdan zehirlendi. 
Aynı odada kalan 
aileden 3 gün haber 
alamayan komşuları 
durumu inşaatta 

yöneticinin odasına 
giden taraflar, tartış
mayı burada da 
sürdü. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
üzerine Fuat S, yanı
na getirdiği satırla 
Bülent G. ile Coşkun 

önüne park ettiği 
merkez Yıldırım İlçe- 
si'ndeki eve baskın 
düzenleyen ekipler, 

çalışan büyük oğlu 
Nail Çetinkaya'ya 
haber verdi. Telaşla 
eve gelen Nail 
Çetinkaya ile 
Çevriye Çetinka 
ya'nın kardeşi Metin 
Bostan, camı kırarak

Ç'ye saldırdı. Bu 
sırada, Coşkun Ç. 
belinden, Bülent G. 
ise sol elinden yara
landı.
İş hanından kaçarak 
adliye önündeki 
polis noktasına sığı

bahçedeki samanlık
ta gizlenmiş 
60 bin paket kaçak 
sigara ele 
geçirdi.
Kaçak sigarayla ilgili 
Celal A. (22) ve evin 
sahibi N.A. (23) 
gözaltına alındı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
ifadeleri alınan 
şüphelilerden N.A. 
serbest bırakılırken, 
Celal A. adliyeye 
sevk edildi 

içeri girdiğinde facia 
ile karşılaştı. Odada 
cansız yatan anne- 
baba ve çocuk için 
ambulans çağrıldı 
ama çok geç olmuş
tu.
Cesetler, kesin 
ölüm nedenlerinin 
tespiti için Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırılırken, büyük 
abi Nail Çetinkaya 
ve aile yakınları sinir 
krizleri geçirdi.
Sabahın ilk ışıkları 
ile birlikte komşular 
da facianın 
yaşandığı eve akın 
etti. Evde göz yaşları 
sel oldu. 3 cesedin 
çıktığı evden tüten 
dumanın yanı sıra, 
evin girişindeki 
kömür çuvalları 
dikkat çekti.

nan Bülent G, 
polislerden yardım 
istedi. Polisler, duru
mu 112 Acil Servis 
ekiplerine bildirdi. 
Bülent G. ve 
Coşkun Ç, olay 
yerine gelen ambu
lansla Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralılar, 
burada yapılan 
müdahalenin ardın
dan taburcu edildi. 
Kavgadan sonra 
yönetim odasında 
bekleyen Fuat S. ise 
gelen polislere tes
lim oldu. Fuat S, 
ifadesi alınmak 
üzere karakola 
götürüldü.

Bursa’da Yangın, 
2 Ev ve 1 ütomohili 

Kül Etti
İnegöl İlçesi'ne 
bağlı Şipali Köyü'n 
de, odunlukta 
başlayan yangın 2 
ahşap ev ve 1 oto
mobili küle çevirdi. 
Yangın, itfaiye ekip
leri ve vatan
daşların çalışmaları 
sonucu diğer 
evlere sıçramadan 
söndürüldü.
Şipali Köyü’nde 
gece saat 01.00 
sıralarında, Cengiz 
Demir'e ait evin 
önündeki odunluk
ta, belirlenemeyen 
nedenle yangın 
çıktı. Rüzgarında 
etkisi ile kısa 
sürede büyüyen 
yangın, Cengiz 
Demir ile hemen 
yanındaki Yalçın 
Umut'a ait ahşap 
evlere sıçradı.
Oldukça hızlı bir 
şekilde büyüyen

Masal yaparken 
bilezikleri 

sahteleriyle 
değiştirdi

Mudanya ilçesinde, 
komşusunun 7 
bileziğini sahtesiyle 
değiştirdiği iddia 
edilen kadın yaka
landı.
Halitpaşa 
Mahallesi’nde otu
ran P.B. ile komşu 
ve sıkı dost olan 
L.Ç, yaklaşık bir ay 
evvel oturmaya git
tiği komşusunun 
dalgınlığından fay
dalanarak 1 bilez
iğini sahtesiyle 
değiştirdi. Önceki 
gün P.B’ye tekrar 
giden ve rahatsı
zlığından istifade 
ederek masaj 
yapan L.Ç, 
komşusundan 
havlu getirmesini, 
aynı zamanda 
bileziklerini çıkar
masını istedi.
Bileziklerini çıkarıp 
yan odaya havlu 
almaya giden 
P.B.’nin bu kez 6 

yangın, iki evin 
ardından bahçedeki 
Cengiz Demir'e ait 
özel otomobile de 
sıçradı. Yangının 
hızla büyüdüğünü 
gören ev sakinleri, 
kendi imkanları ile 
başlattıkları 
söndürme çalış
malarını 
sürdürürken, itfai 
yeye haber vererek 
evleri boşaltmaya 
çalıştılar.
Kısa sürede köye 
gelen İnegöl 
Belediyesi itfaiye 
ekipleri, vatan
daşların yardımıyla 
yangını diğer evlere 
sıçramadan 
söndürdü. Yangın 
da Yalçın Umut ve 
Cengiz Demir'in evi 
ve arabası küle 
döndü. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor 

adet bileziğini 
sahteleriyle 
değiştiren L.Ç. 
evden hiçbir şey 
olmamış gibi 
ayrıldı.
Daha sonra bilezik
lerini koluna takan 
P.B, durumdan 
şüphelenerek 
bileziklerini aldığı 
kuyumcuya gid
ince, kolundaki 7 
adet yaklaşık 20 
bin lira civarındaki 
bileziğin sahte 
olduğunu öğren
ince polise müra
caat etti. Asayiş 
ekiplerinin sıkı tak
ibi neticesinde L.Ç. 
Bursa’da 
yakalanırken, 
bilezikler sattığı 
kuyumcudan geri 
alındı. İfadesinin 
ardından mahkem
eye sevk edilen 
L.Ç. tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.
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Güne Bakış lniIniıiliM-MMıKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

GEMPORT’ta yeni dönem, 
İstanbul’a yeni deniz ulaşımı...

Öğrendiğime göre, dün GEMPORT hisse 
darlan yeni ortaklarıyla olağanüstü genel 
kurul toplantısı yaptılar.

Anonim şirketlerde yüzde 50’nin üzerinde 
pay sahibi kimse, onlar yönetimde söz sahi 
bidirler.

Yani kararlarda, çoğunluk daima yüzde 50 
nin üzerinde olanlarındır.

Gemport hisselerinin dağılımını daha ön 
ce yazmıştım.

Yeni durumda İş Bankası’nın kuruluşu 
olan Nemtaş, Nemrut A.Ş’nin yüzde 54 his 
se devri Yıldırım Holding’e bağlı Yıl port 
A.Ş. tarafından alındı.

Yasal süreç tamamlanarak dün yapılan 
olağan üstü genel kurul ile Yılport hissedar
ları yönetime girdi.

Yönetim Kurulu Başkanhğı’na kimin geti 
rildiğini öğrenemedim.

Ama, mutlaka Yıldırım kardeşlerden biri 
dir.

GEMPORT’ta bundan sonra yeni bir 
dönem başlayacaktır.

İş Bankası bir kamu kurumuydu.
Yıldırım Holding ise özel sektör, bir aile 

kuruluşu...
Yönetim farklılıkları olacaktır.
Dileğim, personelde büyük değişikliklerin 

olmamasıdır.
Gemport limancılıkta modern işletmecilik 

metodlarını uygulayan bir kurumdur.
Sağlam bir alt yapısı ve müşteri portföyü 

mevcuttur.
Yılport yönetiminin bunu iyi değerlendir 

meşini beklerim.
Bu arada, son zamanlarda Yıldırım 

Holding’in yapmak istediği yatırımlar 
nedeniyle ters düştüğü Gemlik Belediyesi 
ile artık ortaklık söz konusudur.

Bu ortaklık, aradaki buzların erimesine 
vesile olur mu göreceğiz.

Gemlik-İstanbul 
arası 20 dakika 
oluyor.
Gemlik Belediyesi' 
nin girişimleriyle 
hazırlanan projenin 
onay alması halinde 
önümüzdeki yıl
başından itibaren 
Gemlik’e deniz 
uçağı seferleri 
başlayacak. Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
Gemlikli ve Bursah 
sanayici ve işadam 
larının yanı sıra 
İstanbul ile bağlan
tılı pek çok kişinin 
zaman kaybına uğ 
ramadan İstanbul'a 
gidebileceğini belir 
terek, "Bu proje 
Gemlik’e artı değer 
kazandıracaktır. 
Gemlik'in marka 
değerini ve ismini 
daha da yükselte
cektir" dedi.
Gemlik’e gelen 
BURULAŞ Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy, SEABİRD 
Havayolları Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü 
Kürşad Arusan, 
Kaptan Pilotlar 
Stephen Bursey, 
Kirk Ailen ve Fabio 
Ciovaccani ile birlik
te U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi önü,

İSTANBUL’A 20 DAKİKADA DENİZ UÇAĞI 
Gemlik Belediyesi Basın Bürosu’ndan 

gelen bir haberde, Gemlik İstanbul arası 
yolculuğun deniz uçağı ile 20 dakikaya 
ineceği bildiriliyor.

Dün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Genel Müdürü Levent Fidansoy ile 
SEARBİRD Havayolları Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Kürşat Arasun, 
kaptan pilotlarla Gemlik’e gelmişler.

İstanbul ile Gemlik arasında 19 kişilik 
deniz uçaklarıyla yolcu taşımacılığı için 
görüşmüşler.

BURULAŞ bu işin fizibilete ve projesini 
hazırlayacakmış.

Güzel bir haber.
Ancak 19 kişilik deniz uçağını ile kitle taşı

macılığı yapılamaz.
Bu hizmetten parası çok olanlar yararlanır.
Doğru olan, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ 

nin kurduğu şirket ile Mudanya’dan İstan
bul’a yapılan hızlı feribot seferlerinin 
Gemlik’e getirilmesi olmalı.

Veya deniz uçağının fiyatlarının vatanda 
şın cebini yakmamalı.

Mı Wilimlmiwsi silinir

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Başkanhğı’nca 
başlatılan Dörtyol 
Kavşağına Bat Çık 
yapılmasını isteyen

Dörtyol iskelesi ve 
sahil kesiminde 
incelemelerde bulu
nan Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, BURULAŞ 
ile proje ortaklığı 
yapacaklarını 
belirterek, alt yapı, 
fizibilite ve izin 
konusundaki çalış
maları başlattıklarını 
kaydetti. Gemlik ile 
İstanbul arasının 
deniz uçağı sefer
leriyle 20 dakikaya 
ineceğini bildiren 
Yılmaz, 19 kişilik 
deniz uçaklarının 
Haliç'ten kalkıp, 
Gemlik Dörtyol 
mevkiine ineceğini 

imza kampanyasına 
dün de Salı Pazarı 
girişinde açılan 
standa devam edildi. 
CHP Yönetim Kurulu 
üyelerinin ve Kadın

anlattı.
Gemlik Liman 
Müdürü Serkan 
Canlı ile de görüşen 
heyet, gerekli çalış
maların tamamlan
ması halinde yeni 
yılda bu seferleri 
başlatacaklarını 
açıkladılar.
Geçtiğimiz yıl 
Haliç'ten Türkiye'nin 
4 noktasına deniz 
uçağı ile hizmet ver
meye başlayan 
SEABİRD Havayol 
lan Şirketi ise 
Gemlik Belediyesi' 
nin talebi doğrul
tusunda merkez 
noktayı önce 5'e 
ardından da 14'e

Kollarınca südürülen 
imza kampanyasın
da pazara giden 
Gemliklilerden ilgi 
gördü.
CHP’liler Dörtyolda 

çıkaracaklarını söy 
lediler.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, deniz uçağı 
seferleriyle ulaşımın 
çok kısa sürede 
tamamlana cağını ve 
zaman kay binin 
önüne geçileceğini 
hatırlatarak, bu 
çalışmanın Bursa ve 
Gemlik’e hayırlı 
olmasını diledi.
Projenin Gemlik’e 
artı değer katacağını 
vurgulayan Refik 
Yılmaz, bu proje 
sayesinde ilçenin 
marka değeri ve 
isminin de yüksele
ceğine dikkat çekti.

kazaların ancak ya 
pılacak bir batçıkla 
son bulacağını araç 
ların Gemlik girişinin 
de eski haline gele
ceğini söylediler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi, Asım Kocabıyık Kültür Merkezi’nde ilk sergi hizmete girdi

"MAVİ SULflRDfl SEVİR II" SERGİSİ ftÇILOI

sanat eserinden aldılar. Endüstri MeslekBORUSAN A.Ş., 
Gemlik Lions 
Kulübü, Uludağ 
Üniversitesi Âsim 
Kocabıyık Meslek

Yüksek Okulu ve 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu İşbirliğiyle 
düzenlenen "Mavi 
Sularda Seyir II, 
Model Tekne ve 
Resim" âdil karma 
sergi, Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nde açıldı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kamil Dilek, 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
~Öku I u lâf udu r iTProf.

Dr; Ilhan Turgut ve 
Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen’in 
de katıldığı karma 
sergi açılışı büyük 
ilgi gördü.
U.Ü. Öğretim 
Görevlileri ve öğren
cilerin de ilgi göster
diği sergi açılışı 
öncesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu

Kütüphane Salonu’n 
da protokole kahval 
tı verildi.
İlk kez 2012 yılında 
yine Asım Kocabıyık 
‘l/leslek'Yûksek
Okulunda düzenle
nen serginin İkincisi 
bu kez ilçenin kültür 
ve sanat yaşamına 
büyük katkı 
sağlayan ve açılışı 
bir süre önce 
yapılan Asım Koca 
bıyık Kültür Merke 
zi’nde düzenlendi. 
Denizden ilham 
alarak üretilmiş çok 
özel yaklaşık 120 

oluşan sergi, 60 
resim ve 60 gemi 
maketi çalışmasını 
Gemlikli sanatsever- 
* lerle’ buluşturdu.

GÖLCÜKLÜ 
MAKET
USTALARI DA 
KATILDI
Gemlik'ten Ünsal 
Özbostanlılar, model 
tekne sergisine 
katılırken, Aygen 
Sümer, Oya Özbey 
ve Güliz Çetin yağlı 
boya resim çalış
malarıyla sergide yer

Model Tekne Kursu 
Eğitmeni Arsun 
Karakurt'un yanı sıra 
İlhan Susoy, Ali 
Ünsalan, Müjdat 
Orgun, Necdet 
Özgen, Altan Aygün, 
Ahmet Demirbaş, 
Mustafa Atabay, Bilal 
Zeybekoğlu, Zeki 
Deniz ve Serhat 
Boztepe maket gemi 
çalışmalarını 
Gölcük'ten 
Gemlik'e getirerek 
sanatse verlerle 
buluşturdular. 
Sergiye Gemlik

Lisesi Denizcilik 
Bölümü lise 
öğrencileri de 
denizci kıyafeti ile 
katılırlarken, 
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu Denizcilik 
Programı öğrencileri 
de sergide ev 
sahipliği yaptılar. 
"Mavi Sularda Seyir 
II Model Tekne ve 
Resim" adlı karma 
sergi 26 Aralık 2012 
akşamına kadar 
ziyaret edilebilecek.
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GEMLİK KIZ TEKNİK VE 
MESLEK LİSESİNDEH 

BİB İL BİRİNCİLİĞİ DAHA

10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü 
nedeniyle, Bursa 
Valiliği’nce düzen
lenen "10 Aralık 
Dünya insan 
Haklan" konulu 
resim yarışmasında 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
9/G sınıfı öğrencisi 
Fatma Çelikaslan 
birinci oldu. 
Valilikçe cep tele
fonu ile ödüllen 
dirilen öğrenci

ilçemize büyük bir 
gurur kazandırdı. 
Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi Okul 
Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, 
öğrenciye 
seeslenerek, şun
ları söyledi: 
"İl çapında böyle 
bir başarının altına 
imza atan öğrenci 
mizi kutluyorum 
ve başanlarının 
devamını dilerim"

Türkiye Gençlik 
Birliği (TGB) Gemlik 
İlçe Örgütü ÖSYM' 
nin üniversite 
sınavında felsefe 
sorularının adedini 
düşürüp, yerine din 
dersi sorularının 
getirilmesiyle ilgili 
tepkili.
Bu tepkilerini sert 
bir basın bildirisiyle 
açıklayan TGB İlçe 
Yönetimi, hükümete 
meydan okuyarak, 
"Artık dönem 
değişti, savunma 
bitti, savunma sırası 
iktidar koltuklarını 
işgal edenlerdedir. 
Hazır olsunlar! 
Geliyoruz" dedi. 
Açıklamada, 
"Yüksek Öğretime 
Geçiş Sınavı 
(YGS)'na yaklaşık 2 
ay kala ortaya 
konan değişiklikle 
bu yıl üniversite 

sınavına girecek 
olan 12. sınıf öğren
cileri felsefe soru
larının adedi düşü 
rülmüş ve yerine 
felsefe sorularından 
daha fazla oranda 
din dersi soruları 
konulmuş bir soru 
kitapçığı ile karşıla 
şacaklar. Bu sistem 
koskoca bir bilimi 
haftada iki saatle 
anlattıran, onlarca 
konuyu sadece 3 
soruyla özetleyen, 
bilimin önemsiz 
kılıp, kendi sistem
lerini dayatan bir 
faşizmi getirmekte
dir. Bununla amaçla 
nan şey çok basittir. 
Kendi F tipi yapılan- 
malannı ilahiyat 
Fakültelerine doldu
ran iktidar, piyon
larını istihdam ede
bilecek yeni iş alan
ları açmaya çalış

maktadır.
Yarın dershanelerde 
din dersi konulmaya 
başlar, öğrencilere 
kapanma 
dayatması yapılırsa 
şaşırmayacağız.
Bizler iktidarı akıllı 
ve planlı çalışır sa 
nırdık. Ancak gör 
dük ki bu iktidar;
19 Mayısta İstanbul'
daki, 16 Eylül'de 
Hatay'daki, 29 
Eki m'de Ulus'taki, 
10 Kasım'da Anıtka 
bir'deki ve 13 Aralık 
'ta Silivri'deki genç 
kitleden habersiz! 
Gençliğin 29 
Ekim'de başlattığı 
Seferberlik'ten 
bihaberler.
Alternatifi sunul
maksızın önümüze 
konulan bu dayat
mayı kabul etmiy
oruz. Üstelik sınav 
takvimi açıklandık

tan çok sonra sınav 
tarihine az bir süre 
kala karşılaştığımız 
bu dayatmanın 
iselerde 

örgütlenen 
Atatürkçü öğrenci 
kitlesini demoralize 
etme girişimi oldu 
ğunun da farkın
dayız. Ancak bura 
dan o siyaset soy
tarılarına sesleniy
oruz. Gençlik geri
ciliğe geçit vermez! 
Vermeyecektir de. 
Hepimiz gericiliğe 
karşı dimdik duran 
KUBlLAYgibi 
hazırız!
Yeni orta çağa itaat 
etmeyeceğiz. 
Savunma dönemi 
bitmiştir. Savunma 
sırası artık iktidar 
koltuklarını işgal 
edenlerdedir. Hazır 
olsunlar! Geliyo 
ruz/”denildi.

SP “Söz Mahallede" ATATÜRK İLKOKULU MAVİ 
KAPAKLARI TESLİM ETTİprogramlarını sürdiiriiyor

—"V-'- ■ ■ — ■"'TC t1* ........................................ T1,1 "J/ 'T.1.1 ■" J1 ■ 'A IV t

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatının 
organize ettiği 
"Söz Mahallede" 
programı bu ay 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’nde Ilıca 
Kıraathanesinde 
gerçekleştirildi. 
Yoğun katılımın 
gözlemlendiği prog 
ramın misafiri 
Gürsu Saadet 
Partisi Meclis 
üyesi Salih 
Kocatepe ve Gürsu 
İlçe Başkanı 
Seçmen Ergene idi. 
Saadet Gemlik İlçe

Başkanı Sedat 
Özmen'in Milli
Görüş 
Belediyeciliğini 
geçmişte yapılanlar
dan örnekler ile 
açıklaması ve diğer 
partiler Genel İkti
darın gücü ile 
Beledi yelerde ikti
dara gelirken 
bunun istisnası 
olan Refah
Partisi 1994 yerel 
seçimlerinde 
Türkiye nufusunun 
3/2 sinin yaşadığı 
şehirlerde ortaya 
koyduğu perfor
mans ve hizmet

modeli nedeni ile 
milletimizin 
gönlünü
kazanıp 1995'te 
yapılan Genel 
seçimleri kazanarak 
birinci parti olarak 
çıktığını söyledi. 
Özen şöyle devam 
etti. "2014 seçim
lerinde yerel 
seçimlerde başta 
Gemlik' imiz 
olmak üzere Birçok 
şehirde Belediyeler 
kazanılacak ve 
2015'teki seçim
lerde Saadet mührü 
vurulacaktır.” 
dedi.

Gemlik Belediyesi 
ile Sivil İnisiyatif 
Platformu'nun 
ortaklaşa organize 
ettiği mavi kapak 
toplama kampan 
yası için yaklaşık 1 
yıl 2 aydır toplanan 
plastik kapaklar dün 
Gemlik Belediye 
si’ne teslim edildi. 
Atatürk İlkokulu 
öğrencileri 
engellilere yardım 
ettikleri için çok 
gururlandılar.
Atatürk İlkokulu 4/A

Sınıfı öğrenci
lerinden Lokman 
Emre Yurtsever 
"Bizim sayemizde 
ihtiyacı olan bir 
insanın bir 
tekerlekli sandalye 
sahibi olacağını 
bilmek çok güzel 
bir duygu. Bütün 
okulun destek
lerinden dolayı 
teşekkür ederiz." 
dedi. 4/A Sınıfı 
öğrencilerinden 
Lokman Emre 
Yurtsever’in 

babaannesi kampan 
yanın okul genelin 
de sürdürülmesin 
de büyük rol 
oynadı. Onun 
sayesinde böyle 
yararlı ve güzel bir 
sonuç ortaya çıktı 
ve sonunda 
biriktirilen kapaklar 
büyük bir yığın 
haline geldi.
Hayırlı bir şeye 
vesile oldu. Atatürk 
ilkokulu 4/A Sınıfı 
olarak mutluyuz, 
gururluyuz!
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ASIM KOCABIYIK YERLEŞKESİ’NDE 
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ARTTI

Bir zamanların 
Sunğipek Sinema 
salonu.

Gemlik insanına 
hizmet verdi açıldığı 
günden fabrikanın 
kapandığı güne 
kadar.

O salonda zamanın 
en iyi filmleri gös
terildi.

Sünnet düğünleri, 
evlenme törenleri 
yapıldı.

Okulların müsa 
mere ve tiyatroları 
oynandı.

Ünlü şarkıcılarımız, 
türkücülerimiz kon
serler verdi o salon
da.
Sunğipek kapanın

ca harabeye döndü 
Gemlik’in bir nokta
da kültür sarayı.

57’nci hükümetin 
Şunğipek’i Uludağ 
Üniversitesi’ne devri 
sonrası, vatansever 
iş adamı Sayın Asım 
Kocabıyık bir yük
sek okulla, Hukuk 
Fakültesini eğitimin 
hizmetine sundu.
Öğrencilerin 

sosyal faaliyetlerini 
gerçekleştirecek bir 
yapının olmaması 

üzerine; Sunğipek 
sinema ve yemek 
salonunu geçenler 
de öğrencilerin ve 
Gemlik halkının 
kültürel etkinlikleri 
gerçekleştirmeleri 
için restore ederek 
çok büyük ihtiyacı 
giderdi Sayın Asım 
Kocabıyık.

Bu tesis, üniver
site ile halkın kay
naşmasını büyük 
ölçüde sağlayacak, 
yeni yeteneklerin 
kazanılmasına 
faaliyet göster
melerine, becerileri
ni sergilemelerine, 
halkın yetenekleri 
teşvikine vesile ola
caktır mutlaka.

Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
etkinlikler başladı 
bile.

Geçtiğimiz hafta 
içinde protokol ve 
öğrencilere Prof. Dr. 
Nurhan Tekerek 
tarafından “ZİLLİ 
ŞIH” adlı meddah 
gösterisi oynandı.

İlgi ile izlendi. 
Sanatkar, ayakta 
alkışlandı.

Kendilerini kut

larım.
Pazartesi günü 

gecesi Uludağ 
Üniversitesi Türk 
Halk Müziği Korosu 
Şef Yaşar Kemal 
Alim’in yönetiminde 
bir konser verdi.

Konsere, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Sayın 
Refik Yılmaz, Asım 
Kocabıyık Yüksek 
Okulu Müdürü Sayın 
Prof. Dr. Ilhan 
Turgut ve öğretim 
üyeleri, Gemlik 
Üniversite Yaptırma 
Yaşatma ve Koruma 
Derneği Başkanı 
Hasan Başaran ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Belediyesi Kültür ve 
Sanat Derneği 
Başkanı Sayın 
Sadettin Çiçek, 
Koro Sorumlusu 
Sayın Fikri Danış, 
Lions Kulübü 
üyeleri, müzik sever 
Gemlik halkı ve 
öğrenciler katıldı. 
Salon izleyiciler 
tarafından tamamen 
dolmuştu.
Asım Kocabıyık 

Yüksek Okul

Müdürü Sayın Prof. 
Dr. İlhan Turgut kısa 
açılış konuşmasın
da katılımcılara 
teşekkür ederek, 
amaçlarının öğren
cilerimize moral ver
mek, sanata yönelt
mek, yeteneklerini 
sergileme fırsatı 
yaratmaktır dediler.

Onbeş saz, kırkbeş 
ses sanatçısından 
oluşan koronun 
tamamı Uludağ 
Üniversitesi öğren
cileri.

Koro konsere 
“Yeşil yaprak 
arasında kırmızı gül 
goncesi, hangi 
bağım bağ bamsan 
gülü sen” türküleri 
ile başladı.

Eftalya Fettahoğlu, 
“Yarim İstanbul’u 
mesken mi tuttu”, 
Murat Eren, “Telli 
turnam selam götür 
sevdiğimin diyarı
na” türkülerini 
okudular.

Daha sonra koro
dan “Şu kışlanın 
kapısına aman 
dünya ne dar imiş” 
türkülerini 
seslendirdi.

Süheyla Ansen 
Sarıkaya, “Siyah 
perçemi dökmüş 
yüzüme” Engin 
Sezayi, “Mektebin 
bacaları”, Sevda 
Bacel “Bağa girdim 
bağ budanmış” 

Dilek Yeşiltaş, 
“Kırmızı buğday” 
Yeliz Çalışkan, 
“Büyük cevizin dibi” 

Selda Gökçay, 
“Kırmızı Gül demet 
demet”, 

Gözde Karhan 
“Bahçe duvarını 
aştım”, Gökhan 
Aydemir “Salında 
gel aman” türküleri
ni çağırdılar.

Korodan sırasıyla: 
“Şu İzmir’den 
çekirdeksiz nar 
gelir”, “Pınarbaşı 
ben olayım”, 
“Hancı Osman”, 
“Entarisi ala ben

ziyor”, 
“Harman yeri taş 

yeri”2
“Sıra sıra siniler”, 
“Hoşgelişler ola” 

eserlerini çalıp 
söyleyerek, katılım
cılardan büyük alkış 
aldı.

Konseri başarı ile 
yöneten Şef Yaşar 
Kemal Alim’e Asım 
Kocabıyık Yüksek 
Okulu adına 
teşekkür belgesinin 
Belediye 
Başkanvekili Sayın 
Refik Yılmaz tarafın
dan verilmesi ile 
konser son buldu.

Ben de çok 
yetenekli bulduğum 
koroyu kutluyor, 
başarılar diliyorum.

Sah günü saat 
10.30’da Asım 
Kocabıyık Kültür 
Sarayı salonlarında 
Borusan, Gemlik 
Lions Kulübü, 
Uludağ Üniversitesi, 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu ve Uludağ

Üniversitesi Gemlik 
Denizcilik Topluluğu 
işbirliği ile “Mavi 
Sularda Seyir II 
model tekne ve 
resim” adlı karma 
sergi açıldı.

Gemlikli ressamlar 
Oya Özbey, Aygen 
Sümer, Güliz 
Çetin’in Eski 
Gemlik’i can
landıran ve çeşitli 
güzellikleri içeren 
yağlı boya tabloları 
beğeni ve takdirle 
izlendi.

Aynı anda, “Mavi 
Sularda Seyir II” 
adlı model tekne 
sergisi açıldı.

Gemlik’ten Ünsal 
Özbostanlar ve 
model tekne kurs 
eğitmeni Arsun 
Karakurt’un yanı 
sıra, Gölcüklü 
sanatkarlar ihsan 
Susoy, Ali Ünsalan, 
Müjdat Orgun, 
Necdet Özgen, Altan 
Aygün, Ahmet 
Demirbaş, Mustafa 
Atabay, Bilal 
Zeybekoğlu, Zeki 
Deniz ve Serhat 
Boztepe’nin maket 
gemi çalışmaları da 
sergilendi.
“Mavi Sularda 

Seyir II Model Tekne 
ve Resim Sergisi” 
18-26 Aralık 2012 
tarihleri arasında 
ziyaret edilebilecek. 
Sanat ve kültür 
etkinliklerinin 
devamı dileğiyle, 
sanatçılarımızı 
tebrik ederim.

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR
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Marmara Denizi için seferberlik
Marmara Belediyeler 
Birliği (MBB) tarafın
dan düzenlenen ve 
Marmara Denizi'nin 
kirlilikten arındırıl
ması yönünde ilgili 
belediyeler tarafın
dan yapılması 
gerekenlerin ele alı
nacağı 'Derdimiz, 
Değerimiz, Denizi 
miz: Marmara' konu
lu çevre sempozyu
mu İstanbul'da 
başladı.
Marmara Belediyeler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, bugüne kadar 
Marmara'nın kirliliği 
konusunda hep 
belediyelerin suç
landığını, düzenle
nen sempozyumla 
hem suçlamalara 
cevap verileceğini 
hem de çözüm odak
lı çalışmaların ortaya 
konulacağını belirtti. 
MBB Encümen Heye 
ti tarafından düzen
lenen ve TÜBİTAK- 
MAM tarafından 
desteklenen sem
pozyum Çevre ve 
Şehircilik Bakan

Araç sayısı 17 milyona ulaştı
Ekim ayında 86 bin 
333 adet taşıtın trafi 
ğe kaydı yapıldı ve 
trafikteki toplam ta 
şıt sayısı 16 milyon 
901 bin 785’e ulaştı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) veri
lerine göre, Ekim 
ayında trafiğe kaydı 
yapılan toplam 86 
bin 333 taşıt içinde 
otomobil yüzde 54,7 
pay ve 47 bin 250 
adet ile ilk sırada yer 
alırken, otomobili 
yüzde 17,7 pay ve 15 

Yardımcısı Muham 
met Balta'nın iştira 
kiyle Kadir Has 
Üniversitesi Haliç 
Kampüsü’nde 
gerçekleştirildi. 
Sempozyuma Koca 
eli Büyükşehir Bele 
diye Başkanı 
İbrahim Karaosman 
oğlu, Marmara Deni 
zi'ne kıyısı olan 
belediyelerinin su ve 
kanalizasyon idaresi 
yetkilileri, üniversi 
teler, kamu kurum
lan, medya temsilci
leri, STK'lar ve ilgili 
özel sektör temsilci
leri katıldı. 
MBB ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, sempozyumun 
açılışında yaptığı 
konuşmada, "Kimi 
'Marmara fosseptik', 
kimi 'Marmara suyu 
içilebilir temizlikte' 
dedi. Kimi 'Marma 
ra'da gönül rahatlı 
ğıyla yüzülebilir', 
kimi 'Marmara'yı 
belediyeler kirletiyor' 
dedi. Tüm kurum ve 
kuruluşlar işin iyi 
tarafını kendilerine, 

bin 294 adet ile 
kamyonet, yüzde 
16,4 pay ve 14 bin 
177 adet ile motosik
let, yüzde 4,8 pay ve 
4 bin 130 adet ile 
traktör takip etti. 
Ekim ayında trafiğe 
kaydı yapılan taşıt
ların yüzde 6,3 pay 
ve 5 bin 482 adedini 
ise minibüs, otobüs, 
kamyon ve özel 
amaçlı taşıtlar oluş
turdu. Bir önceki aya 
göre trafiğe kaydı 
yapılan taşıt sayısı

kötü taraflarını da 
belediyelere yont
tular. Şimdi söz 
sırası belediyelerde. 
Şeffaf tartışma 
ortamında tüm konu
ların masaya yatırıla
cağı ve işin tüm 
boyutlarıyla ele alı
nacağı 'Derdimiz, 
Değerimiz, 
Denizimiz: Marmara' 
sempozyumunda, 
konunun tarafı olan 
herkes çözümün 
parçası olacak" dedi. 
Deniz trafiğinin 
Çanakkale ve İstan
bul boğazları 
sebebiyle had 
safhada olduğu, 
kıyılarında 
Türkiye'nin sanayi 
ve ticaret alanında 

yüzde 1,8 arttı. Bu 
artış otomobilde 
yüzde 16,7, kamyo
nette yüzde 2, 
kamyonda yüzde 
3,7, traktörde yüzde 
11,1 olarak gerçek
leşti. Minibüste 
yüzde 22,6, otobüste 
yüzde 41,7, motosik
lette yüzde 24, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 38,2 azalış 
oldu.
2012 yılı Ekim ayın
da geçen yılın aynı 
ayına göre trafiğe 

lokomotif şehirlerini 
barındıran 
Marmara'nın kirlen
meye çok müsait 
olduğunu vurgu
layan Başkan 
Altepe, kamuoyunda 
Büyükşehir Kanunu 
olarak bilinen düzen
lemenin Marmara 
Denizi'nin temk 
zliğine sağlayacağı 
katkıya da değindi. 
Marmara'ya kıyısı 
olan belde 
belediyelerinin çevre 
faaliyetlerine iyi 
niyetle yaklaştığını, 
fakat atık su arıtma 
tesislerinin bulun
mayışı yüzünden bu 
niyetlerini gerçeğe 
dökemediklerini vur
gulayan Başkan 

kaydı yapılan taşıt 
sayısı yüzde 4,8 
azaldı.
Bu azalış otobüste 
yüzde 0,9, kamyo
nette yüzde 14,1, 
kamyonda yüzde 
22,6, motosiklette 
yüzde 13,6, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 6,7, traktörde 
yüzde 31,1 olarak 
gerçekleşti.
Otomobilde yüzde 
6,6, minibüste yüzde 
5 artış oldu.
2012 Ocak-Ekim

Altepe, 6360 sayılı 
Büyükşehir Beledi 
yesi Kanunu'yla bir
likte belde belediye 
lerinin yaşadığı bu 
sıkıntının da tarihe 
karışacağını ifade 
etti. Kanunla birlikte 
Marmara Denizi'ne 
kıyısı olan büyükşe
hir belediye 
sayısının 6'ya çıka
cağını ve bunun 
bütçesi atık su arıt
ma tesisi kurmaya 
yetmeyen belde 
belediyelerine yara 
yacağını belirten 
Başkan Altepe, 
"Böylece, büyükşe
hir belediyelerinin 
yetki ve imkanlarıyla 
atık su arıtma tesis
lerinin yapımı ile 
Marmara Denizi'nin 
denetimi, daha ciddi 
şekilde yürütülmüş 
olacaktır" şeklinde 
konuştu.
ATIK SU 
ARITMA 
TESİSLERİNİN 
SAYISI ARTACAK 
Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı 
Muhammet Balta ise, 
sempozyumun 

döneminde 905 bin 
137 adet taşıtın 
trafiğe kaydı yapıldı, 
92 bin 880 adet 
taşıtın ise trafikten 
kaydı silindi. 
Böylece trafikteki 
toplam taşıt sayısı 
812 bin 257 adet 
arttı. Ekim ayı sonu 
itibarıyla trafiğe 
kayıtlı toplam 16 
milyon 901 bin 785 

Marmara Denizi'nin 
temiz tutulmasına 
katkı sağlaması ve 
Türkiye'nin çevre 
meselelerine ışık tut
ması temennisinde 
bulundu. Türkiye'nin 
8 bin 500 metre 
sahili olan, 3 tarafı 
denizlerle çevrili ve 
yeşille mavinin bir
leştiği zengin bir 
coğrafya olduğunu 
vurgulayan Bakan 
Yardımcısı Balta, 
büyükşehir 
belediyelerinin 
çevre adına yaptığı 
çalışmaların bakan
lık olarak işlerini 
kolaylaştırdığını 
ifade etti.
Son düzenlemeyle 
16 ilin daha büyük 
şehir olmasının 
çevre adına yürütü 
len faaliyetlerin 
artmasına ve 
düzene girmesine, 
kalite gelmesine 
yarayacağını ifade 
eden Balta, 2023 
yılında atık su 
arıtma tesisi 
olmayan bölgenin 
kalmayacağını 
açıkladı.

adet taşıtın yüzde 
50,6’sını otomobil, 
yüzde 16,4’ünü. 
kamyonet, yüzde 
15,7’sini motosiklet, 
yüzde 8,9’unu trak
tör, yüzde 4,4’ünü 
kamyon, yüzde 
2,3’ünü minibüs, 
yüzde 1,4’ünü oto
büs, yüzde 0,2’sini 
ise özel amaçlı taşıt
lar oluşturdu.
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Biitce Kasım'da fazla vertli Diisiilı iicretliye 120 lira zam
Bütçe Kasım ayın
da 5.4 milyar lira 
fazla verdi. 11 aylık 
dönemde bütçe 
açığı 13.3 milyar 
lira olarak gerçek
leşti.
Merkezi Yönetim 
Bütçesi, Kasım 
ayında 5.4 milyar 
lira fazla verdi.
Kasım'da faiz dışı 
fazla 8.9 milyar lira 
oldu.
Ocak-Kasım döne
minde ise bütçe 
13.3 milyar lira açık 
verdi. Faiz dışı

flltında kritik dönem
Altın fiyatlarındaki 
geri çekilme sürü 
yor. ABD'de süren 
bütçe görüşmeleri 
altın fiyatlarının 
seyri için temel 
belirleyici etken 
olarak görülüyor. 
Geçtiğimiz hafta 
FED'den uelen 
parasal genişleme 
adımına rağmen 
altındaki düşüş 
sürüyor. Henüz 
ABD'de çözüme 
kavuşmayan bütçe 
görüşmeleri ve 
geçtiğimiz yılın en 
büyük alıcısı Hindis 
tan'dan gelen 
talebin düşmesi, 
altın fiyatlarındaki 
geri çekilmenin en 
önemli sebepleri 
olarak öne çıkıyor. 
Geçtiğimiz hafta 
1690 dolar 
seviyelerine kadar 
gerileyen altın fiy
atları 1,692 dolar 
civarında tutunma

fazla 33,4 milyar 
lira olarak hesap
landı.
Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek, 
"Kasım ayı bütçe 
gerçekleşme 

Ökte, şu değer
lendirmelerde 
bulundu: 2012

çabasını sürdürü 
yor. ABD'de Noel 
tatili öncesi
çözüme kavuşması 
beklenen bütçe 
görüşmeleri, altın 
fiyatlarının seyri 
için temel belirleyi
ci etken olarak 
görülüyor.
Halk Yatırım 
Stratejisti Işık Ökte, 
yayımladığı notta, 
ons altının 23 
Kasım’dan itibaren 
trendinin aşağı 
döndüğünü ve 
alımlar için Ons 
altında uzun po 
zisyon önermedik
lerini dile getirdi. 

rakamları yıl sonu 
için Orta Vadeli 
Program'da 
öngördüğümüz 
hedefleri yakalaya 
cağımızı göster
mektedir" dedi.

senesinin başından 
beri baktığımız 
seride, 23 Kasım’a 
kadar beklediğimiz 
gibi altın fiyatının 
dolar endeksine 
negatif korelasy
onunu görüyoruz. 
EUR/USD satın 
alındıkça ons altın 
fiyatı yükseliyor. 23 
Kasım’a kadar yük
sek pozitif korelas 
yonla hareket eden 
EUR/USD ve Ons 
altın fiyatının o gün 
den itibaren ayrış 
tığını görmekteyiz.”

Toplu sözleşmede 
bir ilk yaşanıyor. 
Yasa çıkmadığı için 
bu yıl görüşme 
yapamayan işçiler, 
zamla birlikte BES 
talebiyle masaya 
oturuyor.
Sendika sonuç alır
sa işçiler ile 
memurlara BES fır
satı doğacak. 
Habere göre 
sendikalar Kanunu 
çıkmadığı için bu yıl 
toplu pazarlık 
masasına otura- 
mayan ve zam ala
mayan yaklaşık 
600 bin sendikalı 
işçiye örnek 
oluşturacak ilk 
pazarlık süreci ocak 
ayında başlıyor. 
Görüşmeler 
Türkiye Metal 
Sanayicileri 
Sendikası (MESS) 
ile Türk Metal 
Sendikası arasında 
yapılacak.
MESS ile Türk Metal 
arasında yapılacak 
ve toplam 114 bin 
metal işçisini kap
sayan toplu 
sözleşme görüşme 
leri, diğer 
sendikalar için 
"gösterge" niteliği 
taşıyor. Çünkü, 
Türkiye'nin en fazla 
üyeye sahip 
sendikası olan Türk 
Metalin alacağı zam 
oranı ve diğer 
sosyal haklar, diğer

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

(Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

sendikalar için baz 
teşkil ediyor. 
Türk Metalin zam 
pazarlığı yapacağı 
114 bin işçi, 
Türkiye'nin önde 
gelen şirketleri olan 
Mercedes Benz 
Türk, Ford Otosan, 
Bosch, Karsan, 
Renault, BMC, 
Delphi, Hema, MAN 
Türkiye, Erdemir 
gibi yerlerde 
çalışıyor. 
Türk Metal 
Sendikası Başkanı 
Pevrul Kavlak'ın 
verdiği bilgilere 
göre öncelikle 
maaşı düşük olan, 
saat ücreti 5,5 
liranın altında kalan 
53 bin işçinin saat 
ücretine seyyanen 
40 kuruş zam talep 
edilecek. Bu da işçi 
başına 120 lira zam 
demek.

Daha sonra 114 bin 
işçinin tamamına 
yılın ilk 6 ayı için 
yüzde 18 zam 
istenecek.
Sendika bu yıl 
masaya ilk kez farklı 
bir taleple daha 
gelecek. Türk 
Metal, işçiler 
için bireysel 
emeklilik sistemi 
(BES) talep edecek. 
Buna göre işveren 
normal zamlar 
dışında işçinin BES 
hesabına da ayrıca 
her ay 6 saatlik 
ücretleri tutarında 
prim katkısında 
bulunacak. Kavlak, 
bunun BES için 
aylık 50 lira işveren 
katkısı anlamına 
geldiğini, devlet ve 
sendika desteğiyle 
bunun 100 liraya 
çıkaracaklarını 
bildirdi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orrn.BöLŞef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. • 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 01 63.

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

ĞEMDAŞ 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 8b 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

jKkçan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

B 
E

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

TAKSİLER

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık ' 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSK) 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi Md. 513 45 21-İJ1
Su Arıza Yalnız 185I Körfez Taksi 513 18 21

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

■■■ a»Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ”

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4450 

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)

eıiiiiHiMi
VENÜS SİNEMASI 
EVİM SENSİN: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30

MOSKOVANIN 
ŞİFRESİ TEMEL: 

12:00-14:15-16:30- 
18:30-20:30

REZERVASYON 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DİNAMİK FİYAT 

DÖNEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşullan için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

!SS-7^^y»L^n» ITHa

h962-201,

/STER 
HEMEN GEL

HEMEN AL
“ERKEN ALAN

KAZANIR”

is™
( V DEDİĞİMİZ SAATTE...

FIRSAAT
“FtRSAAT’TE GELEN

KAZANIR”

UI£UU£3 ’ ulcUUOü

01:55

İstanbul 
10:25 - 12:25 -14:25 - 16:25 -17:25 - 22:55 -

Ankara 
06:45 - 08:45 -12:45 -16:15 - 23:15

Ö8:l5 - 11:45 - 23:15 - 00:15

Denizli 
11:45-23:15

Antalya 
10:45-23:15

08:25 -

n nen nnn HC OF İ www-pamukkale.com.trü 850 333 35 351

* SASKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde

MENÜ YHbnş! Özel Programı'na sîzleri de bekliyoruz/

ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KİŞİ BAŞI) 
Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık

ARA SICAK 
ANA YEMEK
TATLI

: Sebzeli Krep (Havuç Kabak, Biber, Soya Sosu ile) 
: Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile 
: Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL İKRAMLAR : Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

ALKOLLÜ :110TL(2DubleYerli)
ALKOLSÜZ :80 TL

PROGRAM
20:00-22:00 Dinleti Müziği
22:00 - 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler

23:00 - 23:50 İstek Bölümü

ÇOCUK :50 TL
23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

00:30'01:40 Club
0î:40 * 03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

★4 02245123200 ' 02245123100

pamukkale.com.tr
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Genç kmn basından 
tfurulmasnıla ilnili 7 
kişi gözaltına alındı

İnegöl’de bir genç kızın silahla 
başından vurulmasının ardın
dan harekete geçen İl Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 7 kişiyi 
gözaltına aldı. Haberi say fa 3’de

Gemlik Gümrük Müdürlüğümden 10 ayda yapılan işlemler belli oldu

İthalat ve ihracat
MHP Gemlik İlçe Baş 
kanlığı, Gemlik Bele 
diye Encümeni tarafın
dan “Atık alan” adı veri 
lerek Gemlik’te faaliyet 
gösteren fabrikalara 
yaklaşık 25 milyon 
TL’ye satılan Serbest 
Bölgedeki 60 dönümlük 
arazi ile ilgili satışın 
usule uygun olmaması 
ve kamunun zarara 
uğratıldığı iddialarıyla 
idare mahkemesine 
dava açtı. Sayfa 5’de

kata hataya

2012 yılı Ocak ile Ekim ayı arasında yurt- 
dışından Gemlik Gümrük Müdürlüğü aracı 
lığıyla 12 milyar 451 milyon 54 bin 979 Hra 
hk ithalat gerçekleştirilirken, aynı dönem 
de 11 milyar 636 milyon 326 bin 80 liralık da 
ihracat gerçekleşti. Haberi sayfa 2’de

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Belediyenin arsa satışı yargıda..
Gemlik Belediyesi’nin bir süre önce 

Borusan ve Çimtaş A.Ş. ye sattığı 60 dö 
nüm arsa MHP ve Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler tarafından yargıya götürüldü.

Bugün, MHP İlçe Başkanlığınca yapılacak 
basın toplantısıyla bu konuda kamuoyuna 
satışın hukuki detayları açıklanacak

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu ve Meclis 
üyesi emekli Hakim ve Savcı Suat Laçinok, 
başka hukukçularla birlikte konuyu enine 
boyuna araştırdılar.

Satışta, Belediye Meclisi’nin yok sayıldığı, 
ayrıca, kamunun büyük zarara uğratıldığı 
iddiaları yer alıyor. Devamı sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikliler Altepe’den 
sözünü tutmasını istiyor 

CHP Gemlik İlçe Teşkilatı, ilçenin 
Dörtyol mevkiine belediye tarafından 
yaptırılan yaya üst geçidinin yerine 
bat-çık yapılmayışını önce protesto et 
ti sonra da imza kampanyası başlattı. 
“Refik Yılmaz, Bu İş Böyle Olmaz” 

yazılı pankart açarak üstgeçit çalış
masını protesto eden CHP’liler, 
Gemlik’in yıllardır sorunu haline gelen 
kavşağa üstgeçit değil bat-çık yapıl
masını istediler.

Protestoya, CHP İlçe Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, CHP’li meclis üyeleri, 
ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

İlçe merkezini Hisartepe Mahallesi’ne 
bağlayan Dörtyol Kavşağı’nda hali 
hazırda var olanın yanına yeni bir üst
geçidin yapılması Gemlik’te bugün
lerde en çok tartışılan konu haline 
gelmiş durumda.

Bu mesele aslında bugünün meselesi 
değil.
Gemlikliler hatırlayacaklardır.
Bir önceki dönemin belediye başkanı 

Mehmet Turgut, buraya köprülü kavşak 
yapılması için verdiği mücadele siyasal 
menfaatlere takılınca kalmıştı.
ölümlü trafik kazalarının meydana 

geldiği kavşağın ilçe halkının kabusu 
haline geldiğini bilen Mehmet Turgut, 
iptal kararından sonra konuyu 
Başbakan Erdoğan’a kadar götür
müştü. Bu enteresan gelişmelerin 
yaşandığı sürecin yerel seçimlerin 
arifesine denk gelmesi konunun 
kapanıp gitmesine neden olmuştur.
Akabinde Büyükşehir Belediye 

Başkanhğı’nı kazanan Recep Altepe, 
CHP’li meclis üyelerinin talebi üzerine 
Gürsu’nun ardından bat-çık çalış
masının burada başlanılacağını 
söylemişti.

Bundan kısa bir süre sonra da 
Gemlik’e gelen Başkan Altepe, soru
nun çözümü için Dörtyol Kavşağı’nı 
gezmiş ve bölge halkına yaşanabilir ve 
ulaşılabilinir Gemlik için gerekenin 
yapılacağı yönünde açıklamaları basın
da yer almıştı.

Bugün gelinen noktaya bakıldığında 
ise tam tersi bir durum yaşanmıştır.

Bat-çık beklerken yapımına başlanan 
üstgeçidin soruna çare olmayacağını 
savunan CHP’liler tepkilerini' protesto 
yaparak gösterdiler.

Sadece CHP’liler değil MHP’liler de 
duruma tepkili.

MHP Gemlik İlçe Başkanı Osman 
Durdu, üstgeçidin yaraya merhem ola
cak bir çalışma olamayacağı gibi 
insanların can ve mal güvenliği açısın
dan problemin bat-çık ile çözüm
leneceğini belirtiyor. Öyle görünüyor 
ki, bu durumda çözümün adresi yine 
Büyükşehir Belediyesi’dir.

Partili partisiz Gemlik’te yaşayan 
herkesin Başkan Recep Altepe’den 
beklentisinin bat-çık yapılması 
yönünde olduğunu biz de iletmiş 
olalım.

□emlik Gümrük Müdürlüğümden 10 ayda yapılan işlemler belli oldu

İllin H Mill Mill
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nden 
2012 yılının 10 ayın
da yapılan ithalat ve 
ihracat rakamları 
belli oldu.
2012 yılı Ocak ile 
Ekim ayı arasındaki 
sürede yurtdışından 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü 
aracılığıyla 12 milyar 
451 milyon 54 bin 
979 liralık ithalat 
gerçekleştirilirken, 
aynı dönemde 11 
milyar 636 milyon 
326 bin 80 liralık da . 
ihracat gerçekleşti. 
10 aylık dönem 
içinde en yüksek 
ithalat Mayıs ayında 
1 milyar 490 milyon 
109 bin 561 lira 
olarak Nisan ayında 
ise en yüksek ihra
cat ise 1 milyar 183 
milyon 932 bin 674 
lira olarak gerçek
leşti.
İthalat ve ihracat 
dilimlerinde en 
düşük ay ise ithalat
ta 980 milyon 838 
bin 520 lira ile 
Ağustos ayında en 
düşük ihracatta yine 
Ağustos ayında 888 
milyon 605 bin 416 
lira olarak gerçek
leşti.

VERGİ GELİRLERİ 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü verilerine 
göre, 2012 yılı Ocak 
Ekim ayı arasında 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nde 374 
milyon 533 bin 215 
liralık gümrük ver
gisi elde edilirken, 2

ithalat - ihracat IstaöstMen (2012)

AYLAR
2012 2011-2012 yi Mukayese Oram

İthalat($) || IhracatfS) || İthaiat(%) , II ihraca t(%)

teak 598.991.895,00 II 685.118.271,00 -% 12 II -% 12

«bat 624.431.082,00 II 799.745.159,00 -% 12 -%1

fert 740.407.653,00 II 859.767,431,00 -%12 II -%6

tean 696.397.854,00 il 776.642.047,00 -%25 II -% 19

feytS 832.002,807,00 II 879.473.812,00 -%16 4%6
T---------""----------
laziran 663.143.396,00 844.492.080,00 -%21 -%6

emmuz 747.180,414,00 II 730,463.108,00 -%5 II -%13

«justos 572.531.927/10 578.743.322,00 -% 14 -% 21

657.821,324,00 II 780.963.464,00 i -% 11 4-%.15

km 680.180.424,00 797.826.519,00 | -%9 JL -% 19

asm '■ || "| II

«■alık II 1 II

bplam 6.313.088.781/>0JL7.773.233.218,00 |

milyar 342 milyon 
163 bin 370 lira da 
KDV tahsilatı yapıldı. 
Aynı dönem içinde 
Gemlik Gümrüğüne 
39 bin 549 adet TIR 
girişi, 44 bin 1 
adette TIR çıkışı 
gerçekleşti.
Bu dönemde, 
Gemlik Gümrüğü’ne 
2 bin 981 gemi girişi, 
2 bin 533 de gemi 
çıkışı kayıt altına

alındı.
135 bin 986 kontey 
ner gelirken, 134 bin 
553 konteynerin de 
çıkışı yapıldı.

BEYANNAME 
DURUMU
Uludağ Gümrük ve 
Ticaret Bölge 
Müdürlüğü 2012 yılı 
istatistiklerine göre, 
2012 yılı Ocak - 
Ekim ayı arasında

Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’ne 124 
bin 357 giriş beyan
namesi, 163 bin 3 
adet te çıkış beyan
name işlem gördü. 
Kasım ve Aralık 
ayında yapılan itha
lat ve ihracatlar ile 
ilgili istatistik bilgi
lerin 2013 yılı Ocak 
ayında belli olacağı 
belirtildi.

Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu’nun Bilgisayar 
Teknolojisi ve Programlama Bölümü’nden aldığım öğrenci 

kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.
ŞEYDA BATMAZ

BEKO MARKA 499 T Al 70701530 SERİ NUMARALI 
YAZAR KASAMIN RUHSATI KAYBOLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR. FERHAT GEDİK

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Genç Kızın hasından vurulmasıyla 
ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir genç 
kızın silahla başın
dan vurulmasının 
ardından harekete 
geçen İl Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
7 kişiyi gözaltına 
aldı.
İnegöl'de, önceki 
gün meydana gelen 
olayda Burcu Doğan 
(19) evinde başından 
silahla vurulmuş 
olarak bulundu. Ağır 
yaralanan Doğan, 
hastanede tedavi 
altına alınırken 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş

Bursa'da, cezaevin
den kaçan 2 hüküm
lü ve bir arkadaşı, 
çalıntı otomobille 
hırsızlık yaparken 
suçüstü yakalandı. 
İşlemlerinin ardın
dan adliyeye sevk 
edilen 3 zanlı, çıka 
rıldıkları mahkeme 
ce tutuklandı.
Edinilen bilglere 
göre, Yıldırım ilçesi 
Davutdede Mahalle 
si'nden bir otomobil

İKi Yılılır Aranan Zanlı, Jandarmaılan
Kaçarken Bacağını Kirili

Bursa'da, 14 ayrı 
suçtan hakkında 
yakalama kararı 
bulunan ve iki yıldır 
aranan zanlının, sak
landığı evde jandar
madan kaçmak 
isterken duvardan 
atlayınca bacağı 
kırıldı. Yakalanan 
zanlı, ifadesi alın
mak üzere ambu
lansla Bursa Adalet 
Sarayı'na getirildi. 
Merkez Yıldırım ilçe
si Değirmenönü 
Mahallesi'ndeki bir 
okulun taşlanması 
olayıyla ilgili "kamu 
malına zarar ver
mek", "hırsızlık" ve 

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Şubesi Cinayet Büro 
amirliği ekipleri 
olayın zanlılarının 
yakalanması için 
geniş çaplı soruştur
ma başlattı.
Olayın firarisi 
olduğu belirlenen 
Temel K.'nın Nilüfer 
ilçesi Görükle 
Mahallesi'nde bir 
evde saklandığını 
belirleyen ekipler, 
zanlıyı gözaltına 
aldı. Zanlının 
ifadesinin ardından 
harekete geçen 
ekipler, olayla ilgili 6 
kişiyi daha gözaltına 
aldı.

çalan hırsızlık zan
lıları, bu araca Oto 
sansit mevkiinde 
hurda araçtan 
çıkardıkları plakaları 
taktı. Ortabağlar 
Mahallesi 1. Karlı 
dağ Cadde si'ndeki 
kahvehaneye giren 
kişilerin olduğu 
yönündeki ihbar 
üzerine harekete 
geçen İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Hırsızlık

"suç örgütüne üye 
olmak" gibi 14 ayrı 
suçtan hakkında 
yakalama kararı 
bulunan ve iki yıldır 
aranan İbrahim 
A'mn (21), bir evde 
bulunduğu ihbarını 
alan Bursa Jandar 
ma Komutanlığı 
ekipleri harekete 
geçti. Değirmenönü 
Mahallesi'ndeki evin 
etrafını saran jan
darma ekiplerinden 
kaçmak isteyen, 
İbrahim A'mn, yük
sek bir duvardan 
atlayınca bacağı 
kırıldı.
Ekipler tarafından

İl Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
olayla ilgili yapılan 
açıklamada, "Olayı 
gerçekleştiren firari 
şüphelinin Nilüfer 
ilçesi Görükle 
Mahallesi'nde bulu
nan bir ikamette 
saklandığı yönünde 
istihbari bilgiler elde 
edilmesi üzerine 
belirlenen ikamete 
düzenlenen 
operasyonda, olayın 
şüphelisi olan şahıs 
yakalanmış ve olay
da kullandığı bir 
adet 9 milimetre 
çapında ruhsatsız

Büro Amirliği ekip
leri, üç zanlıyı 
suçüstü yakaladı. 
Zanlılardan Turgut T. 
(20) ve Emrullah 
A/nın (24) 'hırsızlık' 
suçundan hükümlü 
bulundukları Gemlik 
Açık Cezaevi'nden 
bir süre önce firar 
ettikleri ve halen 
güvenlik güçlerince 
arandıkları tespit 
edildi. Turgut T. ve 
Emrullah A.'nın 

yakalanan İbrahim 
A, 112 Acil Servis 
görevlileriyle, 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Ayağı 
alçıya alınan İbrahim 
A, doktorların kon
trolünde ambulansla 
adliyeye getirildi. 
Geniş güvenlik 
önlemleri altında 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi duruş
ma salonunda ifade
si alınan İbrahim A. 
için doktor ve sağlık 
ekipleri de hazır 
bekletildi.
14 ayrı suçla ilgili 

tabanca ile bu 
tabanca ait 3 adet 
fişek şüpheli şahıs
tan elde edilmiştir. 
Yine aynı 
operasyonda olayla 
ilgilerinin bulun
abileceği değer
lendirilen toplam 6 
şüpheli şahıs daha 
yakalanarak gözaltı
na alınmıştır.
Yakalanan toplam 7 
şüpheli şahıs, hak
larında gerekli 
tahkikat evraklarının 
tanzim edilmesi için 
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne teslim 
edilmiştir." denildi.

sabıkalı olduğu öğ 
renilirken, diğer 
zanlı Süleyman 
B.'nin (21) herhangi 
bir kaydının bulun
madığı belirtildi.
Emniyetteki ifadeleri 
tamamlanan 3 zanlı, 
adliyeye sevk edildi. 
Nöbetçi mahkemede 
hakim karşısına çı 
kan 3 zanlı mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

ifade veren zanlı 
İbrahim A, 
Değirmenönü 
Mahallesi'ndeki bir 
okulun taşlanması 
olayıyla ilgili "kamu 
malına zarar ver
mek" ve "yasa dışı 
örgüt üyesi olmak" 
suçlarından tutukla
narak Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi mahkum 
koğuşuna götürül 
dü. Şüphelinin, sağlı 
ğına kavuşmasının 
ardından yakalama 
kararı bulunan diğer 
suçlardan da tekrar 
ifadesi alınacağı 
bildirildi.

Kayıp öğretmen 
ölü bulıınılıı

Bursa'da bir haf
tadır kayıp olan 
öğretmen, otomo
bilinde ölü 
bulundu.
İddiaya göre, bir 
haftadır kayıp olan 
Coşkun Öz Teknik 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi öğretmen
lerinden İdilhan 
Özkurt'u (43) 
arayan kardeşi 
Murat Özkurt, 
ağabeyinin cep 
telefonuna ulaşa
madı. Beşevler 
Mezarlığı’nın yanı
na park edilmiş 16

Bursa'da kus 
gribi şüphesi

Mustafakemalpaşa’ 
ya bağlı Güller, 
Killik, Çördük, 
Bahariye, Orman 
kadı, Hacıali ve 
bölgedeki çok sayı
da köy ile Bahke 
sir’in Susurluk ilçe
sine bağlı Okçugöl, 
Beyköy ve çevre 
köylerde yüzlerce 
tavuğun toplu 
halde öldüğü belir
tildi. Çördük köyün
deki köylüler 1 ay 
içerisinde köyde 
500 tavuğun 
öldüğünü söyler 
ken, Güller Muhtarı 
İlhan Aydın, tavuk
ların günden güne 
toplu halde öldüğü 
nü belirterek, 
“Yaklaşık bir ay 
önce başlayan 
ölümler köy 
hanelerini sırayla 
takip etti ve köyde 
kimsenin tavuğu 
kalmadı. Ölen 
tavukları kireçley
erek çuvallara 
doldurup köy 
mezarlığının 
karşısındaki bir 
bölgeye gömdük” 
dedi. Tavukhane 
işletmecileri ise, 
bölgedeki tavuk

BGK 72 plakalı 
otomobili gören 
Özkurt, içinde 
ağabeyinin cansız 
bedeniyle 
karşılaştı.
Özkurt'un haber 
verdiği polis ekip
lerinin yaptığı 
incelemede ağabey 
Özkurt'un hayatını 
kaybettiği anlaşıldı. 
Kalp krizinden 
hayatını kaybettiği 
tahmin edilen 
Özkurt'un cenazesi, 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
götürüldü.

ölümlerinden 
henüz haberlerinin 
olmadığını ancak 
Bursa’nın Yenişehir 
ilçesindeki ilet- 
mecilerin toplu 
tavuk ölümleri 
yüzünden sıkıntı 
yaşadığını dile 
getirdi. Önceki gün 
Antalya’ya bağlı 
Döşemealtı bölgesi 
ile Duacı köylerinde 
görülen toplu tavuk 
ölümlerinin ardın
dan şimdi de Bursa 
ve Balıkesir 
illerinde ortaya 
çıkan toplu ölümler 
daha önce ülkede 
yaşanan kuş gribi 
vakasını akıllara 
getirdi. Türkiye’de 
ilk kez 2005 yılında, 
Balıkesir Manyas 
ilçesinde bir hindi 
çiftliğinde yabani 
kanatlıların göç 
dönemi olan ekim 
ayında kuş gribine 
rastlanmıştı. 
Şimdiki ölümlerin 
meydana geldiği 
köylerin Manyas ve 
çevresinde yer 
alması ve göç 
dönemi olması 
büyük bir endişeye 
sebep oldu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Belediyenin arsa satışı yargıda..
Gemlik Belediyesinde Cumhuriyet Savcı 

lığı’nca başlatılan soruşturma sonrası orta 
ya çıkan yolsuzluk olayları ve Belediye Baş 
kanının İçişleri Bakanlığinca görevinden 
uzaklaştırılmasının üzerinden 2 yıl geçti.

Belediye Başkanvekilliği seçimlerinde dev 
şirme oylar ile koltuk el değiştirdi.

Başkan tutuklu değil ama açılan davalar 
nedeniyle görevine bir türlü iade edilmiyor.

En son Bodrum Belediye Başkanı da aynı 
iddialarla tutuklanmış ve cezaevine gönderil 
mişti.

3 ay tutuklu kalan Bodrum Belediye Başka 
nı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bira 
kıldı ve görevine iade edildi.

Karacabey’in AKP’li Belediye Başkanı 
hakkında da yolsuzluk iddialara ile dava 
açıldı.

Ancak görevinden alınmadığı gibi, davalar 
sonunda 5 yıl ceza aldı.

Karacabey Belediye Başkanı yine görevin
de. Ceza ise ertelendi.

Yıldırım Belediyesi’nde yolsuzluk iddiaları 
ile davalar açıldı.

Başkan beraat etti, İmar Komisyonu 
Başkanı ve yardımcısı ceza aldı.

Belediye Başkanı bu soruşturma süresin 
ce görevindeydi.

Gemlik AKP için özel bir yer.
10 yıl hüküm sürdükleri Gemlik Belediye’ 

sini kaybetmenin acısını çıkarıyorlar.
Fatih Mehmet Güler’i göreve iade etmiyor

lar.
Bu işin bir yönü..
Bundan yararlananlar ise o makamlara 

oturanlardır.
Makam, menfaat kapısı olmuştur.
Bugün MHP’nin yapacağı basın toplan

tısında belediyeye ait 60 dönümlük arsanın 
satışıyla ilgilidir.

Bana göre de bu satışta kamu zararı 
vardır. Satışın yapıldığını ertesinde yazdım.
Asil Çelik Fabrikasınca BP tesisleri yanın

da yeşil sahayken satın alınan yere 419 do 
lar ödendi.

Bugünkü metrekaresini 800 lira civarları 
dır.

Belediye bu satıştan yarı yarıya zarar 
etmiştir.

Bu madalyonun bir yüzü...
Diğer yüzü ise bu 5 parselden oluşan bu 

arsa “Artık Parsel’’ kapsamına sokularak 
Belediye Meclisi yerine Encümence satıl 
mıştır.

Meclisin görevi hukuksuz bir şekilde encü
mence gasp edilmiştir.

Satılan arazi 500 metre değil.
İmar uygulaması yapılmamış biri arazidir. 

İmar uygulaması yapıldığında istendiği gibi 
birleştirilebilirdi.

Bu satışlardan hemen sonra, Gemlik Bele 
diyesi’ne bir cami yapma sözü ile okul yap 
ma sözü, zamanlama açısından manidardır.

MHP iller bugün bu konuyu Gemlik gün
demine yeniden taşıyorlar.
Bir süre önce ise aynı konuda Belediye 

Başkanı Fatih Mehmet Güler Savcılığa suç 
duyurusunda bulundu.

CHP’liler ise satışın iptali için hukuk sava 
şı başlatıyor. Gelişmeleri görüp izleyeceğiz.

Siyasi afişler kamuya 
aii mekanlara asılıyor
Saadet Partisi’nin 
Mahallelerde yaptığı 
toplantıları duyuran 
bez afişler kamuya 
ait alanlarda asılı 
olması dikkat çeki 
yor.
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi 
Orhangazi 
Caddesi’nde bulu
nan Atatürk Spor 
Salonu’nu çeviren 
korkuluk demirleri 
ne asılan bez 
afişlerde Hamidiye 
Mahallesi’nde 
yapılacak mahalle 
toplantısına ait SP’ 
nin duyurusu yer 
alıyor.
Öte yandan, yine 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Terminal 
Köprüsünün 
üzerinde de aynı 
afişfeHTı ğOTüVmesY

«HİKhMİ
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dikkat çekiyor.
Siyasi partilerin afiş
lerin kamuya ait 
mekanları aşılma
ması isteniyor.
İlçede afiş ve 
parkart asılmasında
ki başı bozukluğun 
düzeltilmesi de 
isteniyor.

Hleteorılojiıleıı uyarı: Kar geliyor
Gecenin en düşük 
sıcaklığın eksi bir 
olarak ölçüldüğü 
Bursa'da, şehir 
merkezine sezonun 
ilk karının bugün 
akşam saatlerinde 
yağması bekleniyor. 
Bursa Meteoroloji 
Müdürlüğü yetki 
lileri, bu akşam 
saatlerinde Bursa 
şehir merkezinde 
kar yağışı bek
lendiğini bildirdi. 
Meteoroloji yetkili 
leri, bugün sıcak
lığın 3 derece 
olmasının tahmin 
edildiğini belirterek, 
"Bu akşam saat
lerinde başlayacak 
kar yağışının cuma

gününe kadar de 
vam etmesini bekli 
yoruz. Cumartesinin 
ardından pazar ve 
pazartesi günü yeni 
den kar yağışı bek
liyoruz. Bugün bek
lenen en düşük hava 
sıcaklığı ise; eksi 2." 
diye konuştu.
Balkanlar'dan gelen 
soğuk hava dalgası 
sebebiyle bugünden 
itibaren Türkiye'nin 
kuzeybatı kesiminde 
hava sıcaklığının 
hissedilir derecede 
düşmesi bekleniyor. 
İstanbul'da ise 
bugün kar yağışı 
bekleniyor.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden

alınan bilgiye göre 
Türkiye Orta 
Akdeniz üzerinden 
gelen yağışlı 
sistemin etkisinde 
bulunuyor. Son 
değerlendirme lere 
göre, yağışlı 
havanın tüm yurtta, 
bugün ve Cuma 
günü ise ülkenin 
büyük bölümünde 
etkisini sürdüreceği 
tahmin ediliyor. 
Hava sıcaklığının, 
Perşembe günü 
kuzeybatı kesim
lerde hissedilir 
derecede (6 ila 12 
dere ce), Cuma 
günü ise kuzey ve iç 
kesimlerde 3 ila 5 
derece azalması

bekleniyor 
Yağışların, Doğu 
Akdeniz, Doğu 
Anadolu'nun 
güney ve batısı, 
Adıyaman çevreleri 
ile zamanla 
Marmara'nın 
doğusunda kuvvetli 
olmak üzere yağmur 
ve sağanak, 
Marmara'nın güney 
ve batısı, İç Ege, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve doğusu, 
Sivas çevreleri ile 
zamanla Marmara 
geneli ve Batı Kara 
deniz'in iç kesim
lerinde karla karışık 
yağmur ve kar şek- 
tinde olması bek
leniyor .

ELEMAN . ADRES CAFE’DE ÇALIŞACAK 
BAYAN SERVİS ELEMANI ARANIYOR

BRAHIYOR TEL : 0 224 513 89 70

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KİTABINA UYDURMAK
Bir zamanlar bu 

ülkenin iktidarında _ 
Özal önderliğinde 
bir Anavatan partisi 
vardı.

Bu Anavatan 
Partisi’nin altın 
çocuklarından birisi 
olan, Engin Civan 
da Emlak 
Bankası’nın Genel 
Müdürüydü.
Bir gün iş adamı 

SELİM EDES, Emlak 
Bankasından kul
lanacağı kredi için 
Genel Müdür 
Engin Civan'ın ken
disinden rüşvet iste
diğini öne sürmüş, 
Engin Civan ise bu 
suçlamaya “belgesi 
varsa ispat 

etsin”demişti. İşte 
işadamı Selim 
Edes’in o günkü 
gazetelere manşet 
olan ve Türk siyaset 
hayatına altın harf 
lerle yazılan, tarihi 
VECİZ cevabı 
gelmişti.
“RÜŞVETİN 

BELGESİ Mİ OLUR 
LAN PEZEVENK”

Şimdi size kitabına 
ve yasasına uygun 
yeni moda bir soy
gun türünden 
bahsedeceğim;

Bu soygun AKP ye 
yakın iş adamları ve 
şirketler tarafından 
yeni uygulamaya 
konuldu.

Son zamanlarda 

hükümetçe ihaleye 
çıkarılan “ELEKT 
RİK DAĞITIM” 
işlerinin özelleştiril 
meşinde milyar 
dolarlık vurgunlar 
yapılıyor.

İhaleye katılan şir
ketler önce milyar 
dolarlık teklifler 
sunuyorlar,

İhaleyi kazandıktan 
sonra ihalenin gerek 
tirdiği koşulları bi 
lerek yerine getirme 
yerek teminatlarını 
yakıyorlar.

Böylelikle hükümet 
özelleştirmesi 
yapılamayan bu 
elektrik dağıtım iş 
lerini tekrar ihaleye 
çıkarıyor.

Daha önce milyar 
dolarlarla ifade 
edilen bu ihalelere 
küçük ve namuslu 
firmalar tekrar mil
yar dolarların hava
da uçuşacağı düşün 
cesiyle ikinci ihale 
ye katılmıyorlar.

Böylece meydan 
ilk ihalede milyar 
dolarlar veren 
açıkgöz şirketlere 
kalıyor.

Bu açıkgöz şir
ketler ikinci ihalede, 
ilk ihalede verdikleri 
milyar dolarların 
yarısını vererek 
ihale artırımını bu 
noktadan yukarı 
çıkarmıyorlar.

Neticede ihale 
bedelinin küçük bir 
yüzdesi olan temi
natların yanması 
uyanık işadamları 
nın pek umurunda

Olmuyor.
Konuyu basında 

çıkan ihale rakam
larıyla örneklendire
lim.

İstanbul’da 
BOĞAZİÇİ

ELEKTRİK, ilk 
ihalede 2 Milyar 990 
milyon dolara veril 
m işti.

Önceki gün açık
lanan ihalede 1 mil
yar 960 milyon 
dolara inildi.

Nasıl ama? Bir 
kalemde 1 milyar 
dolar vurgun.

Antalya, Burdur, 
İsparta bölgesi ilk 
ihalede 1 Milyar 165 
milyon dolara veril 
mişti.

İkinci ihalede 546 
nilyon dolara fit 
oldular.

Buyrun size 600 
milyon dolarlık 
küçük bir vurgun 
daha.

Benim merak 
ettiğim asıl konu, ilk 
ihaleyi kazandıktan 
sonra ihale şart
larını bilerek yerine 
getirmeyen ve temi
natlarını yakan bu 
firmaların, nasıl 
olup da ikinci bir 
ihaleye kabul 
edildikleri.

Devlet neden bu 

yarı yarıya satışlara 
razı olur?

Bu açıkgöz fir
malara dur diyen mi 
yok?

Göz yuman mı 
çok?

Bu devletin 
denetleme kurulu 
yok mu?

Bu Millete 
MANEVİYAT 
BAKANLIĞI kurul
masını öneren 
AKP’li milletvekilleri 
önce ihale makam
larının maneviyat
larını düzeltsinler.

Bunun hesabını 
verecek birisi çıkar 
mı derseniz ceva
bım hayır.
Zira bu hükümetin 

bu halka hesap 
verme gibi kötü 
alışkanlıkları yok.

Hoş hesap veril 
meşini isteyen halk 
da yok ya....

Demek ki rüşvetin 
belgesini devlet ken 
di eliyle hazırlıyor.

Bunu görmemek 
için kör olmak 
lazım.

MHP GEMLİK İLÇE BAŞKANI OSMAN DURDU; BELEDİYE TARAFINDAN SATILAN 60 
DÖNÜMLÜK PARSELİN “ARTIK PARSEL” ADI İLE SATILDIĞINI SATIŞIN USULE UYGUN 

YAPILMADIĞINI VE KAMUNUN ZARARA UĞRATILDIĞINI İDDİA EDEREK BELEDİYE 
BAŞKANVEKİLİ REFİK YILMAZ HAKKINDA DAVA AÇTILAR

iki ülkeyle 
daha vize kalktı

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı, Gemlik 
Belediye Encümeni 
tarafından “Atık 
alan” adı verilerek 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren fabrikalara 
yaklaşık 25 milyon 
TL’ye satılan 
Serbest Bölge’deki 
60 dönümlük arazi 
ilp ilgili satışın usule 
uygun olmaması ve 
kamunun zarara 
uğratıldığı iddialarıy
la idare mahkeme
sine dava açtı. 
MHP’liler, Encümen 
kararıyla yapılan 
satışın Belediye 
Kanunu’na aykırı 
olduğunu, encü
menin satış yapa
bilmesi için bile 
Belediye’den yetki 
almasının gerektiğini 
belirtirken, MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
“Gemlik halkının 
seçtiği Belediye 
Meclisine sorulmak- 
sızın yapılan satışla

ilgili 2 defa bilgi 
edinme yasasından 
faydalanarak, resmi 
dilekçe ile Belediye’ 
ye sorduk, iki başvu
rumuzda da verilen 
cevap tatmin edici 
ve açıklayıcı olmadı.
Yeterli bilgilendir
menin yapılması için 
itiraz hakkının son 
gününe kadar bek
ledik. Sürenin dola
cağı gün ise Refik 
Yılmaz’ın her itilafa 
düşülen durumda 
demiş olduğu gibi, 
‘benim doğrum 
budur, aksini 
düşünüyorsanız 
dava açın’ sözüne 

istinaden, Gemlik 
halkının menfaati 
için davayı açmış 
bulunmaktayız.

DÖNÜM ARTIK 
PARSEL OLMAZ 
Satılan parsel 60 
dönümlük bir 
parseldir.
Bu parsel “artık 
parsel” adı ile 
satılmıştır.
Artık parsel; parsel 
dışı, yani inşaat 
yapılamayacak 
parselin artığıdır, 60 
dönümlük alanda ise 
rahatlıkla çok sayıda 
inşaat yapılabilir.
Biz, iyi niyetimizi

2 defa bilgi edinmek 
için başvurarak 
gösterdik, son 
güne kadar da 
bekledik.
Kanuna aykırı ve 
Gemlik halkını yok 
sayarak yapılan bu 
satışa karşı 
davamızı açtık. 
Bu davayı üstlenen 
başta Av. İlkim 
Şahin, Av. Serkan 
Aydemir ve bizler- 
den desteğini 
esirgemeyen CHP 
Gemlik İlçe Başkan 
Yardımcisı Özgür 
Aksoy’a teşekkür 
ederiz" şeklinde 
konuştu.

Ingiltere'den, 19 
Eylül 1983'te ayrıla 
rak bağımsızlığını 
kazanan St. Chris 
topher ve Nevis 
(Saint Kitts ve 
Nevis) ile Türkiye 
arasında vizeler 
kalktı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Türkiye 
ile Saint Kitts 
arasında 19 Nisan 
2012 tarihinde 
Londra'da imza
lanan karşılıklı vize 
muafiyetine ilişkin 
anlaşmanın detay- 
larını kamuoyu ile 
pay&ştı. İki ülke 
arasındaki vize 
muafiyetinin 17 
Eylül 2012 tarihinde 
yürürlüğe girdiği 
hatırlatılan açıkla
mada; anlaşma 
uyarınca diploma 
tik, hususi, hizmet, 
umuma mahsus, 
geçjci pasaportlar 
ile gemi adamı cüz
danı, uçuş mürette
batı seyahat belge
si ve seyahat bel
gesi Türk ve Saint 
Kitts ve Nevis 
vatandaşları, 
son 180 gün 

içerisinde 90 günü 
aşmayan seyahat
lerinde vizeden 
muaf ola rak iki ül 
keye girip çıkabile
cek, transit geçe
bilecek ve geçici 
olarak kalabilecek
ler. İki ülke vatan
daşlarının vize 
muafiyeti kapsamı 
dışında kalan çalış
ma, öğrenim, 
eğitim, araştırma, 
aile birleşimi ve 
uzun süreli ikamet 
(90 günden fazla 
kalış) gibi amaçlar
la seyahat edecek 
iki ülke vatan
daşlarının, tarafla 
rın dış temsilcilik
lerinden alınacak 
'özel meşruhattı 
vize* uygulamasına 
tabi tutulacağı 
belirtildi. Vize mua 
fiyeti hükümleri, 
kamyon ve otobüs 
şoförleri ile yardım
cı şoförleri, sivil 
uçak ve gemi müret 
tebatı gibi uluslara 
rası yolcu ve yük 
taşımacılığı yapan 
iki ülke vatandaş 
lan için de geçerli 
olacak.
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11 EYLÜL İLKOKULUNU 
SPUR SALONU 

HEYECANI SARDI

-j----- T1-------------- 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Özel llarr iiltıi Semineri yanıldı

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin aldığı 
kamulaştırma 
kararı üzerine, okul 
yanına spor salonu 
yapılacak olan 11 
Eylül llkokulu'nun 
öğretmen ve 
velilerini heyecan 
kapladı.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a ilçeye ve 
okullara yönelik 
hizmet ve destek
leri nedeniyle 
teşekkür ziyaretin 
de bulunan Okul 
Aile Birliği yönetici- 
' lerî kamulaştırma 
mn sona ermesinin 
ardından yapımına 
başlanacak spor 
salonu için de özel
likle teşekkür ettik
lerini söylediler. 
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş, Müdür 
Yardımcısı Yaşar 
Karataş, Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Yasemin Beydemir 
ve Birlik yönetici
lerinin de yer aldığı 
ziyarette konuşan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ayrım yap
madan bütün okul
la ra yönelik beledi 
ye hizmet ve 
desteklerinin süre
ceğini bildirdi. 
Gemlik'in en kala
balık okullarından 
birisi olan 11 Eylül 
İlkokul öğrenci ve 
velileri adına 
"empati" yaptık
larını vurgulayan

MTWfl ABONE OLDUNUZ MU?
•Hlll'lM İLİ CONLÛI IlTftll «IHTEtl

TPM A “SUYUNU boşa KWBJB ® HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Çocuk
larımızı kışın 
soğukta, yağmur
da, karda spor yap
tırmak istemiyoruz. 
Umarız kamulaştır
ma çalışmalarımız 
biran önce tamam
lanır" diye konuştu, 
imam Hatip Lisesi 
Spor Salonu’nun 
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
Jimnastik 
kurslarının yanı 
sıra, gençlere ve 
esnaflara 24 saat 
boyunca açık 
olduğunu hatırlatan 
Refik Yılmaz, 
"Okullar Hayat 
Olsun" projesi kap
samında da 11 
Eylül ilkokul'una 
yapılması plan
lanan spor salo
nunun gençliğin, 
velilerin ve vatan
daşların hizmetine 
sunulabileceğini 
söyledi.
Oldukça samimi ve 
sıcak ortamda 
gerçekleşen 
teşekkür ziyaretin 
de, okulun ses 
düzeni talebini de 
encümene getire
ceklerini belirten 
Refik Yılmaz, 
Gemlik Belediye 
si’nin okulların yanı 
sıra, sosyal ve 
kültürel tüm önemli 
projelere destek 
olmaya devam ede
ceğini sözlerine 
ekledi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Türkiye İl Genel 
Meclisi Üyeleri 
Derneği tarafından 
düzenlenen XI. İl 
Özel İdareleri Semi 
neri 12-16 Aralık 
2012 tarihleri arasın
da Antalya Topkapı 
Place de yapıldı. 
Türkiye İl Genel 
Meclis Üyeleri Der 
neği tarafından 5302 
sayılı yasa gereğin 
ce Türk İdare Siste 
mi içerisinde mahal
li idare birimi olarak 
İl Özel İdareleri 
organlar arası ilişki 
ler ile görev ve yet 
kileri konusunda 
eğitim programına 
katılan Bursa İl özel 
İdaresi Genel Sekre 
teri Bilal Çelik yap
tığı konuşmasında 
"ii Özel İdareleri, 
kurumsal geçmişi 
ve hizmet kalitesi ile 
ülkenin bütününü 
kuşatan, köklü ve 
güçlü bir yerel yöne
tim kurumudur." 
dedi.
Bilal Çelik açıkla
malarında "Sağlık,

Şükrü Şenol Ortao 
kulu'nda, Gemlik 
Rehberlik Araştırma 
Merkezi'nde Psiko 
lojik Danışman ola 
rak görev yapan 
Osman Nilüfer 
tarafından 
31/10/2012 - 
19/12/2012 tarihleri 
arasında okul öğren
ci velilerine yönelik 
olarak verilen ve 
tamamlanan 07-19 
Yaş Eğitimi ile ilgili 
"Katılım Belgesi 
Töreni" yapıldı. 
Törene, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, Gemlik 
Rehberlik Araştırma 
Merkezi Müdürü 
Müslüm Ayduğan, 
Şükrü Şenol Ortao 
kulu Okul Aile Birliği 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve katılım 
belgesini alacak 
veliler katıldı. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi

tarım, sanayi ve 
ticaret, ilin çevre 
düzeni plânı, 
bayındırlık ve iskân, 
toprağın korunması, 
erozyonun önlen
mesi, sosyal hizmet 
ve yardımlar, yok
sullara mikro kredi 
verilmesi, çocuk 
yuvaları ve 
yetiştirme yurtları, 
ilk ve orta öğretim 
kurumlarının arsa 
temini, binalarının 
yapım, bakım ve 
onarımı ile diğer 
ihtiyaçlarının 
karşılanmasına 
ilişkin hizmetleri il 
sınırları içinde, İm ar, 
yol, su, kanalizas 
yon, katı atık, çevre, 
acil yardım ve kur
tarma, kültür, tur
izm, gençlik ve spor,

Koçak, yaptığı 
konuşmada 07-19 
yaş aile eğitim süre
ci ni tamamlayan 
öğrenci velilerini 
tebrik etti.
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura da bu 
eğitimi alan velilerin 
diğer öğrenci velileri 
ne de örnek olması 
gerektiğini ifade etti. 
Programı sunan 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz da 
uzun eğitim sürecini 
tamamlayarak belge 
almayı hak eden 

orman köylerinin 
desteklenmesi, ağaç 
landırma, park ve 
bahçe tesisine iliş 
kin hizmetleri bele 
diye sınırları dışın
da, yapmakla gö 
revü ve yetkili İl 
Özel İdareleridir." 
dedi.
Çelik, İl Özel İdare 
leri sorumluluk 
sahasında yasalarla 
belirlenen tüm kamu 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi, dengeli 
ve sürdürülebilir 
kılınması için yöne
timin dört işlevi olan 
planlama, organize 
etme, yürütme ve 
kontrol mekaniz
malarını kullanmak
tadır. Bu süreçte ka 
tılımcı, toplumun ih 
tiyaç ve beklentileri 

öğrenci velilerinin etti. Yapılan ikram-
okula daha çok lardan sonra tören
bağlanacağını ifade sona erdi.

ne duyarlı, hesap 
verebilir bir kurum
sal yapı ve hizmet 
yönetim 
geliştirmiştir.
Verilen hizmetlerin 
ve yapılan çalış
maların ana amacı, 
ilin kaynak larını 
stratejik bir plan 
çerçevesinde, ras 
yönel paylaşım ve 
kullanımını sağla
mak suretiyle 
kentin gelişmesine 
ve kal kınmasına 
katkıda bulunmak, 
kır-kent yaşam 
kalitesini dengeli 
olarak yükseltmektir 
kısaca II Özel İdare 
ler yaşamın her 
alanında varlıklarını 
sürdür mektedir 
açıklamasında 
bulundu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Balıkpazarı esnafından engellilere
100 bin mavi kapakla destek

Gemlik'in en köklü 
mahallelerinden olan 
Balık Pazan'nda Veli 
baba Kıraathanesi 
öncülüğünde 
başlatılan özürlülere 
yönelik sosyal 
destek projesi ham
lesi sürüyor.
5 ay içinde Velibaba 
Kıraathanesi Sahibi 
Abdullah Marmara 
ve İlkay Gıda Şirketi 
yöneticilerinin 
çabalarıyla 20 sakat 
vatandaşa tekerlekli 
sandalye alan 
esnaflar topladıkları 
100 bin adet mavi 
kapağı da Gemlik 
Belediyesi’ne hediye 
ettiler.
Önümüzdeki gün
lerde bir özürlü 
vatandaşa da akülü 
araba alacaklarını 
açıklayan esnaflar, 
Türkiye'de bir ilki 
gerçekleştirerek, bir 

kahvehane öncülü 
ğünde sosyal pro
jelerin en büyükle 
rinden birisine imza 
atmanın mutluluğu 
nu yaşadıklarını söy 
lediler.
Gemlik Belediyesi 
nin Sivil İnisiyatif 
Grubu ile birlikte 
başlattığı, "Engellile 
rin Yüzü Gülsün" 
başlıklı mavi kapak 
toplama kampan 
yasına da gönüllü 
olarak katılan Balık 
Pazarı Mahallesi 
esnafları, "Ne kadar 
çok özürlü vatan
daşımızı yaşama 
bağlarsak, sosyal 
hayata katıp, yüzleri
ni güldürebilirsek o 
kadar mutlu ola
cağız" diye konuştu
lar.
Toplanan 100 bin 
adet mavi kapağı 
çuvallar eşliğinde

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Zabıta 
Müdürlüğü ekiple 
rine teslim eden es 
naflar, 5 aydır yürüt
tükleri sosyal pro
jelerini önümüzdeki 
aylarda ve yıllarda 
da devam ettirecek
lerini belirterek,

Gemlik Belediyesi ve 
Sivil İnisiyatif Grubu 
na da destek olacak
larını sözlerine ekle 
diler.
"Engellilerin Yüzü 
Gülsün" projesine 
100 bin kapaklık kat 
kı sağlayan esnafa 
teşekkür eden Gem 
lik Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 5 ayda 
verdikleri 20 özürlü 
sandalyesi adına da 
esnafları ayrıca kut
ladığını söyledi. 
Gemlik Balıkpazarı 
esnaflarının bu çalış
masının tüm ülkeye 
örnek olmasını 
temenni ettiğini belir 

ten Refik Yılmaz, 
özellikle engelliler 
konusundaki sosyal 
projelere herkesin 
duyarlı ve destek 
olması gerektiğini 
söyledi.
Balıkpazarı esnaf 
larıyla sohbet eden 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
hedef projelerden 
birisinin de sahil
lerin arabaların 
otoparkı olması, ye 
rine balık çı dükkân
larıyla donatılması 
olduğunu söyledi. 
Esnafın da destek
lediği bu projeyi 
hayata geçirecekleri
ni vurgulayan Refik 
Yılmaz, ilçenin mar 
ka değeri ve isminin 
yükselmesi adına, 
turizme yönelik 
yatırım ve projeleri 
hayata geçirecekleri
ni sözlerine ekledi.

Lionslar Yılmaza hedeflerini anlattılar
Gemlik Lions Kulüp 
Dönem Başkanı 
Özlem Özbey, yapı 
lan çalışmaların yanı 
sıra gelecekteki 
planlarını Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a anlattı. 
2013 yılının dönem 
başkanı olması bek
lenen Barış Güler ve 
Kulüp Yöneticisi 
Dursun Özbey ile 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz'ı 
makamında ziyaret 
eden Özlem Özbey, 
2012 yılının çevre yılı 
olarak belirlendiğini 
2013 döneminde ise 
"Okuma Eylem 
Planı" başlıklı etkin
liklere hedeflendik
lerini söyledi.
Dünya’da 50 yılı kut
lamaya hazırlanan 
Lionsların Türkiye'de 
ki geçmişinin 26 yıl
lık olduğunu ve 10 
bin üye ile hizmet 
hedefiyle çalıştık-

larını anlatan Özlem 
Özbey, Çevre ortak 
proje kapsamında 
geçen yıl Gemlik 
Şahinyurdu Köyü 
mevkiine 25 bin 
fidan diktiklerini * 
ifade etti.
Kızılay Derneği ile 
iftar organizasyonu, 
Halk Eğitimi Merkezi 

ile Okuma Yazma 
başta olmak üzere 
çeşitli kursların 
proje ortaklığı, ker
mesler ve sergiler 
gibi çalışmalar 
hakkında da bilgiler 
sunan Lions Kulüp 
Dönem Başkanı 
Özlem Özbey, ayrıca 
periyodik olarak

yaşlıları Karacaali 
Gençlik ve İzcilik 
Kampında ağırladık
larını kaydetti. 
2012-2013 dönemi
nin kulüp tarafından 
"Okuma Eylem 
Planı" yılı olarak ilan 
edildiğini hatırlatan 
Özlem Özbey, 
"Dünya nüfusunun

5'te biri okuma yaz 
ma bilmiyor. Bu 
nedenle yıl boyunca 
okuma eylem planı 
konusunda çeşitli 
aktiviteler yapacağız. 
Sosyal ve Kültürel 
çalışmalarımız da hız 
kesmeyecektir. 
Lions Kulüp olarak 
bizim bakış açımızda 
kasamız üyelerimizin 
cebi değildir. Hedef 
sadece hizmettir" 
dedi.
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
sosyal ve kültürel 
programlarına da 
katkı sunduklarını ve 
projeleri destekledik
lerini anlatan Özbey, 
"Gemlik'te bir başka 
hedefimiz de, Gemlik 
halkı ile Üniversitem
izi birleştirmek.
Sosyal ve Kültürel 
Çalışmalara katkı 
sunarak, bütün
leştirmektir" diye 
konuştu.

Sağlık konusunda da 
Lions Kulübün 
dünya üzerinde 
hassas ve ses 
getiren çalışmalar 
yürüttüğünü açık
layan Özbey, Kalp 
Vakfı, Böbrek Vakfı 
ve Göz Hastalıkları 
Vakıfları gibi önemli 
çalışmaların kurucu
ları arasında da 
Lions Kulübün 
olduğuna dikkat 
çekti.
Çok yönlü sosyal ve 
kültürel projelerin 
yanı sıra önemli 
hizmet ve katkıların
dan dolayı Lions 
Kulüp üyelerine 
teşekkür eden 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, sosyal ve 
kültürel çalışmalara 
gönüllü destek 
talebinde bulunan 
Lionslara katkı 
sunma sözünü 
verdi.

Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlk yarının bitimine 
iki hafta kala B 
grubu lideri 
Gemlikspor orta 
sıralarda yer alan 
Bağlarbaşıspor ile 
oynadığı maçı 1-1 
berabere tamamla
yarak kendisi için 
çok önemli 2 puan 
kaybetti.
Maça daha iyi 
başlayan taraf 
Bağlarbaşı takımı 
oldu.
10 dakikada 
Bağlarbaşı atağında 
top kornere çıktı. 
Gemlikspor'un maça 
ağırlığım koyduğu 
dakikalarda golde 
geldi. 14. dakikada 
Muharrem'in kul
landığı serbest 
vuruşta kaleye git
mekte olan top 
defansta Mustafa 
Akyıldız'a çarparak 
ağlara gidince 
Gemlikspor 1-0 öne 
geçti. 24. dakikada 
ise Bağlarbaşı 
atağında defans son 
anda çizgide müda
hale etti. 25. dakika
da Gemlikspor farkı 
açacak gol fırsatını 
kullanamadı. Şiyar 
tek başına götürdü 
ğü topu ceza sahası
na girdiğinde kaleci 
yatarak gole izin ver
medi. 33'te

Abdülmuttalip 
müsait pozisyonda 
topu dışarı atarak 
Bağlarbaşı'm 
beraberlikten

ederken 34. 35. 
dakikalarda yine 
Bağlarbaşı forvetleri 
gol pozisyonlarını 
değerlendiremediler.

Hakemin 2 dakiaka 
ekledi ilk yarının son 
uzatma dakikasında 
Hakan'ın soldan 
ortasında Ali düzgün

vuruşla topu ağlara 
gönderinde ilk yarı 
1-1 sona erdi.
ikinci yarıya gol için 
başlayan Bğlarbaşı 
takımı 52. dakikada 
organize atakla 
geldikleri Gemlik 
spor kalesinde 
sonuca gidemediler. 
70. dakikada Ali boş 
kale yerine topu 
kafayla yandan 
dışarı atınca 
Bağlarbaşı öne 
geçme fırsatını 
kaçırdı. Maçın kalan 
dakikalarında iki 
takımında öne 
geçme mücadelesi 
gol getirmeyince 
maç 1-1 sona erdi. 
SAHA: Bağlarbaşı 
HAKEMLER : 
Hasan Kaçar 5,

Gökhan Tanoğlu 5, 
Ahmet Ceyhun 
Yılmaz 4, 
BAĞLARBAŞISPOR 
Metin 5, Mustafa 
Akyıldız 5, Hakan 5, 
Şaban 4, (Onur 2) 
Refik 5, Vasfi 6, 
Gökhan 5, Abdülmut 
talip 5, (Yusuf 2) Ali 
5, Mustafa Başkan 6, 
Ahmet Alkan 5, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 5, Murat 5, 
Abuzer 5, Bülent, 
Taner 5, Muharrem 
5, Şiyar 4, (Oğuz 4) 
Osman 5, (Dinçer 3) 
Arif 5, (Muhammet 3) 
Sefahattin 5, Semih 
5, 
GOLLER : Dk. 14. 
Mustafa Akyıldız 
(k.k.) Dk. 45+2 Ali, 
(Bağlarbaşı)

■■o
GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatlann şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ - ı lUftAAft 
İstiklal Caddesi Bora Sokak |P|' Jll ( Un X 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK l*« ı UIU UU V’

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78
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Gazprom, doğal 
gaz piyasasında 
rekabetle Avrupay 
la Türkiye’deki 
müşterilerinin yük
sek fiyat itirazlarına 
anlayış göster
erek,2013 yılında 
1000 m3 doğal gaz 
için 370 dolar fiyat 
belirlediğini açık
ladı.
Gazprom, fiyat 
indiriminden kay
bettiğini daha fazla 
gaz satarak telafi 
etmeyi planlıyor. 
Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir 
Putin’in 21 Aralık'ta 
Brüksel’de Avrupa 
Birliği-Rusya zirve 
görüşmelerine 
oturmasına 48 saat 
kala Gazprom’dan 
yüzde 10 fiyat 
indirimi açıklaması 
geldi.
Rus haber ajansları 
na açıklama yapan

Otoyol ve köprü
lerin 5.7 milyar 
liralık ihaleyle 
özelleştirilmesin
den sonra herkesin 
aklına 
“Hayatımızda 
neler değişecek” 
sorusu takıldı. 
Cumhuriyet tari
hinin en önemli 
özelleştirmesi 
tamamlanırken yeni 
soruları da 
beraberinde getirdi. 
Özelleştirmeye 
rağmen köprü ve 
otoyollar eskisi 
gibi bayramlarda

Gazprom yönetimi, 
"Avrupa’daki spot 
enerji piyasasında 
rakiplerimizle reka
bet edebilmek için 
belirli indirime 
gitme kararı aldık. 
2013 yılı için daha 
önce ortalama 1000 
m3 için 415 dolar 
öngörümüzü yak
laşık yüzde 10 
aşağı çekerek 2013 
ortalama fiyatını 
1000 m3 için 370 
dolar olarak duyu
ruyoruz. Fiyat 
indirimine gitmemiz 
rekabet faktörü 

ücretsiz olacak. 
İhalede geçen 
çevre yolları 
hiçbir şekilde 
paralı hale getirile
meyecek.
Yol hatalarından 
dolayı yaşanan 
kazalarda tüm 
sorumluluk Koç 
Grubu, MalezyalI 
UEM ve Gözde 
Girişim’in bu iş için 
kuracağı şirketin 
olacak. İşte 5.7 
milyar dolarla 
özelleştirilen 
1975 kilometrelik 
otoyollarda ve

yanı sıra müşteri
lerimizden gelen 
taleplerle de 
bağlantılı, örneğin 
2012 yılında Avrupa 
ülkeleriyle Türkiye 
gibi önemli doğal 
gaz tüketicileri biz
den yüzde 9.3 daha 
az miktarda gaz 
satın aldı. 2013 
yılında indirimli fi 
yatların toplan do 
ğal gaz dış satışı 
mızı arttırarak yıllık 
152 milyar metre 
küpe çıkacağını 
tahmin ediyoruz" 
dendi 

köprülerde 25 yıllık 
yeni dönem:

BAYRAMDA 
ÜCRETSİZ 
GEÇİŞ SÜRECEK 
Otoyol ve 
köprülerden bayra
mlarda yapılan 
ücretsiz geçişler 
devam edecek mi? 
Bayramda ücretsiz 
geçiş eskisi gibi 
devam edecek. 
Eskiden de 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla alınıyor
du, şimdi de öyle 
olacak

M ııllıMıııııiı w
Yumurta, AB uyum 
yasaları kapsamın
da yeni yılla beraber 
sadece soğuk hava 
deposu olan yer
lerde satılabilecek. 
Bakkalların büyük 
bir kısmı bu durum
da yumurta sata- 
mayacak.
Avrupa Birliği (AB) 
uyum yasaları kap
samında yumur
tanın sadece soğuk 
hava deposu olan 
yerlerde satılabile
ceğine ilişkin, İstan
bul Bakkallar Odası 
Başkanı İsmail 
Keskin, bakkalların 
bu uygulama 
karşısında yumurta 
satmayabileceğin! 
söyledi.
Zengin, fakir, öğren
ci, memur, emekli 
kısacası herkesin 
kahvaltısının 
vazgeçilmezi 
yumurta, AB uyum 
yasaları kapsamın
da yıl sonundan 
itibaren sadece 
soğuk hava deposu 
olan yerlerde satıla
bilecek.
Konuya ilişkin 
sorularını cevap
landıran Keskin, 
2008’de alınan 
kararın, 2012 yılı 
bitimine kadar erte
lendiğini belirterek, 
'1 Ocak 2013’ten 
itibaren ruhsat alan 
ya da ruhsatlarını 
yenileyen bakkallar, 
yeni yönetmelikle 
karşılaşacaklar. Bu 
yönetmelikte yer 
alan soğuk hava 
deposunu kura
mayan bakkalları

mız, yumurta sata- 
mayacak. Bu neden
le bakkallar büyük 
sıkıntı içerisine gire
cek” dedi.
Uygulamaya göre 
hareket etmeyen 
bakkalların çok 
büyük cezalarla 
karşılaşacağını vur
gulayan Keskin, 
yumurtanın, Türk 
Gıda Kodeksi 
Yumurta ve Yumurta 
Ürünleri Tebliği’nde 
nasıl saklanacağı ve 
korunacağının belir
tildiğini hatırlattı. 
Keskin, yumurtanın 
28 gün içinde 
tüketilebileceği ve 
artı 5 ile 12 derece 
sıcaklıkta saklanıp 
korunabileceğinin 
tebliğde bildirildiği
ni belirtti.
"Bakkala, 'sen 
yumurta satamaz 
sın’ deniliyor" 
Başkan Keskin, bu 
şartlarda zemine 
koymamak şartıyla 
yumurtanın 
dükkanın her 
yerinde bulunduru
labileceğini vurgula 
yarak, şartların ağır
laştırılarak bakkal 
lara ’sen yumurta 
satamazsın’ 
dendiğini iddia etti.

Fransa’da geçen ay 
bir gıda fuarına 
katıldıklarını anlatan 
Keskin, burada 
Türkiye’de de bulu
nan dünyaca tanı
nan büyük bir mar
ketin reyonunda 
yumurta satıldığını 
gördüklerini söyle
di. Bunun üzerine 
reyonu fotoğrafla 
dıklarınr kaydeden 
Keskin, "Bizde di 
yoruz ki ya niye in 
sanları böyle sıkı 
yorsunuz. Avrupa 
mı diyorsunuz? İşte 
Avrupa’da da reyon
da satılıyor. Konuş 
maya gerek yok, 
çok net. Avrupa’da 
böyle bir durum 
varken peki ülkem
izde neden insanları 
bu şekilde sıkıştın 
yorsunuz. Orada 
nasılsa bizde de 
öyle olsun o za 
man" diye konuştu. 
"Tebliğe göre, buz
dolabında saklan
masına gerek yok" 
Yumurtanın buz
dolabında saklan
masına gerek 
olmadığını savunan 
Keskin, konuya 
ilişkin tebliğe göre 
hareket edilmesini 
gerektiğini söyledi
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 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
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. * 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KÜR 513 71 66

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

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

OTURÜS

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 83 62
METRO Ş13 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 031

Devlet Hestenesİ 517 34 00
Sehll Dev. Hest. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 6Ş
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 5,4 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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
? GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4451 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil)

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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VENÜS SİNEMASI 
EVİM SENSİN: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30

MOSKOVANIN 
ŞİFRESİ TEMEL: 

12:00-14:15-16:30- 
18:30-20:30

REZERVASYON 
5133321
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06:45 - 08:45 -12:45 - 16:15 - 23:15

00:15
Sfİzmir< 

08:15*11:45-23:15

08:25 -10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

Ankara

11:45 - 23:15

10:45*23:15

5120025 - 5120083
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İSTER 
HEMEN GEL

HEMEN Al
“ERKENALAN

KAZANIR'

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşullan için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

YA ls™f DEDİĞİMİZ SAATTE...

FIRSAAT
"FİRSAAT’TE GELEN

KAZANIR”

n OErt HOG OC GT I www.pamukkale.com.tr

0 850 333 35 351

ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KİŞİ BAŞI) 
Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık

ARA SICAK 
ANA YEMEK

: Sebzeli Krep (Havuç Kabak, Biber, Soya Sosu ile) 
: Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile

ALKOLLÜ :110 TL (2 Duble Yerli)
TATLI : Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı
ÖZEL İKRAMLAR : Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez ALKOLSÜZ :80 TL

program ÇOCUK :50 TL
20:00 - 22:00 Dinleti Müziği 23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

22:00 - 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler 00:30 - 01:40 Club
23:00 - 23:50 İstek Bölümü 01:40 - 03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

Bilet satışlarımız Aşka Otel’den bizzat yapılacaktır. Rezervasyonsuz giriş kabul edilmeyecektir.
YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

02245123200 - 02245123100 **

http://www.pamukkale.com.tr
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alkollü müşteri 
tabancayla 

iıartla ateş açtı
Mudanya’da bir barda meydana 
gelen olayda, alkollü olduğu belir 
lenen bir kişinin açtığı ateş sonu
cu biri kadın iki kişi hayatını kay
betti, 2 kişi de yaralandı. Syf 3’de

Gemlik Belediyesi’nin encümen kararıyla sattığı 59 dönümlük arsanın Meclis kararı bulunmuyor. MHP satışın hukuksuz 
olduğunu iddia ederek konuyu yargıya taşımıştı. Düzenlenen basın toplantısında satış ayrıntılarıyla anlatıldı 

"Gemlik 15 miljion lira zarara uğratılılı”
MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, “Beledi 
ye tarihinin en usulsüz Gemlik kamuoyu 
na zarar veren en büyük arsa satışı yapıl 
dı. Zarar 15 milyon liranın üzerindedir” 
dedi. MHP İl Başkanı Hasan Toktaş ise ko
nuşmasında, satılan arsaların firmalarca 
almak zorunda bırakıldığını, plan değiştik 
ten sonra Gemlik Belediyesi adına 5 ayrı 
arsa oluşturulduğunu, 18 uygulaması ile 
bu arsaların birleştirilerek satılması 
gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Gine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP’nin iddiaları şok edici...
Milliyetçi Hareket Partisi günlerdir üzerinde 

çalıştığı, Gemlik Belediyesi’nin 59 dönümlük 
arsa satışıyla ilgli basın toplantısı düzenledi.

Bursa II Başkanı ve yöneticilerinin de katıl 
dığı toplantıda, arsa satışı konusunda bilme 
diklerimizi de öğrenmiş olduk.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu’ya göre;
Gemlik Belediye tarihinin en usulsüz, Gemlik 
kamuoyuna zarar veren en büyük arsa satışı 
Söz konusu.

Durdu, “Zarar 15 milyon liranın üzerinde 
dir.” diyerek konunun önemini belirtiyor.

İddia, 1 milyon değil, tam 15 milyon Hra!
Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesi’nin encümen kararıyla sattığı 59 dönümlük arsanın Meclis kararı bulunmuyor. MHP satışın hukuksuz 
olduğunu iddia ederek konuyu yargıya taşımıştı. Düzenlenen basın toplantısında satış ayrıntılarıyla anlatıldı

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, “Belediye tarihinin en usulsüz Gemlik kamuoyuna zarar veren en büyük 
arsa satışı yapıldu Zarar 15 milyon liranın üzerindedir” dedi. MHP İl Başkanı Hasan Toktaş ise konuşmasın
da, satılan arsaların firmalarca almak zorunda bırakıldığını, plan değiştikten sonra Gemlik Belediyesi adına 
5 ayrı arsa oluşturulduğunu, 18 uygulaması ile bu arsaların birleştirilerek satılması gerektiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı "Atık 
alan" sayılarak, 
Belediye Encümeni 
tarafından 59 milyon 
226 bin liraya satılan 
60 dönümlük alan ile 
ilgili dava açmasının 
ardından, kamuoyu 
nu bilgilendirmek 
amacıyla kahvaltılı 
basın toplantısı 
düzenledi.
Paşa Otel’de yapılan 
basın toplantısına, 
MHP Bursa İl 
Başkanı Hasan 
Toktaş, MHP Bursa İl 
Yöneticileri, MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu, MHP 
Gemlik İlçe yönetici
leri, Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
Üyeleri ve Gemlik 
Belediye Meclisi 
üyeleri de katıldılar. 
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı: Osman 
Durdu, Gemlik 
Belediyesi’nin son 
yıllarda farklı mese
lelerle Türkiye’nin ve 
Gemlik’in gündemi 
ne geldiğini belirte 
rek; “Belediye tari
hinin en usulsüz, 
Gemlik kamuoyuna 
zarar veren en 
büyük arsa satışı 
söz konusu oldu. Bu 
zarar 15 milyon 
liranın üzerindedir. "

dedi.
Durdu, bu usulsüz 
arsa satışı konusun
da dava açtıklarını 
söyledi.
Daha sonra, İl 
Başkanı ve Harita 
Mühendisi olan MHP 
Bursa İl Başkanı 
Hasan Toktaş, 
satışla ilgili bilgiler 
verdi. Toktaş şöyle 
konuştu:
"En iyiyi biz yaparız 
diyenler, dürüstlük
ten gem vuranların 
hangi metotlarla 
Belediye yönetimini 
ele geçirdiği 
ortadadır. Bu yöne
tim, kamuoyu ve 
belediye idaresini 
beceriksizce ve art 
niyetle kamuyu en 
fazla zarara uğrat
mıştır. Satılan arazi, 
planlarda depolama 
alanı olup, bu alan 
kıymetli bir arazidir. 
Konut alanı olan bu 
bölge, imar planı 
değişikliği ile 
Büyükşehir Belediye 
si’nin onayından 
sonra sanayi alanı 
yapılmıştır." dedi. 
Toktaş, Trabzon, 
İstanbul, Kayseri de 
stadlar devlet eliyle 
ihale edilerek yapılır 
ken, Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
stadı kendisinin yap
tırdığını, bu stada 
devlet 60 trilyon 
(milyon) dira gön

derdiğini, ancak 
stadın 350-400 tril 
yon (milyon) liraya 
çıkacağı anlaşılınca, 
Büyükşehir Belediye 
si’nin sıkıştığı için, 
Türkiye’nin güzide 
firmalarından stad 
için zorla bağış topla 
makta olduğunu 
söyledi. Toktaş, 
şöyle devam etti: 
“Büyükşehir’e gelen 
bu tür plan değişik
likleri geldiğinde, ya 
gündeme alınmamak 
ta, ya da komisyon
larda bekletilmekte
dir. Bu plan da aylar
ca savsaklanarak 
kabul edilmiştir.
Bu alanda yeşil alan 
yoktur. Bu arsalar 
bu firmalara almak 
zorunda 
bırakılmıştır. Plan 
değiştikten sonra 
yollar Gemlik 
Belediyesi adına 5 
ayrı arsa yapılmıştır. 
Parseller ayrı da 
olsa, planda bir 
bütünlük söz konu 
sudur. Bu parseller 
tek başına imara 
uygun değil de 
nerek, artık parsel 
sayılarak, doğrudan 
satışa sunulmuştur. 
Metrekare birim 
fiyatı 410 liradan 
sayılarak satışı 
yapılmıştır. Bu satış
ta rekabet söz konu 
su değildir.
Baktığımızda 25

milyon lira Gemlik 
için büyük bir rakam 
görülse de, 2007 
yılında satılan ben 
zer bir araziye; 
zeytinlik alanı olma 
sına rağmen 512 lira 
değer biçilmiştir. 
Ben, buradan 
kamuoyuna sormak 
istiyorum.
100 dönümlük bir 
alanın 60 dönümünü 
atık parsel olarak 
görmek hangi akılla, 
hangi mantığa sığar. 
Bunun izahı nasıl 
yapılır. Kişinin bunu 
yapması için ya art 
niyetli olması, ya 
beceriksiz olması, 
ya da çıkar elde 
etmesi lazım.
Arsalar, 3194 s aylı 
yasanın, 18. Madde 
uygulaması 
yapılarak, mevcut 
parsel birleştirilip 
müstakil bir parsel 
haline getirilip ihale 
yasasına göre satıla
bilirdi.
Türkiye'nin çoğu 
büyük firmasının 
arsaya talip olacağı 
göz önünde tutul
duğunda, fiyatın en 
az 600-700 lira civan 
olacağı tahmin 
edilebilir. Satış fir
manın da zararna 
olmuştur.
Firma Bölgeye çok 
sayıda hizmet getir
miş bir firmadır.
Bu sebepten değeri

ni vermek onları için 
sorun olmayacağına 
rağmen, hukuksuz 
bu satış, firma için 
de zarar anlamına 
gelmektedir.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, AKP'li 
Belediye ve satışta 
sorumluluğu olanlar 
Gemlik halkını en az 
15 Milyon lira zarara 
uğratmıştır. Gemlik 
bu hukuksuz, 
basiretsiz ve 
beceriksiz yönetim
den MHP sayesinde 
kurtulacaktır." dedi.

SATIŞLARIN 
HUKUKİ 
BOYUTU 
Konunun hukuki 
bölümünü ise 
Avukat, İlkim Şahin 
anlattı.
Şahin, “Gemlik 
Belediye meclisinin 
kararı olmadan 
yapılan satışı hukuk
suzdur. Hukuka 
aykırılık, 2007 yılın
da yine benzer bir 
satış 535 TL ye 
yapılmıştır. 60 bin 
metrekarelik bir 
alanda 1 liranın bile 
büyük fark ortaya 
çıkaracağını bilin
mektedir."dedi.
Satış sırasında 
takdir komisyonunu 
bile kurulmadığına 
dikkat çeken Şahin, 
bunun da kötü

niyetin göstergesi 
olabileceğini söyle
di.
İmar Yasası’nın 18. 
maddesi uygula
narak parsellerin bir
leştirilmesinden 
sonra satışın yapıl
ması gerektiğine de 
belirten Şahin, “Bu 
satışta rekabet 
ortamı oluşturul
muştur.” dedi.
Av. İlkim Şahin, açık
laması esnasında 
kısa süreli bir rahat
sızlık geçirdi. 
Dinlendikten sonra 
anlatımını sürdürdü. 
Toplantının bitimde 
tekrar söz alan 
Osman Durdu, 
“Yetim hakkı, garip 
gurebanın hakkı 
diyenler biz hakkı 
mızı helal etmiyoruz. 
Amacımız polemik 
yaratmak değil. 
Meclise 2 ayrı 
önerge verdik, birine 
ilgisiz cevaplar veril
di. Sorduğumuzda 
“Ben bu konuyu 
böyle yorumluyo
rum. İsterseniz 
yargıya gidebilirsi 
niz" dedi. Biz de 
belediyeyi taşlaya
cak değiliz. Belediye 
Başkanının 
arabasının lastiğini 
kesecek değiliz. 
Yargıya gittik ve 
bunun sonuna kadar 
takip edeceğiz." şek
linde konuştu.
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İznik’te anne ve 4 
çocuğu karbon- 
monoksit gazından 
zehirlendi.
Olay, Yeni Mahalle 
Üzüm Sokağı'nda 
meydana geldi.
Fatma Tınmaz (30), 
gece çocuklarıyla

Bllii Müşteri Tabancayla Banla Mes tel
Mudanya’da bir 
barda meydana 
gelen olayda, alkollü 
olduğu belirlenen 
bir kişinin açtığı 
ateş sonucu biri 
kadın iki kişi hay
atını kaybetti, 2 kişi 
de yaralandı. Şahsın 
175 promil alkollü 
olduğu belirlendi. 
Mudanya Halitpaşa 
Caddesi'nde faaliyet 
gösteren bir barda

Bursa'Ja Kaçak Sinara Ogerasyonu
Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
bünyesinde kurulan 
"kaçak sigara tim
leri" şüphelenerek 
takip ettikleri kişinin 
marketinin deposun
da, yaklaşık 23 bin 
paket kaçak sigara 
ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
geçtiğimiz mayıs 
ayında kendi 
bünyesinde kurduğu

TT

E$lniÖlılürılüğüİılıliasııılayargılaııaııSaııığa24Yılllaııis
Karacabey’de ağus
tos 2010*da, tartıştı 
ğı karısını 5 yaşın
daki kızlarının gözü 
önünde kalbinden 
bıçaklayarak öldür 
düğü iddiasıyla yar 
gılanan sanığa 24 yıl 
hapis cezası verildi. 
Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davanın 
duruşmasında 
"yakın akrabayı 
öldürmek" suçun
dan ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 

birlikte yattığı odada 
sobaya kömür 
atarak uykuya daldı. 
Sabah 05: 00 
sularında baş ağrısı 
ve mide bulantısıyla 
uyanan Fatma 
Tınmaz ve çocukları 
İbrahim (15), 

alkol alan İsmail 
A.(56), karşı masada 
oturan kişilere ruh
satsız tabancasıyla 
ateş açtı. Masada 
oturan ve barda 
müzisyenlik yaptığı 
öğrenilen Emine 
Bekereci (49) ile 
müşterilerden 
Bülent Öztaş (25), 
Cevat Gündoğdu 
(60) ve Kamil Kılıç 
(31) yaralandı. 112

10 kişiden oluşan 
"kaçak sigara timi", 
kaçak sigara satışı 
yapabilecek kişileri 
takibe aldı. Önceki 
gün Santralgaraj 
Mahallesi'nde 
yürüyen C.B'den 
(38) şüphelenen 
ekipler, zanlıyı 
bindiği otobüste 
takip etmeye 
başladı. 
Otobüsten inerek 
metroya binen ve 
Geçit Mahallesi'nde 
bir markete giren 

istemiyle yargılanan 
Sait G. (40) hazır 
bulundu. Duruşma 
ya ayrıca, ölen Dilek 
G'nin yakınları ile 
tarafların avukatları 
katıldı. Tutuklu sanık 
son sözünde, 
"Takdir mahkemenin 
dir" dedi. Mahkeme 
heyeti, sanığa önce 
eşini "kasten 
öldürmek" suçun
dan ağırlaştırılmış 
müebbet hapis ceza
sı verdi. Sanığın 
eşini "haksız tahrik"

Batuhan (10), İrem 
(11) ve Oğuzhan 
Tınmaz (3), İznik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Acil 
serviste muayenesi 
yapılan Tınmaz 
ailesinin 5 ferdinin 
sobadan çıkan gaz

Acil Servis ambu
lansları tarafından 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan Emine Bekereci 
hayatını kaybetti. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hasta 
nesi'ne kaldırılan 
Bülent Öztaş da 
yapılan müda
halelere rağmen 
hayatını kaybetti.

kişiyi takip eden 
ekipler, söz konusu 
marketin C.B'ye ait 
olduğunu belirledi. 
Bu bölgede de bir 
süre nöbet tutan 
ekipler, zanlıyı 
elinde kaçak sigara 
ile marketten 
çıkarken gözaltına 
aldı. Markette 
yapılan aramada 200 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi. 
Sigaraların daha 
fazla olacağını düşü
nen ekipler, 

altında öldürdüğü 
kanaatine veren 
heyet, cezayı 24 yıla 
indirdi. İddiaya göre, 
ağustos 2010'da 
Karacabey ilçesine 
bağlı Taşpınar 
köyünde oturan 
kamyon şoförü Sait 
G, karısının kendi
sine "deli" demesi 
yüzünden evde 
tartışmaya başlamış, 
tartışmanın büyüme
si üzerine Sait G, 5 
yaşındaki kızlarının 
gözleri önünde, 

dan zehirlendiği 
tespit edildi. Anne 
ve çocukları 112 
ambulansla 
Bursa Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edilerek tedavi altına 
alındı

İhsan BÖLÜKı II lödl I U\JLUr\

l posta@ihsanboluk.com.tr

Olayda hayatını 
kaybeden Emine 
Bekereci'nin 2 
çocuk annesi, Bü 
lent Öztaş'ın da 1 
çocuk babası oldu 
ğu belirtildi. Polis 
tarafından gözaltına 
alınan İsmail A. ise 
verdiği ilk ifadesin 
de, "Alkollüydüm, 
hatırlamıyorum. Şa 
hışlan tanımıyorum" 
dediği öğrenildi.

cumhuriyet 
savcısının izniyle 
marketin arka 
bölümündeki depo
da arama yaptı.
Yapılan aramalarda 
depoda gizlenmiş 
halde 22 bin 868 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi.
Kaçak sigaraları 
doğu illerinden 
temin ettiği 
belirlenen zanlı, 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk 
edildi 

eşinin kalbine bıçak 
saptamıştı. Evden 
kaçan küçük çocuk, 
yakınlarda oturan 
anneannesi Emine 
ve dedesi Hilmi 
B'nin evlerine 
giderek gördüklerini 
anlatmış, eve giden 
Hilmi B, ağır yaralı 
kızını kendi aracına 
bindirerek Karaca 
bey Devlet 
Hastanesi'ne 
götürürken Dilek G. 
yolda hayatını kay
betmişti.

Kadın girişimciler...
BTSO bünyesindeki kadın girişimciler bir 

giriştiler ki, üç gündür perişanım! “Kadın giri 
şimcilerin evlere şenlik seçimi” başlığını 
nasıl atarmışım? Onca başarılı işkadınını 
nasıl küçümsermişim? Seçimler sırasında ne 
şenliği görmüşüm? Hele “şenlik” ifadesiyle 
birlikte yazının altındaki dörtlükte Dansöz 
“Asena”dan bahsetmem hakaret değilmiş de 
neymiş? Bunlar bir yana, yedek listede olan 
adayları asil listedeymiş gibi, üstelik bazıları 
hiç oy alamadı diye nasıl yazarmışım?

Son sorudan başlayacak olursak, ilk adım
da Emine Örnek başkanlığındaki listede yer 
alan isimleri sıralamamız gerekiyor.

Emine Öğretmen’in listesinde Serap Sayar, 
Tülin Tüzün, Nurgül Özselek, Esin Berker, 
Mefküre Zümbülova ve Sühendam Ur bay var. 
Yedek üye adayları da Ulviye Yahya, Burçak 
Yalçınbayır, Dilek Şeker, Sevinç Serpil Aytaç, 
Zerrin Özgüle, Emine Aydın, Fatma Belgin 
Gökçe..

Oysa adaylık başvuruları bireyseldi. Asil ve 
yedeklerle toplam 14 kişi dışında icra 
komitesi üyeliği için iki aday daha vardı. 
Selma Çetinkaya Türker ve Ayfer Önver..

Sonuca ilişkin yazımıza dayanak olarak da, 
başlığında “SEÇİM TUTANAĞI (ASİL)” yazan 
belgeyi aldık. Üstelik bu belge seçim sonrası 
duvara asılmıştı. Fotoğrafını da çektik. İyi ki 
de çekmişiz! İtiraz edenlere e-posta, sms 
yoluyla gönderdik de rahatladık.
“Haklısınız!” dediler.
Emine örnek’in listesinde olup da “birkaç 

oy aldı” ya da “hiç oy alamadı” dediklerimiz 
ise meğer yedek listede en yüksek oyu 
almışlar.

Ben de “Haklısınız, düzeltir, özür dileriz” 
dedim.

Hata neredeydi peki?
16 ismin “SEÇİM TUTANAĞI (ASİL)” yazan 

belgede sıralanmış olmasında..
O zaman kiminse kabahat, çıksın ortaya ve 

“benim” desin!
Asena konusuna gelelim ama dörtlüğü 

hatırlayalım önce:
Girişimci kadınlarımız adına 
Dörtlük yazmak gerek kadına 
Tümünün adı var nazar değmesin 
Bir zamanlar yok dese de Asena 
Dörtlükte kadına övgünün görülmemiş 

olması bir yana, “Kadının Adı Yok” deyince, 
o girişimci kadınlarımızdan birinin aklına 
merhum Duygu Asena’nın değil de sadece 
Dansöz Asena’nın gelmiş olması üzücü..

Bir başkasına diyoruz ki; “Evlere şenlik 
başlığı, liste delmeye çalışan Selma 
Çetinkaya Türker ve Ayfer Önver’in yön
lendirmeye çalıştığı seçmenlerin çok sayıda 
hatalı oy kullanmalarından ötürü atıldı!” 

Ona da itiraz ediyor, hemcinsleri olduğu 
için otomatik korumaya geçiyorlar.

Sonuç olarak; Her karşılaştığımda elini 
öperim Emine Öğretmen’in.. Adını taşıyan 
eğitim kurumlarıyla tüm Türkiye’de marka 
yaratmış olan Emine Örnek başkanlığındaki 
girişimci kadınlarımızın her biri tartışmasız 
işinde başarıya ulaşmış saygın kimseler.. İlk 
kez yaptıkları için sadece ortada bir seçim 
acemiliği ve heyecanı var. Komite olarak 
çalışmalarında, Türkiye’de kadının statü 
sünün yükseltilmesine büyük katkı koyacak
larına inancımız ve desteğimiz sonsuz.

—DÖRT DÖRTLÜKr-A-
Kadın gözünden farklıdır bakış 
Kadını yazıyorsan tepkisine alış 
İnce ele, sık doku ey İhsan 
Bu dörtlük de anlaşılmasın yanlış

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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0;», cozum arananları namsme cagırHı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP’nin iddiaları şok edici...
Bu iddia yenilir, yutulur gibi değil.
O nedenle, basın toplantısının haberi gaze 

te ve televizyonlarda yayınlanmadan, Beledi 
yeden iki açıklama birden geldi.

Cevaplamak için yayınlanmasını bile bek
lemediler.

Demek binleri açıklamaları: Belediye’ye 
uçurmuş.

Basın toplantısına, Belediye bir casus 
göndermiş!

Bunu geçelim.
MHP İl Başkanı Hasan Toktaş Harita 

Mühendisi...
Yani işin ehli kişisi.,.
59 bin küsur metrekarelik 5 parselde top 

lanmış, belediye mülkü olmuş..
Plan değişikliği ile Belediye mülkü olan 

eski planda yol olan yerlerin toplamı bu...
Şerit halinde olan yollar nasıl olmuştu bir 

yana toplanmış?
Kafamı kurcalıyor.
Hasan Toktaş diyor ki, ‘"En iyiyi biz yapa 

rız diyenler, dürüstlükten gem vuranların 
hangi metotlarla Belediye yönetimini ele 
geçirdiği ortadadır.

Bu yönetim, kamuoyu ve belediye idaresi 
ni beceriksizce ve art niyetle kamuyu en 
fazla zarara uğratmıştır.
Satılan arazi, planlarda depolama alanı 

olup, bu alan kıymetli bir arazidir. Konut 
alanı olan bu bölge, imar planı değişikliği 
ile Büyükşehir Belediyesinin onayından 
sonra sanayi alanı yapılmıştır."

"Bu parseller tek başına imara uygun 
değil denerek, artık parsel sayılarak, 
doğrudan satışa sunulmuştur. Metrekare 
birim fiyatı 410 liradan sayılarak satışı 
yapılmıştır.?"

“Bu satışta rekabet söz konusu değildir.” 
2007 yılında satılan benzer bir araziye, 

zeytinlik alanı olmasına rağmen 512 lira 
değer biçilmiştir.

Ben, buradan kamuoyuna sormak istiyo
rum.

100 dönümlük bir alanın 60 dönümünü 
atık parsel olarak görmek hangi akılla, 
hangi mantığa sığar. Bunun izahı nasıl 
yapılır. Kişinin bunu yapması için ya art 
niyetli olması, ya beceriksiz olması, ya da 
çıkar elde etmesi lazım.

Arsalar, 3194 sayılı yasanın, 18. Madde 
uygulaması yapılarak, mevcut parsel bir
leştirilip müstakil bir parsel haline getirilip 
ihale yasasına göre satılabilirdi.”

Avukat İlkim Şahin ise satılan arsanın 
değerinin belirlenmesi için Takdir Komis 
yonu kurulmadığını, İmar yasasının 18. 
maddesinin burada uygulanarak arsaların 
birleştirilmesi gerekirken bunun yapılma
yarak, artık parsel denerek satışın pazarlık 
usulü ile gerçekleştirildiğini iddia ediyor.

Bu iddialar yenilir yutulur şeyler değil.
Belediyede ortaya çıkarılan yolsukluklar 

soruşturma açıldı ve Gemlik Belediye 
Başkanı görevinden alındı.

Bu konuda da görevlilerin gereğini yap
malarını bekliyoruz.

Soruşturma açılmalı, kimin haklı, kimin 
haksız olduğu ortaya çıkarılmalı. İddialar
daki gibi Gemlik halkının 15 milyon lirası 
heba edilmişse, bu işte vebali olanlar yar 
gı karşısına çıkmalı.

Saadet Gemlik İlçe 
Teşkilatı, İlçe 
merkezinde birtakım 
etkinlikler düzen
lerken, köy ziyaret
lerimde ihmal 
etmeyerek çalış
malarına devam 
ediyor.
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen'in katılımı ile 
gerçekleştirilen bu 
haftaki programda 
Güvenli ve Adliye 
köy ziyaretleri vardı. 
Köylülerle sohbet
lerin edildiği 
ziyaretlerde; 
yaşanılan sıkıntılar 
ve çözüm önerileri 
konuşuldu.
Özmen, "Son 
zamanlarda 
Başbakanımız 
borçların bittiğini 
dile getirerek mil
letimizi yanıltmak
tadır.” diyerek 
konuya şöyle bir 
açıklama getirdi. 
“Türkiye'nin tüm 
borcu IMF'ye olan 
borç gibi gösterilip

aldatılıyoruz. 
Oysa ki 2012 bütçe 
sinde borç faizine 
ayrılan miktar 50 
milyar liradır. 
2013 bütçesinide 
yakından takip edi 
yoruz ve borç faizi 
ne ayrılan miktar 50- 
60 milyar lira olacağı 
tahmin ediliyor. Ben 
Sayın Başbakanı 
miza soruyorum, 
Borcu biten bir 
ülkenin borç faizi 50 
milyar lira nasıl olur. 
Bu mümkün müdür? 
IMF'ye olan düşük 
faizli borçlarımız 
azalmış fakat toplam 
İç ve dış borcumuz 
220 milyar dolardan

550 milyar dolara 
çıkarılmak suretiyle 
ülke haraç mezat 
satışa çıkarılmıştır. 
En son köprü ve 
otoyollarımızda 
satılmak suretiyle 
borç faizlerine 
ödenecek gelir elde 
edilmiştir.
Tarım ve hayvancılık 
bitirilmiş köylümüz 
perişan” diyen 
Özmen; "Fazla söze 
gerek yok Angus 
ithal ettik Büyükbaş 
sorununu hallettik, 
süt para etmeyince 
çiftçi ineklerini kesti 
sonra süt sıkıntısı 
olunca süt tozu ithal 
ettik bu sorunuda

çözdük. Çiftçi 
ektiğinin karşılığını 
alamayınca ekmedi, 
çiftçimize çok 
görülen paralar 
tarım ürünleri ithal 
edilmek suretiyle 
sorunu çözdük ve 
son olorakta 
Cumhuriyet tarihi- 
himizde ilk olarak 
saman ithal ederek 
bu sorunuda 
çözdük. Görüldüğü 
gibi İktidar tarımdaki 
sorunlarımızı ithalat 
yolu ile başarılı bir 
şekilde çözmüştür” 
dedi.
“IMF ile anlaşma 
yapmadan IMF poli
tikalarını bu kadar 
başarı ile uygulayan 
dünya'da başka 
devlet yok” diyen 
Özmen, “Eğer mil
letimiz Refahyol ikti
darının rahatını arı 
yorsa çare belli, 
gidilecek yol belli, 
Milli Görüş'ün 
müsvettesi gidecek 
aslı gelecek” dedi.

SINIRLI SORUMLU GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR 
KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı 21.01.2013 tarihine rast
layan Pazartesi günü saat ll.oo’de Gazhane Cad. No : 14 Esnaf Kefalet Kooperatifi 
İşhanı toplantı salonu adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıya ait gündem aşağıda yazılıdır.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1-Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
2- Kooperatifimizin 2012 yılı çalışma, Denetim kurulu ve Hesap raporlarının 

(Bilanço ve Gelir Gider Tabloları) okunması, müzakereleri ve oylanması
3- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
4- 2013 yılı tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi ve oylanması
5- 2013 yılı yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin aylık ücret veya 

huzur hakları ile yolluklarının belirlenmesi
6 - Öz-güç Fon yönetmeliğinin yeniden görüşülmesi ve karara bağlanması
7- Bursa ili sınırları içersinde herbir taşınmaz için vasfı ne olursa olsun, koope 

ratif alacağından dolayı icraen satışa çıkarılan taşınmaz malların azami (150.000 TL) 
bedelle; pey sürmek suretiyle satın alınması konusunda,

Yine Bursa ili sınırları içersinde kooperatif alacağından dolayı icraen alınan 
taşınmazların asgari (2.000 TL) bedelle pazarlık yolu ile satılması için yönetim kuru
luna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

8- Dilekler ve Kapanış.

ELEMAN 
ARANIYOR

ADRES CAFE’DE ÇALIŞACAK 
BAYAN SERVİS ELEMANI ARANIYOR
TEL: 0 224 513 89 70

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mim, IWi ilttım imııtıi
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
dün MHP İl ve ilçe 
yöneticilerinin yap
tığı basın toplantı 
sında, ileri sürdükle 
rini iddialara yazılı 
açıklama ile cevap 
verdi.
Yılmaz, tamamı yol 
iken sonradan depo
lama alanına alınıp, 
sonradan yoldan 
ihdas edilen yerlerin 
komşu parsel malik
leri ÇİMTAŞ ve 
BORUSAN A.Ş. ye 
imar kanununun 17. 
maddesinin 3. mad
desine göre satışın
da usulsüzlük olma 
dığını vurguladı.
Encümenin satışta 
direk yetkisi olduğu 
nu imar kânunun 17. 
maddesi 3. fıkrasın
da yer aldığını hatır
latan Refik Yılmaz, 
410 liralık metrekare

Zirer Karaias, l. öliim nıliöniiınMnae anını
4 yıl önce işyerinde 
geçirdiği bir trafik 
kazası ile vefat eden 
Karataş A.Ş. kuru
cusu hayırsever 
insan Ziver Karataş, 
adına yaptırılan 
Ayşe-Ziver Karataş 
İlkokulu’nda anıldı. 
Önceki gün saat 
19.oo da Ayşe * 
Ziver Karataş İlkoku
lu Toplantı Salonu’n 
da düzenlenen anma 
toplantısında 
konuşan Muhittin 
Karataş, babasının 
okul yaptırmanın 
hayalini yıllar önce 
sinden kurduğunu, 
bunu ölümünden 
sonra çocuklarının 
gerçekleştirdiğini 
söyledi?
Karataş şöyle 
konuştu: 
“Babamızın aramız
dan ayrılışının 4.cü 
yılının anma 
proğramını burada 
yapmamız O’nun 
ruhunun burada 
bizlerle birlikte olup, 
arzusunun gerçek
leştiğini gördüğüne 
inandığımız içindir. 
Bizler evlatları 
olarak, çalışanları 
mızla birlikte, O’nun 
göstermiş ve bize 

birim fiyatının da 
bölgedeki en yüksek 
fiyat olduğunu ve 
kamunun asla zara 
ra uğratılmadığını 
belirtti. Yılmaz, 
Karayollarının aynı 
bölgede 300 liraya 
arsa aldığını, CHP’li 
belediyenin de 244 
liradan arsa sattığını 
anımsattı.
Refik Yılmaz, MHP' 
(ilerin iddia ettiği 
Asil Çelik'in metre 
karesi 535 liradan 
aldığı arsa ile kendi
lerinin sattığı arsa 
arasında fark oldu 
ğunu açıklayarak, 
"Biri depolama ala 
nına alınıp, sonra 
dan yoldan ihdas 
edilen arazidir, di 
geri liman yapımı 
için alınan denize 
sıfır arsadır. Liman 
arsasıdır." dedi.
Yılmaz, çok başarılı 

açmış olduğu yolda 
O’nun ilkelerine 
bağlı olarak yürüye
ceğiz. Rahmetli 
babamız iyi bir aile 
reisi, dürüst bir iş 
adamı ve yardım 
severliliğinin yanın
da çalışanlarının 
babası ve çevresinin 
psikologuydu. Ne 
mutlu bize ki, biz 
onun gibi bir 
babanın ^evlatlarıyız.

ve büyük hizmetler 
verdiklerini belirte 
rek, "Gemlik böyle 
yatırım, böyle alt 
yapı hamlesi, böyle 
hizmet görmedi. Bu 
çalışmalarımız da 
siyasi rakiplerimizi 
rahatsız etti. Şimdi 
çamur atma, leke 
bulaştırma gayretin 
deler. Oysa kamu 
oyu asla şüphe etme 
sin ki, bu satış huku

Biz, biliyoruz ki, O 
hep bizimle ve bizi 
gözlüyor. Onun için 
yapacağımız her 
hayırlı işten ve atılım 
dan ruhu şad ola
caktır. Sözlerimi rah
metli babamın bir 
sözüyle bitirmek 
istiyorum.
‘Benim En Büyük 
Sermayem 
Sabrımdır’ derdi. 
Ruhu şad olsun. ’’ 

ka uygun ve 
halkımızın menfaa
tine yönelik bir satış 
olmuştur" diye 
konuştu. Yılmaz, 
"Yolsuzluklara ses 
çıkaramayan MHP, 
şimdi neden rahatsız 
oluyor? Belli ki 
MHP'liler hizmetleri 
mizden ve başarı 
larımızdan rahatsız 
oluyor. Bunu kamu 
oyunun takdirine 
bırakıyorum" dedi. 
Türkiye’nin en şeffaf 
belediyesi olduk
larını hatırlatan Re 
fik Yılmaz, "Siyasi 
rakiplerimizin çamur 
atma taktikleri asla 
tutmaz.
Hizmetlerimiz kamu 
oyunda destek gör 
meye başladıkça, 
panik havasında bu 
lekeleme çahşmala 
rını sürdürecek
lerdir." dedi.

Muhittin Karataş’ın 
konuşmasından 
sonra Ziver Kara 
taş’ın hayatının anla 
tıldığı sinevizyon 
gösterisi izletildi. 
Ziver Karataş’ı tanı 
yanların anılarının 
anlatmasından 
sonra, mevlit ve 
kur’an okundu.
Verilen yemekle 
anma toplantısı 
sona erdi.

a
Borusan İmar 
Mamasını 
Fatih Mehmet GÜLER 
Gemlik Belediye Başkanı

Sevgili Gemlikliler, size Gemlik gün
demin de olan bir imar uygulamasını 
anlatacağım.

Büyük bir çoğunluk yolsuzlukların 
ihalelerde olacağını düşünür. Bu kısmen 
doğrudur. Ancak, düşünülenin aksine hal 
kın, kentin, belediyenin menfaatleri daha 
çok imar konularında korunur veya suisti- 
mal edilir.

Göreve geldiğimizde Borusan gurubuna 
ve Çimtaş'a ait bir alanın 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı henüz yapılmamıştı. 
Borusan'da yeni yatırımlar yapabilmek için 
bu planın bir an önce yapılmasını istiyor
du. Bu planın yapılması Gemlik 
Belediyesi’ne de büyük bir kazanç sağlay
acaktı. Yalnızca yapılacak imar uygula
ması ile 60.000.- m2 lik bir alan belediyeye 
terkler sonucunda devredilebilecekti.

Gemport'ta yaptığımız uygulama gibi 
bağış yolu ile de Borusan'dan bir kısım 
arsa da belediyeye kazandırıhrsa döne
mimiz boyunca Gemlik Belediyesi'nin 
yapamayacağı hiç bir hizmet olamazdı.

Bizim sadece Borusan ve Çimtaş'a ait 
bu yerlerden imar uygulaması ile kazandır
mayı düşündüğümüz gelir, Gemlik Bele 
diyesi' nin 1 yıllık bütün gelirine denkti.

Kentin rantı halkın refahı için kullanıla
bilecekti.

Bu düşünceler ile bu konuyu Gemlik 
Belediye Meclis toplantısı gündemine 
aldık.

İmar Komisyonunun konuyu inceleye 
rek raporunu hazırlaması sonrasında konu 
hazırlanan raporda dikkate alınarak görü 
şüldü. Ve Gemlik Belediye Meclisi'nin 
09.09.2010 tarih ve M-406 sayılı kararı ile 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı kabul 
edildi.

Ancak, Büyükşehir Belediye sınırları 
içersinde olduğumuz için imar planlarının 
yürürlüğe girmesi yalnızca Gemlik Bele 
diye Meclisi'nin kararı ile gerçekleşmiyor
du. Bu karar bir kez de Büyükşehir Bele 
diye Meclisinde görüşülecek, meclis kabul 
eder ise Büyükşehir Belediye Başkanının 
onayına sunulacak o da onaylarsa imar 
planları yürürlüğe girebilecekti.

Bu nedenle Gemlik Belediye Meclisince 
alınan 09.09.2010 tarih ve M-406 sayılı ka 
rarın Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 
nin 13.09.2009 günlü Meclis toplantısında 
gündeme alınması için önerge verdik. 
Önergemiz kabul edilerek konu Büyükçe 
hir Belediye meclisi gündemine alındı. 
Yapılan görüşmede Büyükşehir Belediyesi 
İmar Komisyonuna havale edildi.

14.10.2009 tarihli Büyükşehir Belediye 
Meclis toplantısında komisyon inceleme 
sini tamamlamadığı için konu görüşüle 
medi.

12.11.2009 tarihli Büyükşehir Belediye 
Meclis toplantısında da komisyon incele 
meşini tamamlayamadığı için konu görü 
şülemedi.

10.12.2009 tarihli Büyükşehir Belediye 
Meclis toplantısına komisyon çalışmalarını 
tamamlayarak raporunu hazırladı ve 
meclise sundu. Rapor olumluydu. Ancak 
ne oldu ise Büyükşehir Belediye 
Başkam'nın talimatı ile konu geri çekildi. 
Bir kez daha incelensin diye imar korniş 
yonuna iade edildi. Devamı yarın...
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Halk Eğitim Merkezi nde 
Tüberküloz konulu 

seminer yapılılı
Mlileı lı iti soğuk it mİ ıM 

içecek hûmetieri mitti

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
Tüberküloz Konulu 
Seminer verildi. 
Halk Eğitim 
Merkezi Konferans 
Salonunda saat 
14.oo’de başlayan 
seminerine Verem 
Savaş Dispanseri 
Doktorlarından 
Bedriye KÖRÜKÇÜ 
konuşmacı olarak 

ŞEHİTftllELEBİTEMSllCİLlSr 
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katıldı.
Katılımın yoğun 
olduğu seminerde 
Tüberkülozun 
bulaşma yolları ve 
bunlardan korun
mak için alınması 
gereken tedbirler 
ile ilgili bilgiler 
verildi.
Soru-cevaplarla 
katılımcıların aydın 
(atılmasıyla semi
ner son buldu

İlçemizde 12 yıldır 
hizmet veren Bursa 
Zihipsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği 10. proje
sine başladı. 
Bundan önce;
Bulaşıkçılık ve temiz 
lik işçiliği, Fidan ve 
fide yetiştiriciliği, 
Tarımda mevsimlik 
işçi eğitimi projesi, 
Zeytin zeytin yağı 
işleme ve paketle 
me, Kristal cam 
işçiliği, Süt ineği 
yetiştiriciliği, 
Seracılık ve Kültür 
çiçeği yetiştiriciliği, 
Kağıt ve bez torba 
çanta dikimi projesi, 
Ayakkabı ve 
saraciye tamirciliği, 
Yiyecek İçecek 
Hizmetleri Pasta 
Börek ve Tatlı 
yapımı projelerini 
başarı ile tamam
layan ve projeler 
sonunda 15 kadar 
zihinsel engelliyi işe 
yerleştiren Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği, şimdi de 
Soğuk ve Sıcak 
yiyecek içecek

hizmetleri (Tost- 
Sandwich yapımı 
içecek servisi) pro
jesine başladı.
Projede, 12 Zihinsel 
engelli birey 6 ay 
boyunca eğitim 
alarak kurs biti
minde sertifikalarım 
alacaklar.
Proje bitiminde kur
siyerlerin işe yer
leştirilmelerine de 
yardımcı olunacak.
Ayrıca 6 ay boyunca 
kursiyerlere günlük 

20 TL cep harçlığı 
verilecek.
Projede 1 psikolog, 
2 usta öğretici ve 1 
yardımcı personelde 
istihdam edilecek. 
Tüm bunların 
sonunda projeye 
devam eden zihinsel 
engellilerin kendine 
güvenleri artacak 
Ben de varım, ben 
de üretiyorum diye
bilecek, ailelerine 
yardım etmenin 
zevkini tadacaklar.

Dernek Başkanı 
Tamer Sivri, 
“Projelerimize 
devam ederek daha 
çok engelliye hizmet 
etmeye devam ede
ceğiz” dedi. 
Tamer Sivri, 
gazetemiz 
aracılığıyla İşkur'a, 
Kaymakamlığa ve 
Gemlik 
Belediyesi’ne 
desteklerinden 
dolayı teşekkürlerini 
sundu.

Gemlik Şehit 
Aileleri Temsilciliği 
nin Hizmet binası 4 
Ocak 2012 Cuma 
günü açılıyor. GTSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu yanındaki 
Katlı Otoparkın 
altındaki 18 numar
alı dükkânda hizme 
te girecek olan tem
silcilik binasının 
açılış töreni 
13.30'da yapılacak. 
Açılış davetiyelerini 
protokolü gezerek 
dağıtmaya başlayan 
Şehit Aileleri 
Temsilcileri, anlamlı 
hediyeleriyle de 
dikkat çekiyorlar. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret eden Şehit 
Aileleri Temsilcileri 
Hüseyin Pıçakçı, 
Hasan Çataklaş ve 
Fulya Aydınlı Salim, 
şehit ailelerine 

destek olan herkese 
teşekkür ettiler. 
Belediye Meclis 
kararıyla sembolik 
bir ücretle kiralanan 
temsilcilik sayesin 
de bir merkezlerinin 
olacağını ifade 
eden şehit aileleri, 
beledi ye meclis 
üyeleri ve Refik 
Yılmaz'ı da ayrıca 
tebrik ettiler. 
"Bayrakları Bayrak 
Yapan Üstündeki 
kandır. Toprak, eğer 
uğrunda ölen varsa 
vatandır yazılı, Türk 
Bayrağı fonunda 
ilçenin 12 şehidinin 
resminin bulunduğu 
çerçeveli tabloyu 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz'a 
hediye eden şehit 
aileleri temsilcileri, 
ziyaretin tüm pro
tokol üyeleriyle 
devam edeceğini 
söylediler.

Buyukşehir 
Belediyesi, dün kar 
yağışıyla güne 
başlayan Bursa'da 
vatandaşların olum
suz hava şartların
dan etkilenmemeleri 
için çalışmalarını 
yoğunlukla sürdü 
rüyor.
Büyükşehir Beledi 
yesi Fen İşleri Daire 
si Başkanlığı ekip
leri, sabahın ilk ışık
larından itibaren 17 
ana güzergahta kar 
la mücadele çalış
malarına başladı. 
Güzergah haricinde 
olan hastane ve 
otopark giriş çıkış 
lan için de gerekli 
tedbirler alınırken, 
karla mücadele için 
yapılan çalışmalar

için bir vardiyada 17 
ekip çalışıyor. Bu 
ekiplerden 6’sı kar 
küreme-tuz atma 
aracıyla (ünimog), 1 
adedi tuz atma ara 
cıyla, 10 ekip de kü 
rekle tuz atma işini 

gerçekleştiriyor. 
Sözkonusu ekiplere 
destek olarâk ayrıca, 
bir vardiyada 4 gray- 
der, 2 lodef ve 4 
kepçe olmdk üzere 
toplam 27 kamyon 
ve iş makinesi de 

çalışıyor. Ekipler 24 
saat görev başında 
Özellikle gece, hava 
sıcaklığının sıfır de 
recenin altına düş 
mesiyle buzlanma 
olabileceği ihtimali 
üzerine de karla 
mücadele çalışma 
lan 24 saat kesinti
siz olarak 3 vardiya 
halinde yürütülecek. 
Toplam 180 person
elin görev yaptığı 
çalışmalarla gerek 
kent merkezi gerek 
se yüksek kesim
lerde trafik akışında 
sıkıntı yaşanmaya
cağı ve Fen İşleri 
Daire Başkanlığı 
şantiye sahasında 6 
bin tonluk tuz 
stoğunun bulun
duğu belirtildi.
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KALE
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

KİMİN FORMASI 
KİMİN SIRTINDA ?

Sporseverlerin bildiği 
gibi anlatmaya çalışa 
yım. Geçtiğimiz yıl 
Gemlikspor U-19 takımı 
birinci kümeden ikinci 
kümeye düşmüştü.

Olağan bir durum.
Ama Gemlikspor'un alt 

yapısı olmadığı için bu 
sezon A takımının ligde 
oynayabilmesi için en 
az 2 (İKİ) branşta 
katılımı gerekiyor.

U-19 kalmayan kulüpte 
U-17 kadrosundan çok 
az futbolcu kalmıştı ve 
bunları kim çalıştıracak.
Gemlik Belediye 

spor'un U-17 branşının 
bulunmaması nedeniyle 
de devşirme dediğimiz 
futbolcuların paraları 
ödenerek Gemlikspor'a 
aktarımı sağlandı.

U-17 takımı sahaya 
çıkarak maçlarını 
oynadı.

İkinci küme başladığın 

da da bu takımdan 
birçok futbolcu oynaya
cak.

Yani Gemlikspor için 
sorun yaşanmâyacâk.

Buraya kadar herhalde 
anlayan anlamıştır.

Şimdi gelelim esas 
konuya.

Bir Gemlikspor sev- 
dalışı kardeşimiz önü 
me geçti bazı bilgiler 
aktardı.

Senin yanlışın vardır, 
dil sürçmesi olmuştur 
desem de dediği dedik.
Gemlikspor'lu gençleri 

yok saydılar diyerek 
sitemini iletti.
Araştırdım, Gemlik 

Belediyespor'un grup 
birincisi olan U-14 ve 
Gemlikspor'un aynı 
başarıyı gösteren U-17 
takımına kutlama 
yemeği verilmiş.

Yalnız Belediye 
Başkan Vekili Refik

Yılmaz yemekte 
Belediyespor U-14 ve 
yine Belediyespor'un U- 
17 takımının şampiyon
luğunu kutlamış.

Yani Gemlikspor U-17 
takımı yok sayılmış.

Peki be kardeşim.
Anlatan, kutlayan 
kişinin belki futbolla 
ilgisi yok, olabilir.
Ama olmayan bir şey 

nasıl oldu denir ki?
Yemekte hiç mi Gemlik 

spor'lu bit yöhetici 
yoktu.

Neden ikaz 
etmemişler.

"Belediyespor U-17 
takımı yok, bu takım 
Gemlikspor U-17 
takımı" dememişler.

Seslerini neden çıkart
mamışlar.

Gemlikspor'un alt 
yapısından U-17 takımı
na kalan az sayıdaki 
futbolculardan biri çok 

üzülmüş.
Bence burada iletişim 

ve bilgi kirliliği var 
muhakkak.

Bilmeyenlerin suçu 
yök.

Gemlik Belediyesinde 
amatör futboldan 
anlayan kaç kişi var ki?

Neyse biz düzeltelim. 
Gemlik Belediyesi U-

14 takımı Grup şampi 
yonu oldu.

Gemlikspor u-17 
takımı da kendi grubun
da şampiyon oldu.

Bunlar abartılacak 
başarılar değil, ancak 
şimdiye kadar alt yapı
da yaşanmadığı için 
başarı gözüküyor.

İnşallah II play-off 
maçlarında gruplardan 
çıkılır ve Bursa yı temsil 
ederleh
o zaman başarı ola

caktır.

GEMLİKSPOR
TEKLEDİ
Gemlikspor hafta arası 

oynadığı maçta kötü 
oyun sergileyerek 
Bağlarbaşı ile 1<1 
berabere Kaildi.

Gol atarak alınan bir 
beraberlik değil.

İki golü de rakip attı.

Gemlikspor bekle
nenin çok uzağında 
gözüktü.

Üç puan farkla lider 
durumdan 2 puan kay
betmemize rağmen 1 
puanla halen grupta li 
deriz.

Şimdi iki maçımız 
kaldı.

İçerde İnegöl temsil
cisi ve takipçilerimizden 
Gençlergücü ve deplas
manda Duaçınarıspor.

Bu maçları kazan
mamız lazım.

Seyircisiz olmuyor. 
Uzaktan

Gemlikspor'un maçını 
izleyen başkan ve 
yöneticiler herhalde 
görüp anlamışlardır.

NOT : OYAK RENAULT 
PROFESYONEL 
ÜÇÜNCÜ LİG TAKIMI 
GEMLİK BELEDİYESİ 
İLE YAPTIĞI ANLAŞMA 
İLE GEMLİKSPOR'UN 
MAÇLARINI AKSAT
MADAN İKİNCİ YARI İÇ 
SAHA MAÇLARINI 
SADECE BU SEZON 
İÇİN GEMLİK SAHASIN
DA OYNAYACAK. 
SPORSEVERLERE 
DUYURULUR.

Aykentli öğrencilerden örnek proje

MııhlhJııtMıMlıtf IHIİMHIMüMİ

Özel Aykent'in minik 
yürekleri Lösemili 
kardeşleri için sefer
ber oldu. Özel Ay 
kent İlkokulu öğren
cileri "Meyveler 
Umut Olsun, 
Sepetim Mutluluk 
Dolsun" projesi kap
samında, sevgi ve 
paylaşım duygu
larını katarak hazır
ladıkları pasta, kek, 
poğaça vb yiyecek 

ve tamamı yerli malı 
olan meyvelerle okul 
salonunda stant 
açtılar. Proje sorum
lusu Öğretmenleri 
İncisel Tekin, Saliha 
Bayram ve Zübeyde 
Uludağ rehber
liğinde hazırladıkları 
stantta toplanan 
ürünleri anne baba 
ve arkadaşlarına 
satarak gelir elde 
ettiler. Toplanan tüm 

gelir LÖSEV'e bağış
landı. Aykent li 
minikler Lösemili 
arkadaşlarımıza 
yardım etmek için 
buna benzer etkin
likleri tekrarlayacak
larını da sözlerine 
eklediler.
Okul Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
okullarımızda kut
lanan Yerli Malı ve 
Tutum Haftası kutla

ma etkinliklerinde 
yapılan çalışmanın, 
mini kermes haline 
dönüştürüldüğünü 
elde edilen gelirin 
LÖSEV'e bağış
landığını, böylece 
öğrencilerinde 
toplumsal dayanış
ma ve sosyal 
sorumluluk duy
gusunun gelişimine 
katkıda bulunul
duğunu da belirtti.

Bursâ'da İl 
Hıfzısıhha Kurulu 
kararı ile kamuda 
çalışan engelliler 
ve hamilelere bir 
gün kar tatili 
verildi.
Bursa Valiliği'nden 
yapılan açıklamada, 
"Meteorolojiden alı
nan bilgiye göre 21 

KfiŞ€D|€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Aralık 2012 Cuma 
günü (yarın) hava 
muhalefeti sebe
biyle İl Hıfzısıhha 
Kurulu kararı ile bir 
gün süreyle 
Kamuda çalışan 
Engelliler ile 
Hamileler idari izin
li sayılacaklardır" 
denildi

‘Gemlik KÖrfCZ’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Üç yıllık kuruluş 
mazisi olan Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü Futbol alt 
yapısında geleceğin 
kramponlarını 
yetiştirirken, sezon 
boyunca izlenen fut
bolcularda çeşitli 
kulüp yöneticileri 
tarafından denen 
meye başladılar. 
Sezon başından 
itibaren gençleri 
takibe alan Milli 
Takımlar Marmara 
Bölge Sorumlusu 
eski Bursasporlu 
Sinan Bür'ün 
yardımcılarına izlet
tirdiği ve beğeni 
aldıkları 2 
Belediyespor'lu fut
bolcuyu U-14 Milli t 
Takım Marmara 
Bölge Karması için

davet etti.
Vakıfköy Orhan 
Özselek Tesislerine 
hocaları Haydar Yiğit 
ve Hüseyin Gürkaş 
ile birlikte gelen 
Belediyespor'lu 
Muratcan Aydoğan 

ve Fatih Nergis'i 
karşılayan Sinan 
Bür, aday kadroya 
Marmara Bölgesinde 
çeşitli kulüp sporcu
larından izlenilen 52 
futbolcunun davet 
edildiğini belirterek 

denenen gençlerin 
daha sonra açık
lanacağını söyledi. 
Alt yapıda gösterilen 
başarının mimar
larından Haydar 
Yiğit, iki futbolcusu
nun deneme 

maçlarında göster
dikleri perfor
manslarından mem
nun kaldığını 
belirterek, başta 
Bursaspor ve 
Karabükspor olmak 
üzere birçok 

futbolcularının 
çeşitli kulüpler 
tarafından takip 
edildiklerini, bunun 
da kendilerinin ne 
kadar başarılı olduk
larının kanıtı 
olduğunu vurguladı.

genhk stadi 3. üge HaziRiflNiYOR
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaklaşık 20 yıl önce 
yapımı gerçekleştir
ilen Gemlik İlçe 
Stadında tadilat 
çalışmaları son sürat 
devam ediyor.
Oyak Renault 3. Lig 
Profesyonel Futbol 
Takımı ikinci yarı iç 
saha maçlarını 
sezon sonuna kadar 
Gemlik İlçe Stadında 
oynayacak.
Gemlik'te büyük 
heyecan yaratan 
Oyak Renault'un 
maçlarını yarım 
sezon da olsa Gem 
lik'te oynayacak 
ölması sporseverler 
arasında şimdiden 
heyecan yaşatmaya 
başladı.
Oyak Renault'un 
Bura Nilüfer'de bulu
nan NOSAB içinde 
yapılacak olan yeni 
tesislerinin bitimine 
kadar maçlarını 
Gemlik'te oynamak 
istemeleri doğrul; . 
tuşunda stadın 
kiracısı olan Gemlik i 
Belediyesi'ne 
dilekçe ile müracâat 
etmeleri ve Gemlik 
Belediyesi'nin de x 
onay vermesi üze 
rine statta tadilat

çalışmalarına baş
landı. Statta halen 
maçlarını oynayan

.Gemlikspor'un mağ
duredilmeden oyna
maya devem ede
ceği belirtilirken stat 
kapılarının dışarı 
açılması, seyirci gir
işlerine turnike kon
ması, soyunma ; 
odaları, şeref

tribününde 
yenileme, kırık otur
ma yerlerinin 
yenilenmesi, bayan 
hakem ve doping 
odası yapımı, fede 
rasyon ve takımlar 
için flama direkleri, 
tribünlerden sahaya 
inilebilen merdiven
lerin yapımları hızla 
devam ediyor.
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Sigarana reior zam geliyor
Elektrik ihalele 
rinde yaşanan 
gecikmeyle ilgili 
konuşan Maliye 
Bakanı Şimşek, 
"Özelleştirme ciddi 
iş, ciddi olmayan 
bu işe kalkışma
malı" dedi. 
Köprü ve otoyol
ların ucuza satıl
madığını belirten 
Şimşek, zenginden 
daha fazla vergi ala 
caklarını kaydetti. 
Maliye Bakam 
Mehmet Şimşek, 
CNBC-e'nin gün
deme ilişkin soru
larını yanıtladı.
Emeklilik maaşla 
rıyla ilgili değer
lendirme yapan 
Şimşek, "Emekli 
maaşları yüksektir 
demedim, çarpıtıldı. 
Emeklilerin büyük 
kısmı SSK emek
lisi. Bunlar 
çalışırken asgari 
ücret üzerinden 
prim ödeyenler. 
SSK'nın en düşük 
maaşı 886 lira. Ben 
prime baz oluştu
ran maaşa oranJa 
yapılan ödemenin 
yüksek olduğunu 
söyledim. Asgari 
ücret 740 lira, 
emekli olunca 880 
lira alıyor.
Memurlar çalışırken 
bir sürü yan ödeme 
alıyor. Bunlar

KAŞCDC B€KL€M€K YOK

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
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!
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. * 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

________ DAĞITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş _ 513 16 37
Mogaz ' 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol ' 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.âağ.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 İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

vergilendirilmiyor. 
Emekli olunca 
maaşı düşmüş gibi 
oluyor. Bir memur 
100 lira alıyorsa, 70 
lirası vergi dışı. 30 
lirası üzerinden 
prim ve vergi 
ödeniyor. 
Ergenekoncu 
medya tarafından 
bu işler çarpıtılıyor. 
Emekli maaşlarımız 
yüksek değil, 
imkanlarımız 
çerçevesinde daha 
da yükseltiyoruz" 
dedi. Şimşek, 
köprü-otoyol 
özelleştirmesi 
konusunda şunları 
kaydetti: "Otoyollar 
paralı olur mu 
tartışması var. 
Dünyanın birçok 
yerinde böyle. Niye 
özelleştirelim,

madem geliri var. 
Özel sektör hem 
hizmet kalitesi, 
hem verimlilik 
açısından devletten 
çok daha iyi. 
Özelleştirmeden 
maksat sadece 
gelir değil. Buradan 
elde edilen 5.7 mil
yar dolarlık geliri 
bölünmüş yollara 
harcayacağız. Yeni 
yollar yapma 
imkanımız olacak. 
Bunlar keyfi fiyat 
artışı yapabilecek 
mi? Şartnamede 
açık. En fazla 
Türkiye'deki 
enflasyon kadar 
artacak. Dini bay 
ramlarda ücretsiz 
olacak. Faiz ve 
vergi öncesi kârın 
27 katına satmışız. 
Ucuza satıldı

Sigara şirketleri, 1 
Ocak 2013'te sigara 
vergisini bahane 
ederek yüzde 40 
zam yapmaya hazır
lanıyor.
Sigara üreticileri, 
2013 Ocak ayında 
sigaraya yapılacak 4 
puanlık nispi vergi 
artışını bahane 
ederek fiyatlarını 
yüzde 25 ila 40 
arasında zam yap
maya hazırlanıyor. 
Bütün firmaların 
bunu uygulaması 
halinde sigara zam
mının enflasyonda 2 
puanlık şok bir 
artışa neden olması 
bekleniyor. 2011 
yılında sigaranın 
vergisi yüzde 63'ten 
yüzde 65'e çıkarken, 
2 puanlık artış 
sigara fiyatlarında 
yüzde 18 gibi bir 
zam getirmişti 
SİGARA 
FİYATLARINDA 
YÜZDE 40 ARTIŞ 
Yen i şafak 
gazetesininden 
Cahit Saraçoğlu'nun 
haberine göre;
TÜFE'de tütün ürün
lerinin enflasyon 
hesaplamasındaki 
ağırlığı yüzde 4,91 
olduğu için sigara 
fiyatlarındaki yüzde 
40 artışın yılsonu 
enflasyonunu yüzde 
1,96 artıracağı hesa
planıyor. Bakanlık, 
13 Ekim 2011'deki 
kararname ile sigara 
ve tütün ürünlerinde 
ÖTV'yi yüzde 63’ten 
yüzde 69'a çıkarmış, 
tepkiler üzerine ÖTV 
oranını 31 Aralık

Gemlik Karf ez
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4452 

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)

2012'ye kadar 
geçerli olmak üzere 
yüzde 65'e düşür
müştü. Yapılacak 
artışı spekülatif şek
ilde değerlendirmek 
isteyen sigara üreti
cileri, bir süredir 
açığa satış yön
temiyle, sattıkları 
sigaranın ÖTV'sini 
de peşin peşin 
Maliye Bakanhğı'na 
ödemeleri dikkat 
çekmişti 
SİGARA ÜRETİ 
ÇİLERİ DENETİME 
DEVAM EDİYOR 
Bakanlık sigarada 
ÖTV'yi ödeyip, 
yüzde 4 vergi ile bir
likte sigara fiyatları
na gelecek yüzde 40 
artıştan faydalan
mak isteyen üretici
leri ise yaptığı dene
timlerle kontrol etm
eye çalışıyor. 22 
Kasım 2012’de 7 
sigara firmasının 
İzmir, Samsun, 
Manisa, Kırklareli, 
Tokat, Kocaeli, 
İstanbul ve 
Mersin'deki üretim 
tesisi, hammadde 
ve 25 adet nihai 
ürün ambarlarında 
fiili envanter sayımı 
ve denetim çalış
maları yapıldı. 20 
gün sonra 10 sigara 

dağıtım firmasının, 
20 ilde bulunan 
merkez ve depo- 
lannda envanter ve 
denetim çalışması 
gerçekleştirildi. 
Bakanlık yetkilileri 
bu sayımların bir 
sonuç getireceğin
den şüphe duyuyor. 
Sigara firmalarının 
satışlarını 
dağıtıcılarına yaptık
larını onların ise 
hızla bayilerine fatu
ra ettiklerini belirtti. 
TÜİK'in enflasyon 
sepetinde 444 ürün 
ve bin 169 ürün 
çeşidi var.Sepette 
27 bin 500 iş yeri ve 
4 bin 176 konuttan 
her ay yaklaşık 375 
bin fiyat derleniyor. 
Bu sepette enflas 
yona yüzde 5,21 ora 
nında alkollü içkiler 
ve tütün grubunun 
etki yaptığı hesa
planmış bulunuyor. 
4 gruptaki alkollü 
içkilerin enflasyona 
etkisi toplanınca 
0,3016 olacağı, 
tütün ürünlerinin ise 
4,91 oranında ola
cağı görülüyor.
Yüzde 4'lük vergi 
artışının sigara fiy
atlarında yüzde 40 
oranındaki etkisi çar 
pılarak bulunuyor.

UlilUlMMİ
VENÜSSİNEMASI 
EVİMSENSİN: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 

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

5133321
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HER YERE TAŞIYORUZ!

08503333535

İzmir
08:15-11:45 - 23:15 - 00:15

5120025 - 5120083

06:45 - 08:45 -12:45 -16:15 - 23:15

L,-ı- nı»wıjrw

İstanbul
08:25 -10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşulları için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

/57EH 
HEMEN GEL

HEMEN AL
•ERKEN ALAN

KAZANIR”

,s™ 
f DEDİĞİMİZ SAATTE...,

FIRSAAT 
“F1RSAATTE GELEN 

KAZANIR”

www.pamukkale.com.tr 
facebook.com/pamukkale 
twitter.com/pamukkale

WKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI
«IraXP Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde

MENÜ Y'ltaŞ1 Özel Programı'na sizleri de bekliyoruz.
ORDÖVRTABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KIŞI BAŞI) 
v t iletir Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık M

ALKOLLÜ :110TL(2DubleYerli)
ALKOLSÜZ :80TL

ARA SICAK 
ANA^YEMtK-
TATLI-,

: Sebzeli Krep (Havuç Kabak, Biber, Soya Sosu ile) 
:Közlenmiş Patlıcan eşliğindeDana Bonfile
: Kaymaklı; Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL İ KR AML AR : Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

PROGRAM İ/

120:00-*'22:00 Dinleti Müziği
| 22:00^23:00Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler
1 23:ÖÖkîS:50 Bölümü

ÇOCUK :50 TL
23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

00:30*01:40 Club
01:40 - 03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

' Ç^CO'YER: |sl$ Otel Terastöa Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı) yâ

F0İ24512 32 00 r 0224 512 3100 ¥★

http://www.pamukkale.com.tr
facebook.com/pamukkale
twitter.com/pamukkale


Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ortaklarına, 14 milyon 501 bin lira kredi kullandırıyor

lnHicraMiMo
Gemlikli esnaf ve sanatkarların en yüksek 100 bin 
lira işletme kredisi kullanma haklan olduğunu 
söyleyen Kooperatif Başkanı Mevlüt Avcı, “Esnaf ve 
sanatkarımızın kullandığı kredinin yüzde 30.18’inin 
ödenememesi nedeniyle icra takibi yapıyoruz. Bu 
oran diğer kooperatiflere göre yüksek” dedi. Avcı; 
“Gemlik Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koope 
ratifi, köklü bir kooperatif olup, bugüne kadar her 
krizi başarı ile atlatmıştır. Geçmiş yıllara göre kredi 
kullandırırken daha dikkatli oluyoruz. Kredi yerinde 
kullanıldığında önem taşır” dedi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın Sosyal 
Yaşam Merkezi yanında yapılmakta olan 
hizmet binası ikinci katına başlandı. Bina 
nın 2-3 ay içirfdebitmesi bekleniyor. 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Esnafın hali...
Dün, bir ara Esnaf Sanatkarlar Kredi ve 

Kefalet Kooperatifine uğradım.
Kooperatif Başkanı Mevlüt Avcı ile sohbet 

ettik.
Son aylarda piyasalarda görülen nakit 

sıkıntısı yanında işlerin durması tüm esnaf 
ve sanatkarı etkiliyor.

Aslında esnaf, tekelleşmesini sürdüren 
Türkiye’de giderek yok oluyor.

Kendi başına ayakta kalabilenler ise çırpın 
malarını sürdürüyor.

Gemlik nüfusu ve ekonomik yapısıyla, sa 
nayisiyle bu değişimi çok yakından yaşıyor.

Esnafın halini en güzel kredi kullandığı 
kurumlar bilir. Devamı sayfa 4’de

YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 
KALİTELİ BİR MEKAN... M

^^*YİLBAŞI GECESİ İÇİN 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI

LİG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ
MAÇLARIN HEYECANINI __

AİLENİZ İLE BİRLİKTE

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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uluşma
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ortaklarına, 14 milyon 501 bin lira kredi kullandırıyor

ÇETINKAYA
KarmaŞâ....

Başbakan buyurdu... 
önümüzde engeller var...
Yargı, yasama, muhalefet elimizi ayağı 

mızı tutuyor, tez yok edile... Demokrasi 
diye diye gelinen nokta... Vaktin birinde 
tramvay dememiş miydi zaten...

Oysa,
Türkiye girdabın içinde...
Dert çok...
Tasa da...
İnsanlar endişeli...
İnsanlar korkuyorlar.
Adalet...
Hak...
Hukuk...
Eğitim...
Sağlık...
Güvenlik...
Say sayabildiğin kadar...
Bir ülke her alanda ve anlamda ancak bu 

denli açmaza sürüklenebilir.
Öğretmen... İşçi... Esnaf... Memur...
Neredeyse toplumun tümü gerginlik 

içinde...
Dahası, Devletine güvenmiyor.
Birbirlerine güvenmiyor.
Güvenmediği gibi birbirini yemek için fır

sat kolluyor.
Mahallede... Yolda... Durakta... Trafikte...
Tetikte bekliyor.
10 yılda Türkiye’nin geldiği nokta...
Düşünce tutsak.
İnsanlar tutsak...
Niyet tutsak...
Şiddet, terör, talan, vurgun, hırsızlık, arsı

zlık ise had safhada...
Yani taşlar tutuklu köpekler serbest... 
Sesini yükseltenin başına balyoz...
Derdini dökenlere biber gazı...
Sıkıntısını dile getirene cop...
Neymiş ilerlemişiz...
İlk on yılı inkar... Son on yılda uçuş

tayız... Doğru uçuyoruz...
Göktürk 2’yi de Çin,i maçinden Allahın 

izni vela kuvvetiyle uzaya yolladık.
Kim tutar bizi bu âlemde...
Şimdi sıra “Türkiye’ye rampa kurup”...
Deyince aklınıza Patriot füzeleri mi geldi 

yoksa...
Yok ben öyle demek istemedim...
Demek istediğim... Kendi kendimize arş-ı 

alaya yükselmekte...

Wi im ııiiiı iıiiı
Gemlikli esnaf ve sanatkarların en yüksek 100 bin lira işletme 
kredisi kullanma hakları olduğunu söyleyen Kooperatif 
Başkanı Mevlüt Avcı, “Esnaf ve sanatkarımızın kullandığı kre
dinin yüzde 30.18’inin ödenememesi nedeniyle icra takibi 
yapıyoruz. Bu oran diğer kooperatiflere göre yüksek” dedi.
Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi, 
2012 yılında Gemlik 
esnafına ayrılan 14 
milyon 501 bin lira 
plasmanı, ihtiyaç 
sahibi esnaf ve 
sanatkarlara kul
landırmaya devam 
ediyor.
Esnaf ve Sanatkar 
lar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı 
Mevlüt Avcı, 3 binin 
üzerinde ortakları 
olmasına karşın, 
sınırlı sayıda esnaf 
ve sanatkarın kredi 
kullandığına dikkat 
çekti.
Gemlikli esnaf ve 
sanatkarların 100 
bin lira işletme kre
disi kullanma hak 
kının bulunduğunu 
söyleyen Avcı: 
"Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet

Kooperatifi, köklü 
bir kooperatif olup, 
bugüne kadar her 
krizi başarı ile atlat 
m ıştır. Geçmiş yıl
lara göre kredi kul
landırırken daha 
dikkatli oluyoruz. 
Bunun için kişi 
kefaleti yanında, 
gayrimenkul kefale 
ti de alıyoruz. Buna

karşın verdiğimiz 
kredilerin yüzde 
30.18 e denk geien 
bölümü olan 580 
bin liralık takibimiz 
mevcuttur.
Bu durum diğer 
kooperatifler 
arasında yüksek bir 
ortalamadır. Kredi 
kullanan esnaf ve 
sanatkar arkadaş

larımız gününde 
kredilerini ödeme 
dikleri zaman, 
kefilleri de sıkıntıya 
düşmektedir.
3 bin 500 e yakın 
ortağımız mevcut 
olmasına karşın, 
600-700 kişi kredi 
kullanmaktadır. 
Esnafımız ödeyeme 
yeceği krediyi 
almaktan kaçınıyor. 
Piyasaların bozuk
luğu esnafın kredi 
kullanmasını engel
liyor. Biz de esnaf 
ve sanatkarlarımıza 
aldıkları krediyi 
işlerini büyütmeleri 
için, mesleklerini 
geliştirmeleri için 
kullanmaları istiyo 
ruz. Kooperatifimiz 
den kredi alıp, ev 
ve araç alanlar yan
lış yaparlar.
Kredi yerinde kul
lanıldığında önem 
taşır.” dedi.

H ıı Sm Misi iim»II
Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce 

CL. tescilli 1216040J&EX086889 
^3 03.12.2012 tarihli oeyanhâmemiz 
gS kaybolmuştur. Hükümsüzdür, 
afi PJÎOSTONE MERMERDOĞALTAŞ

İNVSÂ? XDlS.flC.LTD.ŞTI.

BEKO MARKA 499 T Al 
70701530 SERİ NUMARALI 

ES YAZAR KASAMIN RUHSATI, 
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ 

ŞjflC LEVHAM KAYBOLMUŞTUR. 
3E HÜKÜMSÜZDÜR.

FERHAT GEDİK

‘Gemlik Körfez’ mgemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
Sosyal Yaşam 
Merkezi yanında 
yapılmakta olan yeni 
hizmet binası ikinci 
katına başlandı. 
Umut inşaat

tarafından yapılan 
ihalede 1 milyon 450 
bin liraya yapımı 
üstlenen GTSO 
hizmet binası 
inşaatına 2 ay önce 
başlandı.
Zemin çalışmaların-

da kazık çakılması 
nedeniyle, zaman 
kaybolmasına karşın 
müteahhidin temel 
üstü çalışmalarında 
hızlanmasıyla 
inşaatın ikinci kata 
yükseldiği öğrenildi.

3 kat olarak yapıla
cak olan GTSO 
hizmet binasının 
hava koşullarının 
uygun gitmesi 
halinde 2-3 ay içinde 
tamamlanması bek
leniyor.

mgemlikkorfezgazetesi.com
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m ittim Mb Misim M
Nilüfer’de, kimliği 
henüz belirleneme 
yen bir kişi, alt ge 
çitte yürüyen kadı 
nın çantasını gasp 
etti.
Osmangazi ilçesi 
Yeni Karaman Mahal 
leşi ihsaniye Metro

FolisOcMtliCtseMmlMBilirmeıeCalısııır
Bursa'da 5 ay önce 
hastanede ölen ve 
kolunda dövme 
bulunan gencin kim
liği basına dağıtılan 
fotoğraflarla belir
lenmeye çalışılıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, 11 Temmuzda 
merkez Osmangazi 
ilçesi Ahmetpaşa 
Mezarhğı'nda bir 
kişinin yerde yattığı 
ihbarını alan ekipler

Wi lıtt ıı fcı {illi
Bursa'da, *155 Polis 
İmdat Hattı'na 
yapılan ihbar üzer
ine harekete geçen 
polis ekiplerinin dur
durduğu araçta 60 
gram bonzai uyuştu
rucu maddesi ile bir 
adet ruhsatsız 
tabanca ele geçirildi. 
İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
yapılan bir ihbarda 
Karacabey'den şehir 
merkezine bir oto

Peraimlt Merinin Kaı Ular» ftılısına Dma
Bursa Elektrik 
Mühendisleri Odası 
(EMO), elektrik 
dağıtımında perak
ende satışta şirket
lerin kar marjını 
artıran EPDK'nın 
kararının iptali için 
Danıştay'a dava 
açtı.
Dava dilekçesinde 
vatandaştan 2013'te 
400 milyon lira 
fazladan tahsilat 
yapılacağını öne

Durağı alt geçidinde 
meydana gelen olay
da, Meryem K.'nın 
yanına gelen kimliği 
henüz belirlene
meyen 20 yaşların
daki bir kişi, genç 
kadından cep tele
fonu istedi. Telefonu 

harekete geçti. 
Gelen 112 Acil Ser 
vis ambulansıyla 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan genç 6 
gün boyunca yapı 
lan bütün müdaha 
lelere rağmen kur
tarılamadı. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatan polis, üze 
rinden nüfus cüz
danı çıkmayan ve 
hiçkimse tarafından 

mobille silah getir
ileceği bildirildi. 
Aracın Görükle 
mevkiinde mobese 
kameralarına takıl
ması üzerine 
harekete geçen İl 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, otomobili 
Beşevler Mahallesi 
İzmir Yolu Cadde 
si'nde durdurdu. 
Araçtan inen Hüse 
yin D.'nin aracın 
arka tekerleğinin 

süren oda, söz 
konusu kararın, 
Anayasa'ya, 4628 
sayılı Yasa'ya ve 
kamu yararına aykırı 
olduğunu öne 
sürdü.
Danıştay'a sunulan 
dilekçedeki ifadelere 
yer verilen 
açıklamada, söz 
konusu düzenleme 
ile perakende 
satışta şirketlerin 
kar marjını yüzde 

vermeyen Meryem 
K.'a yumruk atan 
şüpheli, içerisinde 
cep telefonu, saç 
düzeltici, kot pan
tolon ve hırkanın 
bulunduğu çantasını 
alarak kaçtı. Olayın 
ardından polise 

aranmayan gencin 
kimliğinin belirlen
mesi için harekete 
geçti. 25-30 yaşların
da, 60-65 kilogram 
ağırlığında ve 1.70 
boylarındaki kimliği 
meçhul adamın sağ 
kolunda bir çiçek 
motifi ile ’Asiye ve 
Latif yazılı olduğu 
sanılan dövme var. 
Bursa'daki bütün 
dövmeciler tek tek 

altına attığı poşetten 
3'er gramlık paketler 
halinde toplam 60 
gram bonzai uyuştu
rucu maddesi ele 
geçirildi. Araçta 
bulunan Aytaç 
K.'nın üzerinde 
yapılan aramalarda 
ise bir adet ruhsat
sız tabanca, 2 adet 
şarjör ve 10 fişek ele 
geçirildi.
Olayla ilgili Aytaç K., 
Hüseyin D., Veli T.

49,8 artırıldığı 
belirtilerek, bu 
artışın hukuki ve 
ekonomik bir 
dayanağı bulun
madığı ileri sürüldü. 
Brüt kar marjı 
tavanının Perakende 
Satış Hizmeti Geliri 
ile Perakende Enerji 
Satış Fiyatlarının 
Düzenlenmesi 
Hakkında Tebliğ 
kapsamında 
ortalama perakende 

müracaat eden 
Meryem K. olayla 
ilgili ifade verdi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü gasp 
zanlısının yakalan
ması için soruştur 
ma başlatıldığını 
duyurdu 

gezilerek şahsın kim 
liğine ulaşılmaya 
çalışıldı. Fakat çaba 
lar bir sonuç verme
di. Gencin fotoğra 
fim basına dağıtan 
ekipler, fotoğraftaki 
şahsı tanıyanların 
155 polis imdat tele
fonunu ya da 270 55 
17 numaralı telefon
dan Cinayet Büro 
Amirliği'ni aramasını 
istedi.

ve Yaşar D. '6136 
Sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar 
ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanun'a 
muhalefet ve uyuş
turucu madde 
bulundurmak' 
suçlarından gözaltı
na alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığını 
duyurdu.

enerji satış fiyatı 
tavanının 
(OPESFT) belirlen
mesinde kul
lanıldığına işaret 
edilerek, 
"Dolayısıyla tüm 
abone gruplarının 
net enerji ve kayıp- 
kaçak enerji bedel
lerine yansıtılan ve 
tüketicilerden özel 
şirkete aktarılan bir 
kar oranıdır" 
denildi

Marmara'da Lider 
Hamsi, Palamut 
Dördüncü Oldu

Marmara'da 2012 
yılı içerisinde en 
fazla avlanan ilk 
beş balık çeşidinin 
sırasıyla hamsi, 
sardalye, istavrit, 
palamut ve mezgit 
oldu.
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı Avcılık ve 
Kontrol Daire 
Başkanı Turgay 
Türkyılmaz, 
Marmara'da 2012 
yılı içerisinde en 
fazla avlanan ilk 
beş balık çeşidinin 
sırasıyla hamsi, 
sardalye, istavrit, 
palamut ve mezgit 
olduğunu söyledi. 
Türkyılmaz, listede 
lüferin altıncı, 
tekirin dokuzuncu 
olduğunu açıkladı. 
Marmara Beledi 
yeler Birliği tarafın
dan düzenlenen 
Marmara 
Sempozyumu'nun 
son oturumunda 
'Marmara Denizi'n 
de Balıkçılık ve 
Biyolojik Çeşitlilik* 
konusu tartışıldı, 
sempozyuma 
konuşmacı olarak 
katılan Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığı Avcılık ve 
Kontrol Daire 
Başkanı Turgay 
Türkyılmaz, 
balıkçılıkla ilgili 
mevzuat ve yönet
melikler hakkında

GemlikKarfez
•mirla Us ciaılı ılraıl ciieteiI

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

bilgi verdi. 
Türkyılmaz, 
"Marmara Denizi 
bir akvaryum. 
Sırasıyla hamsi, 
sardalye, istavrit, 
palamut, mezgit, 
İüfer, bakalorya, 
çaça, tekir, kefal, 
kolyoz ve barbunya 
2012 itibariyle 
Marmara Denizi'nde 
en yoğun avlanan 
balıklar. Bu çeşitlil
iği korumak, bakan
lığımızın olduğu 
kadar, belediyelerin 
de görevi. Özellikle 
kaçak balıkçılığın 
önlenmesinde, 
çıkarılmış yönet
meliklerle 
belediyelerin de 
sorumluluğu var. 
Biz bakanlık olarak 
bu yıl 891 ceza 
kestik, belediyeler 
bu konuda elini ta 
şın altına sokmalı." 
diye konuştu. 
Türkyılmaz'ın ardın
dan söz alan İstan
bul Su Ürünleri 
Derneği Başkanı 
Abdullah Denizer, 
"Kumkapı Balık 
Halı’ne gelen 
çinakopların yüzde 
80'i, yasak olması
na rağmen trol- 
cülük avlanmasıyla 
geliyor. Bu dene
timin yapılama
masından dolayı 
biz gırgırcılar 
olarak mağdur 
oluyoruz." dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
|gi HARCAMA”

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış flMOflla UİBdağ'ia 2013 irin
strateji re beklentilerini anlatacaJıKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Esnafın hali...
Gemlikli esnaf ve Sanatkarlar 100 bin lira 

ya kadar işletme kredisi kullanabilirler.
Bir dönem yüzde 80’leri geçen geri öden 

meyen krediler nedeniyle tehlikeli günler 
geçiren Gemlik Esnaf Sanatkarlar Kredi Ke 
falet Kooperatifi, şimdi yoğurdu üfleyerek 
yiyor.

Yani verdiği kredinin geri dönüşümünü 
sağlamak için, kişi kefaleti yanında, gerek
tiğinde gayrimenkul ipoteği de alıyor.

2012 yılından önceki dönemde ödenme 
yen alacaklar nedeniyle, sürdürülen icra 
takiplerine karşın yine birçok alacak tahsil 
edilememiş.

Mevlüt Avcı, 2012 plasmanlarının yani kul
landırılacak kredi miktarının 14 milyon Hra 
olduğunu söyledi.

3 binin üzerinde ortakları olmasına karşın, 
600-700 kişinin bu krediyi kullanmadığını, 
çoğunluğun kredi kullanmadığını söyledi.

Esnaf ve sanatkar, aldığı krediyi ödeye
meyeceği korkusuyla kredi kullanmıyor.

Avcı’nın belirttiğine göre, kullandırılan kre
dinin yüzde 30.18’inin gününde ödenmeme
si nedeniyle icra takibi başlatıldığı bu oranın 
Bursa ve ilçeleri içinde en yüksek olduğunu 
söyledi.

Bu da Gemlikli esnafın geri ödemede zor
landığını gösteriyor.

Esnaf Kefalet Kooperatifi kredileri, 25 bin 
liraya kadar aylık % 0.6, 25 bin liradan sonra 
aylık % 0.7 dolaylarında.

Peşin kesintilerin fazlalığı ise, esnaf ve sa 
natkarlar tarafından eleştiri konusu oluyor.

Mevlut Avcı, kredi kullanacak esnafın işini 
büyütmek veya geliştirmek için kredi kullan
masını istiyor.

Doğrudur.
Esnaf kredisi ucuz diye alıp, bunun tüke

timde kullanıldığında ödeme zorluğuna 
düşmek kaçınılmaz oluyor.

Nedenini ise sistemin içinde aramak 
gerektiğini düşünüyorum.

Türkiye’nin dev 
inşaat gruplarından 
Ağaoğlu İnşaat, 
2013 yılı grup strate
jilerini ve yeni yıl 
beklentilerini BursalI 
gazetecilerle pay
laşacak.
Cumartesi günü 
Ağaoğlu grubuna 
yeni katılan eski 
adıyla Kar tanesi 
yeni adı My 
Mountain otelde 
sabah saat 9.oo da 
yapılacak kahvaltı

Avrasya El Sanatları Fuarı Farklı 
Kültürleri Bursa'da Buluşturdu

BORUSAN’IN PLANLARI NEDEN 
GEÇMEMİŞ ÖĞRENDİNİZ Mİ? 
Son günlerde siyasal gündemi meşgul 

eden Gemlik Belediyesi’nin 60 dönümlük 
arsa satışı konusu yargıya intikal ettirildi. 

Bir yandan, MHP’liler, öte yandan CHPTı 
ler ve Belediye Başkanı Fatih Güler konuyu 
Adliye’ye taşıdı.

Dün ve bugün gazetemizde konuyla ilgili 
gelişmeleri yazan Belediye Başkanı Fatih 
Güler’den öğreniyoruz ki, Borusan’ın 2009 
yılından beri Büyükşehir Belediyesinden 
çıkartamadığı plan değişikliğinin altında, bu 
firmadan yasal olan işleri için Büyükşe 
hir’in taleplerinin yerine getirilmemesi yatı 
yormuş. Bekçelerin evinin alınıp onarılması 
ve Dörtyol’a bat-çık yapılması gibi.

Bu konuyu ileride ele alacağım.

Bursa 3. Avrasya El 
Sanatları Hediyelik 
Eşya Fuarı, yaklaşık 
50 ülkeden 70'i 
yabancı 202 fir
manın katımıyla 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
fuar alanında açıldı. 
Bufalo boynuzu ve 
hediyelik eşyalar
dan, el dokuması 
ürünlere çeşitli süs 
eşyası ve yöresel 
yemeklere kadar 
birçok ürünün 
sergilendiği fuar, 30 
Aralık tarihine kadar 
ziyaret edilebilecek. 
Aralarında Rusya, 
Pakistan, Hindistan, 
Sudan, Çin, 
Endonezya, Tayland, 
Mısır, Kırgızistan, 
Kazakistan, Özbek
istan ve Iran ile 
Senegal ilgili ülkel
erden de firmaların 
katıldığı fuar, farklı 
kültürleri buluştura
cak. Yılbaşı öncesi 
Bursahlar hediyelik 
eşya alma fırsatı 
sunan fuar, ilginç 
ürünlere de ev

dan sonra 10.30 da 
yapılacak basın 
toplantısıyla Ali

Ağaoğlu tarafından
Ağaoğlu grubun 
stratejisi ve 2013

sahipliği yapıyor

"TÜRKİYE'DE EL 
SANATLARI 
DESTEKLENMİYOR" 
Rem Fuarcılık 
Başkan Yardımcısı 
Remzi Çayır, fuarın 
açılışında yaptığı 
konuşmada, 
Türkiye'de el işi 
ürünlerin desteklen
memesinden 
yakındı. "Artık 
dünyada 
makineleşen sanayi 
ve unutulan el 
sanatları geri kalmış 
coğrafyalar var. 
Makineleşen ülkel
erde ise el sanatları 
yavaş yavaş bitiy
or." diyen Çayır,

"Burada Kenya'dan 
Somali'ye, 
Hindistan'dan, 
Tanzanya ve Özbek
istan'a kadar fir
malar yöresel el 
sanatları ve gıdalar
la katılıyor, İnşallah 
bu fuar büyür. 
Büyümesi de 
buradaki insanların 
rağbet göstermesi 
ile ilgili. Buraya 
gelenler inşallah 
yeni gelenlere ön 
ayak olurlar. Bu fuar 
büyürse Bursa iyi 
bir fuar kazanır. 
Ayrıca başka ülkel
erde bu tür el sanat
larını devlet teşvik 
eder ama ne yazık ki 
bizim mevzuata 

beklentileri 
anlatılacak.
Öğle yemeğinden 
sonra ise gazete
cilere sucuk ekmek 
ve sıcak şarap par
tisi ardından gece 
ise yılbaşı partisi 
verilerek yeni yıla 
erken girilecek. 
Gazetemiz adına 
basın toplantısında 
Gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler ve Yazı 
İşleri Müdürü Serap 
Güler davet edildi.

uygun değil, bunun
la ilgili kafa yoran 
da yoktur. İnşallah 
gelecekte bununla 
uğraşanlar bu tür 
teşvikin önünü açar
lar da herkes 
rahatça bu işlerle 
uğraşır ve bu iş 
büyür." şeklinde 
konuştu.
"FARKLI KÜLTÜR 
ÜRÜNLERİ BİR 
ARADA"
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Muhlis 
Özlükurt ise 
Bursa'da düzenle
nen fuarda değişik 
ülkelerden katılan 
satıcıların kendi 
yöresel el işi ve 
ürünleri ile buluş
tuğuna değindi. Bu 
ürünleri Bursa'da 
görmenin kendilerini 
mutlu ettiğini 
belirten Özlükurt, 
"Bu yılın sonu ve 
gelecek yılın başın
da bu fuarın hare 
ketli geçmesi ve 
güzel satışlarla Bur 
sa'dan ayrılmaları en 
büyük dileğimiz." ; 
şeklinde konuştu

ELEMAN . ADRES CAFE’DE ÇALIŞACAK 
BAYAN SERVİS ELEMANI ARANIYOR 

ARANIYOR Ttl; o 224 513 89 70

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
kayak ve kış tu 
rizminin önemli mer 
kezlerinden Ulu 
dağ'da, yerli ve ya 
bancı turistlerin tatil
lerini güven içinde 
geçirmelerine yöne
lik her türlü tedbirin 
alındığını bildirdi. 
Harput, Uludağ'da 
kış sezonunun açıl
ması nedeniyle yap
tığı yazılı açıklama
da, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da kış 
sezonu ile beraber 
valiliğin 
himayesinde, kon
trolünde, deneti
minde ve koordi
nesinde Uludağ'a 
gelen yerli ve 
yabancı çok sayıda 
turistin emniyetle 
tatillerini geçire
bilmeleri için her 
türlü tedbirin 
alındığını belirtti. 
Kayak ya da dağ 
yürüyüşü yaparken 
meydana geîen kay
bolma vakalarının en 
çok karşılaşılan 
problemler 
olduğunu vurgu
layan Harput, bu

Hatandas, Kentsel Dönüşümde
Dava ftçsa Bile Sonuç alamayacak'
Bursa Barosu Çevre 
Komisyonu üyesi 
Avukat Nezih Sütçü, 
kamuoyunda 
'Kentsel Dönüşüm 
Yasası' olarak bili
nen 'Afet Riski 
Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun'un 
revize edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Avukat Sütçü, 
"Vatandaş dava 
açsa bile sonuç 
alması mümkün 
değil, çünkü yürüt
meyi durdurma 
kararı yok." dedi. 
Bursa Barosu 
tarafından Bursa 
Akademik Odalar 
Birliği (BAOB) 
Yerleşkesi'nde 
düzenlenen 'Kentsel 
Dönüşüm Paneli'ne 
katılan Avukat 
Cumhur Özcan ve 
Nezih Sütçü, yasa

konuda ilgili birim
lerin 12 ay görev 
yaptığını, ancak kış 
mevsiminde adeta 
alarma geçtiklerini 
ve izinlerinin 
tamamıyla 
kaldırıldığını bildirdi. 
Harput, jandarmanın 
iki adet kurtarma 
timinin, İl özel İdare- 
si'nin malzeme 
takviyesiyle 
Türkiye'nin en pro
fesyonel ve en 
donanımlı kurtarma 
birliği ve timi 
olduğunu ifade 
ederek, şunları kay
detti:
''Ben o manada 
Bursa Valisi olarak 
övünç duyuyorum. 
Arkadaşlarımız 

daki aksaklıkları 
anlattı. Türkiye gibi 
ülkelerde kentsel 
dönüşümün kaçınıl
maz olduğunun 
altını çizen Avukat 
Cumhur Özcan, 
"Yıpranmış, risk 
altındaki binaların 
yenilenmesi gayet 
tabii ki çok hoş bir 
olay. Ancak burada 
orta gelirli vatan
daşlar unutulmuş. 
Gecekondu bölgele 
rine yerleşen insan
lar şimdilerde 

gerçekten büyük bir 
özveriyle büyük bir 
inanç ile büyük bir 
cesaret hizmeti 
yapıyorlar. Yine jan
darmamız ile 
beraber Sivil 
Savunma, Afet 
Kurtarma birliklerim
iz aynı şekilde jan
darmanın para
lelinde 24 saat 
olağanüstü bir 
hizmet anlayışı ile 
aynen jandarmamız 
ile beraber omuz 
omuza sırt sırta, her 
vatandaşımızın başı
na gelebilecek her 
türlü sıkıntı anında 
giderilmesi için 
büyük bir özveri ile 
çalışmalarını 
sürdürmektedirler.

Bayram yapıyor. '3-5 
kat alırız' diye 
seviniyorlar.
Binasını yeni yönet
meliklere göre 
yapan kişilerin 
binalarında risk 
görülürse durum ne 
olacak? Yeni bu 
yasada orta gelirli 
insanlar unutulmuş. 
Müteahhitlerin işine 
geliyor bu yasa." 
diye konuştu.
Bursa Barosu Çevre 
Komisyonu üyesi 
Avukat Nezih Sütçü 

Onlar da bu manada 
yine aynı şekilde her 
türlü donanıma 
sahiptirler. Araç, 
gereç, malzeme nok
tasında hiçbir sıkın
tımız yoktur.
Uludağ'a gelecek 
vatandaşlarımızın bu 
manada emin olarak 
gelmeleri ve herhan
gi bir sıkıntı ile 
karşı karşıya geldik
lerinde özellikle 
'156' gibi çok pratik 
aranacak bir tele
fonu arayarak 
hemen yardım 
istemeleri ve kendi
lerine en kısa 
zamanda yardımın 
geleceğinin haber
cisi olacaktır. Bunu 
özellikle İl Valisi 
olarak bildirmek 
isterim.*'
Zaman zaman karşı 
karşıya kalınan acı 
olaylarda bazı yan
lışlıklar yaşandığına 
da değinen Harput, 
dağda kaybolan bir 
vatarıa«ış ıı'e telefon
la irtibat kurul
duğunda kendisin-' 
den bulunduğu yerin 
koordinatlarının 
istendiğini hatırlattı.

ise yeni yasaya göre 
vatandaşın dava 
açma hakkı olması
na rağmen sonuç 
alamayacağını öne 
sürdü. Sütçü, şun
ları kaydetti: 
"Elbette, vatandaş 
kentsel dönüşümde 
dava açabilecek. 
Ancak yürütmeyi 
durdurma olayı yok. 
Bu anayasaya 
açıkça aykırı bir 
olaydır. Zaten 
muhalefet, konuyu 
Anayasa Mahkemesi 
gündemine taşıdı. 
Bu yasanın iptal 
edilmesi gerekir. 
Yürütmeyi durdur
ma, davalarda önem
li bir olaydır. Zaten 
bir dava 3-4 yıl 
sürüyor. Yürütme 
durdurma da 
olmazsa bu yasa 
vatandaşa ne 
getirir?”

Borusanlmar 
Uygulaması [2]
Fatih Mehmet GÜLER 
Gemlik Belediye Başkanı

Dünden devam...
14.01.2010 tarihli
11.02.2010 tarihli, 
11.03.2010 tarihli 
Büyükşehir Belediye Meclis toplan

tılarında da konu görüşülemedi.
Nihayet 22.04.2010 tarihli Büyükşehir 

Belediye Meclis toplantısına İmar 
Komisyonu raporunu bir kez daha hazır
lamıştı. İmar Komisyonu raporuna göre 
konu bir kez daha mevzuata uygun bulun- 
muşdu ve meclisin onaylaması öneriliyor
du. Bu görüşe yani ikinci kez uygun 
görüşe rağmen Büyükşehir Belediye 
Başkam'nın talimatı ile komisyona iade 
edildi.

22.04.2010 tarihli Büyükşehir meclis 
tutanaklarında da yazılı şekli ile 
Büyükşehir Belediye Başkanı ile aramızda 
şöyle bir diyolog geçti.

Ben - "Şimdi başkan gözüyle bakmak 
istiyorum. O geriye çekilmesi düşünülen 
karar meclisimizin 09.09.2009 tarihinde 
aldığı bir karar. Yani bu plan yaklaşık 
Meclisimize gelmesi komisyonlardan geç 
mesi 7. Ay. Eğer biz şu anda kabul eder
sek 1 aylık askı süresi, arkasından uygula
ması 1 ayda onun askı süresi 1 yıl. Görev 
süremizin beşte biri.

Yani normal değil dedim sayın başkan. 
9 uncu ayda Gemlik Belediye Meclisinin 
aldığı kararla ilgili 9 aydır B.B. Meclisinde 
kararın çıkmaması veya bu karar hakkında 
meclisin bir karar vermemesi eğer normal 
olarak karşılanıyorsa ben bir şey demiyo
rum.”

B.B. Başkanı - "Dosya sahipleri gelir 
komisyonda görüşürlerse bir dahaki 
Meclis'te geçiririz."

Ben - "Dosya sahipleri adına bir şey 
söyleyemem veya onların savunmasını 
yapma gibi bir niyetim yok."

B.B. Başkanı - "Tamam bilgi versinler." 
Ben - "Bu yapılan plan tadilatı yasaya 

ve yönetmeliklere uygun. Yani biz Gemlik 
Belediyesi olarak yanlış bir iş yapmamışız. 
Çünkü kendimizden şüphe eder olduk. Bu 
işte bir terslik mi yaptıkta bu kadar duru 
yor diye."

B.B.Başkanı - "Bunlar büyük firmalar 
herhalde. İşleri çok gelemiyorlar, ilgilene
miyorlar herhalde. Biraz ilgilenseler, 
arkadaşlara söylersiniz bir dahaki Meclis'e 
geçer."

Mesaj netti. Büyükşehir Belediyesi 
Borusan yetkilileri ile görüşmek istiyordu. 
Bunun üzerine bir kez daha Büyükşehir 
Belediye Meclisinde konunun karara 
bağlanmaması ve sürüncemede kalması 
nedeni ile Büyükşehir Belediye Başkanı ile 
görüştüm. Çünkü her geçen gün Gemlik’in 
aleyhineydi. Bu görüşmede;

B.B. Başkanı
"Borusan'ın güçlü bir kuruluş, bu 

nedenle Büyükşehir'e de bir katkı vermesi 
gerekir." dedi.

Ben de
"Başkan Borusan kendini Gemlik'li 

olarak kabul eden bir kurum. Gemlik'e 
önemli katkıları var. Özellikle Üniversite 
için yaptıkları ortada. Kaldı ki adamların 
yasal olmayan bir talebi de yok." dedim.

Başkan,
"Ne olursa olsun, bir katkı da bizim için 

yapsın. Bekçe ailesine ait tarihi bir bina 
varmış. Orasını alıp bize versin. Biz de 
restore edelim. Gemlik'e kazandıralım." 
dedi. Talebini Borusan'a ileteceğimi 
söyledim.

Borusan gurubundan ilgililer ile görüşe 
rek Büyükşehir Belediye Başkam'nın bu 
talebini ilettim. Devamı pazartesi...
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Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

CUMHURİYETE KAN VERENLERDİ)
Yurt kurtarılmış, Cumhuriyet ilan edilmişti. 

Ardısıra devrimler yapılmıştı, yapılıyordu. 3 Mart 
1924’de Hilafet kaldırılmış, son halife Abdülmecit 
Efendi yurt dışına gönderilmişti. Eğitim ve öğre
tim birleştirilmiş, laik eğitime geçilmişti. Tekke ve 
zaviyeler kapatılmıştı. Buralar da yuvalananlar 
gizlilik içinde çalışmalarını sürdürmeye başlamış 
lardı. Bunlardan biri İstanbul - Erenköy’deki köş 
künde çalışmalarını sürdüren Nakşibendi şeyhi 
Esat Efendiydi. Etkinliğini sürdürüyor, müritler ve 
halifeler yetiştiriyor, bunları Anadolu’nun değişik 
yörelerine gönderiyordu. Şeyhin en önemli adam 
larından biri de Manisa Askeri Hastanesi imam 
lığından emekli olan Laz İbrahim Efendiydi. 
Manisa çevresine başhalife olarak gönderilmişti. 
Ara sıra kendisine para da yollanıyordu.

İbrahim Efendi, Manisa’da Muradiye Camiin de 
imamlık yapmaya başlamıştı. Özellikle gençleri, 
esnaf çıraklarını, işsiz gençleri, darlık çeken esnaf 
ve yoksulları, yakın köylüleri etki lemeye çalışıyor 
du. Tarikatına katılanlara gönderilen paraları dağı 
tıyordu. 1928 yılında Anayasa’da “devletin dini 
islamdır” maddesi çıkarılmıştı. Bu, dinci çevreleri 
tedirgin etmişti. Bu çevrelerin amacı gizlice taraf 
farlarının sayısını çoğaltmak, zamanı gelince hare 
kete geçmek, Cumhuriyeti yıkmaktı.

Laz İbrahim Efendi’nin müritlerinden biri de Girit 
li bir göçmen olan Derviş Mehmet’ti. Yaptıkları bir 
toplantıda kendini “Mehdi” olarak ilan etmişti. 
Mehdiliğini onaylamak üzere bir tören yapıldı. 
Bunu Hafız Ahmet yönetti. Mehdiliğini ileri süren 
Mehmet, bir din sınavından geçirilecekti. Hafız 
Ahmet’in buyruğuyla bir sınav komisyonu oluştu
ruldu. Komisyonda Çulha Mehmet Çavuş, İbrahim 
Ethem, Kurabi yeci Hacı vardı. Sıkı bir sınavdan 
geçirilen Giritli Mehmet, sınavı kazandı. Böylece 
eyleme geçeceklerin liderliğini üstüne almış oldu. 
Mehdilik; bir ayaklanış eyleminin işareti sayılırdı. 
Mehdi, dünyanın herhangi bir yanında görülünce 
eylem, kalkışma başladı demektir.

Sancak çıkarılacak, altına sığınmayanlar kafir 
olarak nitelenecek, kanı helal olacaktı...

Eylem için İstanbul’daki liderleriyle yoğun bir 
ilişki ve haberleşme kuruldu. Dikkati çekmemek 
için değişik evlerde toplantılar yapıldı, hazırlıklar 
gözden geçirildi. Silahlanacaklardı, son toplantıda 
silah, cephane işi kesin sonuca bağlandı. Domuz 
kurşunu atan çifteler, tabancalar, bıçaklar kul
lanılacaktı. Son toplantılarda en çok göze çarpan
lar, hep delikanlı çağındaki gençlerdi: 
Alioğlutlasan, Nalıncı Hasan Çakıroğlu Ramazan 
bunların başhcalarıydı.... Sünbüller Köyü’nün 
çevresinde bir av kulübesinde avlanır gibi yapa 
rak geceyi geçirdiler. Kaldıkları köylerde ve yer
lerde esrarlı sigara içerek ve zikrederek ilerlediler. 
Mehdiye kurşun işlemeyeceğine, ölmeyeceğine 
inanılırdı.... Böyle yaydılar, çevreye.

Derviş Mehmet ve adamları 23 Aralık 1930 günü 
sabah namazından önce Menemen’e geldiler. 
Doğruca çarşı içindeki Müftü Camiine gittiler. 
Sabah namazına gelen az sayıdaki vatandaşı 
silahlarıyla korkuttular... Dini içerikli propaganda 
yaptılar, karşı koymaya kalkanları tehdit ederek 
kendilerine katılmaya zorladılar. Onyedi yaşındaki 
Nalıncı Hasan mihrapta asılı duran yeşil cami san
cağını alarak kapıya doğru giderek: “Mehdi çıktı! 
Müslüman olan Sancağı Şerif altında toplansın. 
Kafirlere ölüm!” diye bağırdı. Belediye Meyda 
mnda toplanıp: “Ey müslüman kardeşler, şapka 
giymek günahtır. Bu gavur icadını atın başınızdan. 
Çiğneyin ayaklarınızın altında. Artık Türkiye’de 
zındıkların borusu ötmeyecek. Din devleti kurula
cak. Şeriat ilan edilecek” diye bağırmaya ve 
silahlarıyla havaya ateş etmeye başladılar. Bu 
sırada, jandarma komutanı Yüzbaşı Fahri çıkagel
di... “Hemen dağılın burdan, evlerinize gidin. 
Yoksa başınıza büyük işler açılır” diye öğüt verdi. 
Derviş Mehmet ise tüfeğini ona doğrultarak “Ben 
şeriat ilan ettim, çekil karşımdan” diye bağırarak 
onu tehdit etti. Devamı var

Muinli öğrenciler Mavi 
Sularda Seyir II sergisini gezdi

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Öğrenci
leri ‘Mavi Sularda 
Seyir II” Sergisini 
gezdi.
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde 
açılan sergiye 5. 
sınıf öğrencileri 
büyük ilgi gösterdi. 
Öğrenciler. Görsel 
Sanatlar Öğretmeni 
Ramize Ayaz, 
Türkçe Öğretmeni 
Sevtap Helvacı ve 
İngilizce Öğretmen 
Burcu Topuz ile bir
likte sergiyi gezdiler. 
Model tekne ve re 
simlerden oldukça 
etkilendiklerini söyleyen öğrenciler etkinliklerinin olduklarını dile

Gemlik’te sanat artışından mutlu getirdiler.

■ II V

HlmiflRMIlİM
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Giyim Üretim 
Teknolojileri alanı 
öğrenci ve öğret
menleri, Bursa 
Merinos Atatürk 
Kültür ve Kongre 
Merkezinde açılan 
Tekstil Sanayi 
Müzesini ve Bilim 
Teknoloji Merkezini 
gezdiler. Gemlik 
Belediyesi’nin tah
sis ettiği otobüsle 
30 öğrenci 5 öğret
men ve 1 idarecinin 
katılımıyla gerçek

leşen gezide, öğren
ciler geçmişten bu 
güne tekstil sanayi 
ürünlerini tanıma fır
satı buldular. Gezi

ye katılan Giyim 
Üretim Teknolojileri 
Öğrencileri 'ilimize 
bu yılın ilk karının 
düştüğü günde böy

le bir gezinin içinde 
bulunmaktan keyif 
aldıklarını, okulun 
düzenlediği bu tür 
organizasyonların 
devam etmesini 
dilediklerini" 
söylediler. Okul 
Müdürü Nazım Hik 
met Seren de 
"Öğrencilerimizin 
eğitim kalitesini yük
seltecek gezilerimiz 
devam edecek. Bize 
yaptıkları katkıdan 
dolayı Bele diyemize 
teşekkür ederim" 
dedi.

rtıangazi Gencliksntıt 42 Giiciimspar: 48
Gücümsporlu bas- 
ketçiler, yıldız takım 
deplasmanda 
Orhangazi Gençlik 
Spor Kulübü’nü 48- 
42 mağlup etti. 
I.Periyot 9-8,2. 
Periyot 5-20, 3. Peri 
yot 14-7, 4. Periyot 
14-13 maç 48-42 
sona erdi. Gücüm 
spor adına Anıl-4 
Tufan-14 Hakan-5 
Batuhan A. -10 Batu 
han Y. -1 Yavuz -8 
Alp -6 sayı üretti.
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Bilgisayar ve mobil 
cihaz kullanıcılarını 
mağdur etmek için 
her yolu deneyen 
hackerlar şimdi de 
gözünü e-faturalara 
dikti.
ESET Türkiye 
Genel Müdür 
Yardımcısı Alev 
Akkoyunlu, hacker- 
ların son zamanlar
da pdf gibi görünen 
.exe uzantılı sahte 
e-fatura düzenley
erek kullanıcıların 
bilgisayarına virüs 
bulaşmasına neden 
olduklarını açıkladı. 
Hackerlar bilgisa
yar kullanıcılarına 
ait isim, e-posta, 
fatura ve kargo 
adresleri, telefon 
numaraları ve hatta 
kredi kartlarının bil
gilerini kolaylıkla 
ele geçirebiliyor. 
ESET Türkiye 
Genel Müdür 
Yardımcısı Alev 
Akkoyunlu kolay 
yoldan para kazan
ma yolunu seçen
lerin son zamanlar
da kullanıcılara pdf 
gibi görünen .exe

Paradaki imza değişiyor
100, 20 ve 10 liralık 
banknotlardaki 
Merkez Bankası 
Eski Başkanı Dur 
muş Yılmaz'ın imza
sının yerine yeni 
Başkan Erdem Baş 
çı ve üç yardımcı 
sının imzası geliyor. 
Merkez Bankası 
yönetimi, 1 Ocak 
2009'da tedavüle 
çıkan E-9 emisyon

uzantılı e-fatura 
gönderdiklerini 
belirtti. Bilgisayar 
kullanıcıları .exe 
uzantılı sahte e-fa 
turaları açtığında 
zararlı yazılımlar 
bilgisayarlarına 
yükleniyor.
Yakın zamanda 
GSM operatörünün 
faturasıymış gibi 
görünen bir 
dosyaya bu şekilde 
rastlandı ve gerekli 
güncellemeler 
ESET veri tabanın
da anında sağlandı. 
Bilgisayara yükle
nen zararlılar, hac 

grubu birinci 
tertip Türk Lirası 
banknotlardan 
bazılarındaki 
imzaların değişmesi 
kararını aldı. Karar 
24 Aralık'tan itibaren 
geçerli olacak. 
Önümüzdeki hafta 
başından itibaren 
kullanıma verilecek 
yeni banknotlardan 
100, 20 ve 10 lira 

kerların bilgisa
yarların 
kontrolünü ele 
geçirmesine ve 
şahsi bilgilerinin 
çalınmasına neden 
olabiliyor.
Alev Akkoyunlu 
sahte e-faturalar- 
dan korunmanın en 
etkili yöntemin, 
tanımadık e-posta 
adreslerinden 
gelen .exe uzantılı 
e-faturaları açma
mak ve güncel 
bir anti-virüs 
yazılımına sahip 
olmak olduğunu 
belirtti.

olanların üstünde 
Merkez Bankası 
Başkanı Erdem 
Başçı'nın imzası 
olacak 
Başkan yardım
cılarından Necati 
Şahin'in imzası 100 
ve 10 liralık ban
knotlarda, Murat 
Çetinkaya'nın imzası 
ise 20 lirada yer 
alacak.

Elektrik dağıtım şir
ketleri, bir yıl içinde 
belirlenen sayının 
üzerinde elektrik 
kesintisi yaptığında 
vatandaşa tazminat 
ödeyecek.
Yeni yıldan itibaren 
imarlı alanlarda, 
yılda bildirimsiz 56 
kez, bildirimli 6 kez- 
den fazla elektrik 
kesen şirket tazmi
nat ödeyecek. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu'nun 
(EPDK), Elektrik 
Dağıtımı ve 
Perakende Satışına 
İlişkin Hizmet 
Kalitesi 
Yönetmeliği, Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayım
landı.
1 Ocak 2013 tarihin
den itibaren yürür
lüğe girecek 
Yönetmelik ile elek
trik enerjisinin 
tedarik sürekliliği, 
ticari ve teknik 
kalitesine ilişkin 
olarak dağıtım şir
ketleri, perakende 
satış şirketleri ve 
kullanıcılar tarafın
dan uyulması 
gereken kurallar ile 
uygulamaya ilişkin 
esas ve usuller 
belirlendi.
Yönetmeliğe göre, 
elektrik dağıtım şir
keti, dağıtım lisan
sında belirlenen 
bölgede bulunan 
kullanıcılara sun
duğu hizmetin 
kalitesinden ve per
akende satış şirketi 
de perakende satış

faaliyetine ilişkin tamamlanıncaya
ticari kaliteden kadar müteakip
sorumlu olacak. 
Dağıtım şirketi, 
dağıtım sisteminin 
tümünü veya bir 
kısmını etkileyen 
uzun, kısa ve geçici 
kesintileri kaydede
cek. Sadece uzun 
kesintiler bildirimli 
ve bildirimsiz kesin
tiler olarak 
sınıflandırılacak.
Kısa ve geçici 
kesintiler bildirimsiz 
kesinti olarak 
değerlendirilecek. 
Dağıtım şirketi, 
kesintilerden etkile
nen kullanıcıların 
sayısını imar yer
leşim alanlarına 
göre gruplandırılmış 
olarak kaydedecek. 
Bildirimsiz kesintiler 
için belirlenen sınır 
değerler aşıldığında 
dağıtım şirketi belir
lenen esaslar 
çerçevesinde kul
lanıcıya başvu
rusuna gerek duyul- 
maksızın tazminat 
ödeyecek.
Tazminata hak 
kazanan her bir 
kullanıcıya yapıla
cak ödeme, ait 
olduğu yılı takip 
eden yılın Nisan 
ayından itibaren 
başlatılacak ve 

dönemlerde yapıla
cak. Ödeme, 
dağıtım sistem kul
lanım bedellerinden 
mahsup edilmek 
suretiyle, aboneliğin 
iptali halinde defat
en gerçekleştirile
cek. Bu çerçevede, 
imar alanı içindeki 
kullanıcılar için 
bildirimsiz olarak
Alçak Gerilim (AG) 
abonelerinde 48 
saat veya 56 kez, 
Orta Gerilim (OG) 
abonelerinde 24 
saat veya 56 kez, 
bildirimli olarak ise 
AG abonelerinde 24 
saat veya 6 kez, OG 
abonelerinde 16 
saat veya 4 kez elek 
triği kesilen abone 
ye tazminat ödene 
cek. İmar alanı 
dışındaki kul
lanıcılar için ise 
AG abonelerinde 
bildirimsiz olarak 72 
saat veya 72 kez, 
OG abonelerinde 
36 saat veya 72 kez, 
bildirimsiz olarak 
AG abonelerinde 32 
saat veya 8 kez, OG 
abonelerinde ise 24 
saat veya 6 kez 
kesinti yapılan 
aboneye tazminat 
ödenecek.

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
Gravel 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 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 1 513 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. J5.13 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

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

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 5131637
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz • 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 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 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 KSrfez
GEHLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4453

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)

Killi IİIIHIİIIİİ9

VENÜS SİNEMASI 
EVİMSENSİN: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30

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

513 33 21
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rFMLİK’İ HER YERE TAŞIYORUZ!
6em«« OtD9Br .çerinden noreKet

■
Istanbul ’-v ?

08:25 -10:25 - 12:25 -14:25 -16:25-17:25 - 22:55 - 01:55

0
Ankara

06:45 - 08:45 -12:45 -16:15 - 23:15

İzmir.
08:15-11:45 - 23:15 - 00:15

■I Denizli 
11:45 - 23:15

Antalya 
10:45 - 23:15

5120025 - 5120083

HEMEN GEL

HEMEN AL
•ERKEN ALAN

KAZANIR"

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşulları için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

TA ls™f DEDİĞİMİZ SAATTE...

sFirsaat
“FIRSAAT’TE GELEN

KAZANIR”

085033335351 www.pamukkale.com.tr
facebook.com/pamukkale 
twitter.com/pamukkale

*1 ASKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde

MENÜ Özel Programına sîzleri de bekliyoruz.

ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KIŞI BAŞI)
ARA SICAK 
ANA YEMEK 
TATLI

Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık 
: Sebzeli Krep (Havuç, Kabak, Biber, Soya Sosu ile)
: Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile
: Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL İKRAMLAR : Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

ALKOLLÜ :110 TL (2 Duble Yerli)
ALKOLSÜZ :80 TL

PROGRAM
20:00 - 22:00 Dinleti Müziği
22:00 - 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler

23:00 - 23:50 İstek Bölümü

ÇOCUK :50 TL
23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

00:30'01:40 Club
01:40 - 03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

Jv 02245123200 ' 02245123100 4$

http://www.pamukkale.com.tr
facebook.com/pamukkale
twitter.com/pamukkale
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MENTAL ARİTMETİK'TE j 
TÜRKİYE'DE İLK.

KAYITLAR 
BAŞLADI

YARATICI DRAMA - ORIGAMI - TANGRAM
EŞREF DİNÇER MAH.YENİ PAZAR CAD.IRMAK SICNO: 61 GEMLİK

Kuruluş:1973l

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

24 Aralık 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Bursa'da hamile 
doktıraçirtıinsaldm
Bursa'da 112 ekiplerinde görev 
yapan 2 aylık hamile doktor, yük 
sekten düşme anonsu üzerine 
gittikleri olay yerinde alkollü 
şahısların saldırısına uğradı.3’de

I■ III A l| ■■ ■*■11 I ll II II II GENUKSFOR'DA

Türkiye Gençlik Birliği Gemlik Şubesi’nin İÇ 
düzenlediği Kubilay’ı anma yürüyüşü 
soğuk havaya karşın yapıldı.
Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüş dün 
Kayıkhane Mevkiinde başlayarak, Atatürk 
Anıtı önünde yapılan basın açıklamasıyla 
son buldu. Yol boyunca “Devrim şehitleri 
ölümsüzdür", “Kubilaylar ölmez.", 
“Cumhuriyet Dev rimlerini yaşatılacak.", 
‘7a İstiklal Ya ölüm. Tam bağımsız 
Türkiye", “Cumhuri yet değil, AKP yıkıla
cak", “Biz Cumhu riyet çocuklarıyız." 
sloganları atıldı. Haberi sayfa 2’de

Gemlikspor'da bir süredir devam eden 
Yönetim-Taraftar sıkıntısına futbolcular da 
eklenince saha içinde ilginç görüntü orta 
ya çıktı. Futbolcular karşılaşmadansonra 
para alamadıklarını öne sürerek formala 
rını çıkarıp çimlerin üzerine serdi. 8’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

TGB’nin yürüyüşü..
Soğuk bir pazar günü Türkiye Gençlik 

Birliği adlı, adı sık sık duyulan gençlik örgü 
tü, dün Gemlik’te Devrim şehidi Kubilay’ı 
anmak için bir yürüyüş tertipledi.

Kayıkhane Camiinin önünde toplanan 
yürüyüşçüler, Atatürk anıtında kadar yürü 
düler. Burada yapılan basın toplantısı ile. 
yürüyüş sona erdi.

110 bin nüfusa sahip büyük bir ilçede 
yapılacak bir toplantıda katılım önemlidir.

Saat 13.oo de yapılacak yürüyüş bir saat 
gecikmeyle başladı.

500 kişiye yakın bir kalabalık toplanmıştı.
Devamı sayfa 4’de

YILBAŞI GECESİ İÇİN 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 

İG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ 
MAÇLARIN HEYECANINI
AİLENİZ İLE BİRLİKTE J 

^YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE

eşsiz BeNİZ MANZARASI - BALIK KSYFİ - Lİ3 TV USYeCANI

^>*^3ALIK RESTAURANT
Güzelyalı Mh. A. Aslan Cd. No:i07/B

Tel: O 224 533 00 Ö6 Küçükkumla/Gemlik/Bursa

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA
3600 -105 • 20

3600 polis, 105 koruma; 20 zırhlı araçla 
başbakan Erdoğan ODTÜ’de...

Sanki savaşa gider gibi...
Oysa...
Gidilen yer bir eğitim yuvası... 
Gerçi niyet belliymiş.
Amaç savaşmakmış.
ODTÜ Rektöriüğü’nden yapılan şu açık

lama da tabloyu daha net olarak göz 
önüne seriyor:
“Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak, 

yerleşkemizde yaşanan şiddeti kınıyo 
ruz. ODTÜ’nün ve ülkemizin bir an önce 
şiddetten arınması için öncelikle güven
lik kuvvetlerinin dikkatli davranmasını 
bekliyoruz. Polisin, protesto hakkını kul
lanmak isteyen öğrencilere karşı şiddet 
kullanmaktan kaçınmasının, güvenlik 
tedbiri alırken olaylarla ilgisi olmayan 
öğrencilerin ve çalışanların yaşadıkları 
büyük olumsuzluklara karşı duyarlı 
olmasının önemini ve gereğini bir kez 
daha vurgulamak istiyoruz.”

Rektörlüğü bu açıklamaya yönelten 
orantısız güç kullanımı ve ona koşut 
gelişen olaylar.

Gaz'bornbâlan'navaâa uçuştu...
Biber gazı ise ise genizleri ve gözleri 

yaktı.
Değerli bir öğrenci de atılan bom

baların başına isabet etmesi nedeniyle 
yaşam savaşı veriyor.

Sayın Başbakan;
Kimden korunuyorsunuz.
Kimden çekiniyorsunuz. 
Bu hınç bu öfke ne diye... 
Siz...
Eğer yurttaşınıza hizmet ettiğinize 

inanıyorsanız,
Onların refah ve mutluluğu için 

çalıştığınızdan eminseniz,
Aç ve açıkta kalan yurttaşınıza “sada- 

ka”nın dışında da, onları içinde yaşadık
ları durumlarından kurtarmak için 
olanaklar sunuyorsanız. Girişimlerde 
bulunuyorsanız...

Neden etrafınıza etten duvar ördürüyor
sunuz.

Özgürce dolaşsanıza...
Oradaki öğrencilere hal hatır sor- 

sanıza..
Kucaklasanıza...
Kim kaybeder Sayın Başbakan... 
Hadi başbakan olarak öylesiniz... 
Ya baba olarak...
Ya amca olarak...
Ya dede olarak...
Çocuğunuz yok mu?
Bacınız kardeşiniz öğrenci olmadılar 

mı?
Bu denli acımasız nasıl ve neden ola

biliyorsunuz?
Ama...
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

öğrencisi Barış’ın babası ve annesi 
acılar içinde ama umutla bekliyorlar.

Dua ediyorlar, Allah’a yakarıyorlar gül
leri solmasın, ocakları sönmesin diye

Reva mı bu?

Türkiye Gençlik Birli 
ği Gemlik Şubesi’nin 
düzenlediği Kubilay’ı 
anma yürüyüşü 
soğuk havaya karşın 
yapıldı.
Yaklaşık 500 kişinin 
katıldığı yürüyüş 
dün Kayıkhane 
Mevkiinde başla
yarak, Atatürk Anıtı 
önünde yapılan 
basın açıklamasıyla 
son buldu. 
Kayıkhane Camii 
önünde toplanan 
Türkiye Gençlik 
Birliği üyeleri ve 
katılımcılar, Türk 
Bayrağı ve 
Atatürk’ün Kuva-yi 
Milliye kıyafetiyle 
olan fotoğrafı ve 
büyük boy Kubilay 
resmi ile sloğanlar 
atarak yürüyüşe 
geçtiler.

YOL BOYUNCA 
SLOGAN ATTILAR 
Yol boyunca 
“Devrim şehitleri 
ölümsüzdür”, 
“Kubilaylar ölmez.”, 
“Cumhuriyet Dev 
rimlerini yaşatıla
cak.”, “Ya İstiklal Ya 
ölüm. Tam bağımsız 
Türkiye”, “Cumhuri 
yet değil, AKP yıkıla
cak”, “Biz Cumhu 
riyet çocuklarıyız.”, 
“Silivri tutukluları 
unutulmayacak.”, 
“Savaşa Hayır”, “Tür 
kiye Suriye kar efe ş 
tir, ABD kalleştir.”, 
“Güneydeki terör 
kampları kapatıla
cak”, “Titre AKP 
Türk gençliği geli 
yor.”, “Atatürk 
çocukları görev 
başında.”, 
“Karanlığa geçit 
yok”, “Aydınlık 
Türkiye.”, “Titre 
AKP Kubilaylar 
geliyor. Slogan 
atarak yürüyenlerin 
ellerinde tutuklu 

HM ABONE OLDUNUZ MU?
■mnmrna ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

generallerin ve 
gazetecilerin pankart 
lan ile yine sloganlar 
bulunuyordu.
Devrim şehitlerinin 
adları bir kez tekrar
lanırken, Mustafa 
Kemal adı 3 kez 
tekrarlandı ve 
“Burada” diye onay
landı.
30 dakika kadar sü 
ren yürüyüş sonun
da Atatürk Anıtı 
önünde toplanan 
yürüyüşçüler, bura
da devrim ve 
Kurtuluş Savaşı 
şehitleri için bir

dakikalık saygı 
duruşunda bulundu
lar. “İstiklal Marşının 
söylenmesinden son 
ra basın açıklaması 
yapıldı.
“Mücadelemizin 
parolasını söylüyor 
Kubilay Ya istiklal ya 
ölüm Tam bağımsız 
Türkiye..
Bugün, Devrim şehi
di Kubilay’m unut
turulmak isteniyor. 
Onu unutmayacağız 
unutturmayacağız.” 
Ortadoğu’daki 
dökülen kanlar 
hakkında tek bir 

kelime söylemeyen 
aciz olan CİA ajanı 
Fettullah Gülen’in 
tek bir sözüyle taraf 
değiştiren Tayyip 
gillerin ve işbirlikçi 
teröristlerin emper 
yalist çıkarlarına 
ülkemizi kurban 
etmeyeceğiz. ” dedi. 
AKP hükümetini 
emperyalizmin yerli- 
işbirlikçileri olduğu 
nu, şimdi ise bun
ların kılık kıyafet 
serbestliği getirdik
lerini belirten konuş
macı, 10 yaşındaki 
kızları kapatmaya 

çalıştıkları için bu 
düşüncede olanları 
sapık ve gerici bir 
uygulama olduğu 
nu” olarak 
adlandırdı.
Atatürk’ün Bursa 
Nutkunda söylediği 
gibi gençliğe vazi 
fesini hatırlatan 
konuşmacı, Silivri 
de tutukluları 
saygıyla andıklarını 
belirterek, alkışla
malarını istedi. 
Konuşmanın 
ardından topluluk 
olaysız bir şekilde 
dağıldı.
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Bursaıla hanfle lıılrtora cirlâ saMın
Bursa'da 112 ekip
lerinde görev yapan 
2 aylık hamile dok
tor, yüksekten 
düşme anonsu üze 
rine gittikleri olay 
yerinde alkollü 
şahısların saldırısına 
uğradı. Darp edilen 
genç doktor hasta 
neye kaldırıldı.
Olay, saat 23.30 
sıralarında merkez 
Osmangazi ilçesi 
Bağlarbaşı Mahallesi 
Hürriyet Caddesi'n 
de inşaat halindeki 
bir binada meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, boş bir 
inşaatta alkol alan 4 
arkadaş arasında 
tartışma başladı. 
Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi sonucu 
başından şişe ile 
yaralanan kişi için 
arkadaşları "İnşaat
tan düşen biri var" 
diyerek 112 Acil 
Servis'i aradı. Olay 
yerine gelen 112 Acil

Bursa'da kablo hır 
sizliği iddiasıyla göz 
altına alınan 5 kişi
den 3'ü tutuklandı. 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde Barış 
Mahallesi'nde bir 
inşaata giren hırsı
zlar, duvarları 
kırarak binaya döşe
nen kabloları çaldı. 
155'e gelen bir ihbar 
üzerine harekete 
geçen ekipler, olay 
yerinden kaçan Ç.A. 
(25) ve Ş.A. adlı iki

Servis ekibinde 
görevli Doktor A.Ç., 
başından yaralanan 
şahsa ilk müdaha
leyi yapmak için 
yanına gittiğinde 
diğer arkadaşları ve 
yaralı şahıs tarafın
dan saldırıya uğradı. 
2 aylık hamile 
olduğu öğrenilen 
genç doktorun yap
mış olduğu anons 
üzerine 112 Acil 
Komuta Merkezi 

kişiyi göz altına aldı. 
Yapılan sorgulama
da diğer şahıslar da 
tespit edildi. Em 
niyet ekipleri, hırsız

hkta kullanıldığı 
anlaşılan bir otomo 
bili incelemeye aldı. 
Otomo bilde 
koparılmış çok

olay yerine polis ve 
takviye Acil Servis 
ekibi yönlendirdi. 
Polislerin olay yer
ine gelmesi ile ortam 
sakinleşti. Olay yer
ine gelen diğer 
sağlık ekibi ile 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hasta 
nesi'ne kaldırılan 
genç doktorun sağ 
lık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Başından yaralanan 

şahıs ise Bursa 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne kaldı 
rılırken, olaya karı 
şan arkadaşları göz 
altına alınarak polis 
merkezine götü 
rüldü. Hastaneye 
kaldırılan Doktor 
A.Ç.'yi ziyaret eden 
Bursa 112 Başheki 
mi Dr. Menekşe Şen 
Du man, 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
yardım için gittikleri 
şahıslar tarafından 
maruz kaldıkları şid
deti kınadı. Konuyla 
ilgili gerekli mer
cilere suç duyu
rusunda bulanacak
larını ifade eden 
Duman, darba maruz 
kalan arka daşlarının 
hamile olduğunun 
hatırlatılması üzerine 
ise, "Şuanda gere 
ken kontroller yapıl 
dı. Doktor arkada 
şımızın ve bebeğinin 
sağlık durumu iyi" 
dedi.

sayıda kablo ele 
geçirildi.
Daha sonra isimleri 
öğrenilen ve olay 
yerinden yaya 
olarak kaçan K.K. 
(23), İ.B. (24) ve Y.K. 
(21) isimli şahısları 
göz altına alan 
ekipler, zanlıları 
adliyeye sevk etti. 
Adliyeye sevk edilen 
5 zanlıdan Y.K. ve 
İ.B. serbest kalırken, 
diğer 3 zanlı tutuk
landı.

Elektrikler 
kesilirse ölecek!

İnegöl’de yaşayan 
Arslan ailesinin 9 
yaşındaki west 
sendromu olan 
kızları Elif Nur 
Arslan, sürekli ma 
kineye bağlı olarak 
yaşıyor. Beldede 
yaşanan elektrik 
kesintileri ise kü 
çük kızın hayatını 
tehdit ediyor. 
Bağlı olduğu 
makine 10 dakikada 
bir balgamını çek
mezse, nefes ala
mayan 9 yaşındaki 
Elif Nur Arslan, 
Yenice beldesinde 
sürekli yaşanan 
elektrik kesintileri 
nedeni ile zor 
durumda. Babası 
şehir dışında 
çalışan Elif Nur’un 
annesi Ayşe 
Arslan, yaşadıkları 
sıkıntıları yaşlı 
gözlerle anlatırken, 
elektrik kesildi 
ğinde küçük kızın 
ağzındaki balgamı 
hortum yardımıyla 
kendi ağzıyla çek
tiğini söyledi.
Elektrik kesintile 
rine çözüm buluna
madığından, Ayşe 
Arslan kızı için 
hayırseverlerden 

jeneratör yardımı 
istedi.
Doğum sırasında 
beynine oksijen 
gitmediğinden west 
sendromlu hastalı 
ğına yakalanan 
Arslan ailesinin 
kızları doğduğu 
günden bu yana 
hastalıkla müca 
dele ediyor. 2012 
yılı Nisan ayında 
acil serviste çocuk 
doktoru olmadığın
dan hava ambulan
sı ile İstanbul’a 
sevk edilmişti. 4 ay 
İstanbul’da tedavi 
altında kalan küçük 
Elif Nur, son 4 aydır 
da evinde makinel 
ere bağlı olarak 
yaşıyor.
Konuşamayan ve 
hareket edemeyen 
küçük kız, bağlı 
olduğu makine 10 
dakikada bir bal
gamını çekmezse 
nefes alamayarak 
ölüm tehlikesi ile 
karşı karşıya kalı 
yor. Ayrıca, Elif 
Nur’un nefes 
almasını sağlayan 
oksijen makinesi 
nin de en az yarım 
saatte bir çalışması 
gerekiyor.

Kamyonet ile bisiklet carBisti: 1 ölii
İznik ilçesinde, 
kamyonet ile bisik
letin çarpışması 
sonucu, 1 kişi öldü. 
Özkan K. yönetimin
deki 77 AH 962 
plakalı kamyonet, 
Iznik-Adapazarı kara

yolu Hocaköy yol 
ayrımında, aynı 
yönde seyreden 
Ahmet Güneş'in (65) 
kullandığı bisiklete 
arkadan çarptı. 
Kazada, kamyonetin 
altında kalan bisiklet

sürücüsü Ahmet 
Güneş, olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Güneş'in cesedi, 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.
Kamyonet sürücüsü

Özkan K. ise 
gözaltına alındı. 
Yaşlı adamın, kar 
yağışının ardından, 
ektiği ürünleri kon
trol etmek için bisik
letle tarlasına gittiği 
öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

«tiıli'la Ui •taıoı Hull siktiıl

ABONE OLDUNUZ MU?
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TM A A “SUYUNU BOŞA 
fflH g| HARCAMA”

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

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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Güne Bakış Viitsei Hızlı Tren İki Basieıti Buhiswwor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

TGB’nin yürüyüşü..
Yürüyüşe katılanlar sabırla beklediler 

soğukta.
Bursa’dan yürüyüşe katılan TGB’li öğren

cilerin öncülüğünde yapıldı yürüyüş.
Yürüyüşçülerin profiline baktığımda, genç 

leri bir yana koyarsak, tümü 1970 devrimci
leri, solcuları, Atatürkçüleriydi..

Bunların yaşları 50’nin üzerindeydi.
Başı örtülü kadınların sayısı oldukça 

çoktu.
Bu da bana ilginç geldi.
1970 model sloganlarla yüründü.
Megafonlu gencin attığı sloganları, yürü 

yüşçüler tekrarladılar.
Silivri’de tutuklu paşalara ve gazetecilere 

sık yer verildi sloganlarda.
Serbest kalmalarından sonra hükümet 

kuracaklarından dem vuruldu.
AKP’ye ve Fettullah Gülen Hocaefendiye 

göndermeler yapıldı.
Yürüyüş boyunca vatandaşın ilgisini 

gözlemledim.
Gençliğin yapılan yürüyüşü önemseme 

diğini gördüm.
Bazı apartmanlarda ve yol kenarlarında 

vatandaşların Atatürk sözü geçtiği için 
alkışladığını gördüm.

Şu bir gerçek..
Türkiye’de AKP’ye karşı etkili bir muhale

fet yok.
Bu muhalefeti İşçi Partisi ve onun gençlik 

teşkilatı sayılan TGB yapacaksa - ki yapı 
yor- işimiz zor.

TGB’li gençler bugüne kadar koydukları 
eylemlerde etkili ve başarılı oldular.

Ancak, bunun halk üzerindeki etkisi ne 
diye soracak olursanız

Ben yok derim.
Ana muhalefet partisi CHP bu konuda et 

kili olamıyor.
En basidi, Belediye Başkam’nın görevden 

alınmasından sonra bunca zaman geçme
sine karşın, göreve iadesinin yapılmaması
na, basın toplantısı ve hukuksal mücadele 
dışında bir eylem konamadı.

Bayram kutlamalarının kaldırılmasına kar 
şı yapılan Cumhuriyet Bayramı alternatif 
kutlaması eylemi yerinde ve başarılı oldu.

Diğer eylemlerde TGB öncülük ediyor.
Bazı CHP’liler bunlara katılıyor, bazıları 

katılmıyor.
TGB Türkiye gerçeklerine yönelik, vatan

daşın aş, iş ve iktidarın otoriterleşmesi ne 
yönelik eylemler düzenlese daha iyi olacağı 
kanısındayım.****************************

İnan Tamer ağabeyimizin kızı Uludağ 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 
öğretim görevlisi Yrd. Doç. Canan Ece 
Tamer, geçtiğimiz günlerde girdiği doçentlik 
sınavını başarı ile verdi.

Ece kardeşimiz, akademik kariyerinde 
önemli bir yere geldi.

Dileğimiz çalışmalarını başarıyla yürütüp 
Prof, ünvanını da kazanmasıdır. Kutlarım.

Bursa, 59 yıllık 
hayali olan hızlı 
trene kavuşuyor. 
Yüksek Hızlı 
Tren Hattı'nın 75 
kilometrelik 
bölümünü oluşturan 
Bursa-Yenişehir 
etabı ile Bursa 
merkezindeki ana 
istasyonun temeli, 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım ve 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in 
katılımıyla atıldı. 
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım, muhalefete 
gönderme yaparak, 
"inşaatlarda çevreye

CBAL öğrencileri Ismancılfı izledi
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Tarih 
Kulübü Bursa Şehir 
Tiyatrosunun Tayya 
re Kültür Merkezin 
de sahnelediği 
‘Osmancık’Tiyatro 
Oyununu izlediler. 
Tiyatro gezisine 
Okul Müdürü Nazım 
Özer, Tarih Öğret
meni Şuayb Serdar 
oğlu Matematik 
öğretmeni Hakan 
Tiryaki, Biyoloji 
öğretmeni Ahmet 
Gündüz Akıncı, 
Okulun Tarih kulübü 
Başkanı 12 G sınıfı 
öğrencisi Gamze 
Nur Bayrak ve 
öğrenciler katıldı. 
Türk edebiyatının 
önemli isimlerinden 
Tarık Buğra’nın eseri 
olan Osmancık’ 
Bursa şehir tiyatro
sunun zengin oyun
cu kadrosuyla bu

verdiğimiz rahatsız 
lık dolayısıyla özür 
dileriz tabelası var. 
Biz de memleket 
için yaptıklarımızdan 
dolayı muhalefete 
verdiğimiz rahat 
sizlik için özür 
dileriz" dedi.

sezon sahneye koy
duğu ilk oyun olarak 
izleyicilerden tam 
not alarak ayakta 
alkışlandı.
Oyun bitiminde 
kulise geçen oyun
cular GCBAL öğren
cileri için kostüm
leriyle yeniden sah
neye çıkıp fotoğraf 
çekildiler ve göster
ilen ilgiden dolayı 
Gemlikli öğrencilere 
teşekkür ettiler. 
Mustafa Sekmen’in 
yönetmenliğinde

Yaklaşık bir milyar 
liraya mal olacak 
Bursa Yenişehir 
etabında 15 tünel, 7 
viyadük, 40 geçit ve 
152 sanat yapısı 
olacak. Bursa 
Yenişehir Bilecik 
Eskişehir Ankara 

sahnelenen oyun, 
hem Bursa’nın ko 
numu ve tarihi; hem 
de Şehir Tiyatro 
su’nun yine bir kla 
siği seyircisiyle bu 
luşturması bakımın
dan önem taşıyor. 
Tarık Buğra’nın 
yazdığı ve yine Tarık 
Buğra ile Dinçer 
Sümer tarafından 
oyunlaştırman 
‘Osmancık’, sezon 
boyunca Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi Şehir Tiyat 

hattındaki hızlı tren 
2 saat 15 dakikada 
iki başkenti bir
leştirecek. 2016 
yılında bu hattın 
hizmete açılmasıyla 
Bursa'nın 59 yıllık 
özlemi de sona ere
cek.

rosu tarafından sah
nelenmeye devam 
edecek. Mustafa 
Sekmen’in yönettiği 
oyunun dekor ve 
kostümleri Akın Te 
zer Tunah, ışık tasa 
rımı Zeynel Işık ve 
müzikleri ise Murat 
Gedikli imzasını 
taşıyor. Oyun her 
hafta Perşembe ve 
Cuma günleri saat 
20.00’da, Cu martesi 
günleri de saat 
14.00’da TKM’de 
sahnelenecek.

ELEMAN ADRES CAFE’DE ÇALIŞACAK2 BAYAN SERVİS ELEMANI ARANIYOR
ARANIYOR TEL : 0 224 513 89 70

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Fi kret B ekınezci'24. Gene 
İletişimciler Yarısmasınöa ödül altlı

Bomsan Imat 
Uygulaması (3) 
Fatih Mehmet GÜLER 
Gemlik Belediye Başkanı

Gazetemizin genç 
kalemlerinden Fikret 
Bekmezci, her yıl 
Aydın Doğan Vakfı 
tarafından düzenle
nen “24. Genç . 
İletişimciler” konulu 
yarışmada, Sosyal 
Medya dalında yap
tığı röportaj ile Ödül 
kazandı.
Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç, 
Aydın Doğan 
Vakfı'nın düzenlediği 
Genç İletişimciler 
Yarlşması'na katıla 
rak dereceye giren 
öğrencilere ödül 
verdi.
Aydın Doğan 
Vakfı'nın (ADV) nite
likli medya çalışanı 
ve yöneticisi 
yetişmesine katkı 
sağlamak amacıyla 
üniversitelerin 
iletişim fakültele 
rinde öğrenim gören 
lisans öğrencileri 
arasında düzenlediği 
"24. Genç İletişimci 
ler Yarışması” sonuç 
landı. Dereceye 
giren öğrencilere 
ödülleri verildi. 
Aydın Doğan 
Vakfı'nın nitelikli 
medya çalışanı ve 
yöneticisi yetişme
sine katkı sağlamak 
amacıyla üniver
sitelerin iletişim 
fakültelerinde öğren
im gören lisans 
öğrencileri arasında 
düzenlediği 24. Genç 
İletişimciler Yarışma 
sı sonuçlandı, 31 
üniversitenin iletişim 
fakültelerinden 
yazılı, görsel, işitsel, 
reklam, halkla ilişki 
ler ve internet 
yayıncılığı dallarında 
1351 Öğrencinin 
1163 çalışma ile 
katıldığı yahşmada, 
21 üniversitenin 155 
öğrencisi 80 proje 
ile ödül kazandı. En 
çok ödülü 19'ar pro
jeyle Akdeniz 
Üniversitesi alırken 
Erciyes Üniversitesi 
ise 16 ödülle ikinci 
sırayı aidi;
Yazılı dal haberde 
dereceye girenlere 
ödülleri Gençlik ve 
Spor Bakanı Suat 
Kılıç ile Aydın Doğan 
Vakfı (ADV) Başkanı 
ve Doğan Holding 
Onursal Başkanı 
Aydın Doğan; röpor

tajda dereceye 
girenlere ödüllerini 
ADV Başkan Vekili 
Şema Işıl Doğan ve 
İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu 
verdi. Araştırma 
incelemede derece 
ye girenlere Doğan 
Holding Yönetim 
kurulu Başkan Vekili 
Hanzade Doğan 
Boyner, fotoğrafta 
dereceye girenlere 
Hürriyet Gazetesi 
Yönetim Kurulu

Başkanı Vuslat Do 
ğan Sabancı verdi. 
Ödüllerinin verilme 
sinin ardından Aydın 
Doğan, yarışmada 
ödül alan üniver
sitelerin rektör ve 
dekanlarına birer 
berat verdi. Ödül 
töreni toplu fotoğraf 
çekiminin ardından 
sona erdi.
Törene, Aydın 
Doğan Vakfı (ADV) 
Başkanı ve Doğan 
Holding Onursal

Başkanı Aydın 
Doğan'ın eşi ADV 
Başkan Vekili Sema 
Işıl Doğan, Hürriyet 
Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Vuslat Doğan Saban 
cı, Doğan Holding 
CEO'su Yahya 
Üzdiyen, Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Orhan 
Erinç, Hürriyet Gaze 
tesi Genel Yayın 
Yönetmeni Enis 
Bçrberoğlu, Hürriyet 
Gazetesi Yayın 
Danışmanı Doğan 
Hızlan, Taha Akyol, 
Altan Oymen, Fatih 
Çekirge, Nail Güreli, 
Metehan Demir, Nuri 
Çolakoğlu ve çok 
sayıda davetli 
katıldı.
İNTERNET MEDYA 
SİTESİ: Gazetemizin 
genç kalemlerinden 
Erciyes Üniversitesi 
İletişim Fakültesi 
Gazetecilik bölümü 
öğrencisi Fikert 
Kemal Bolat 
www.sosyalhaber- 
ci.com adh çalış
malarıyla birincilik 
ödülü aldı.

Cumartesi gününden devam... 
Bu görüşmeler sırasında Büyükşehir 

Belediyesinin daha önce Borusan ile pazar 
hk yaptığını, bu planların Büyükşehir Bele 
diye Meclisinde kabul edilmesi için Gemlik 
Dörtyol kavşağında yapmayı düşündükleri 
"Bat-Çık" denilen kavşağın Borusan tarafın
dan yapılmasını istediklerini öğrendim. 
(Daha sonra yerine yaya üst geçidi yapıldı.) 

Bu sırada bay Refik Yılmaz'ın görevi 
neydi.? Büyükşehir Belediye Meclis üyesi 
ve AKP'nin gurup sözcüsüydü. Ayrıca, 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekaleten 
baktığı da oluyordu. Bu görevlerine rağmen, 
Gemlik'in çıkarlarının söz konusu olduğu bu 
olayda Meclis kararının Büyükşehir 
Belediye Meclisinde görüşülmesi konusun
da kılını bile kıpırdatmadı. Aksine 
Gemlik'teki rantın Büyükşehir'e aktarılması 
düşüncesinde idi. Aslında böyle düşünmesi 
de son derece doğaldı. Çünkü bay Refik 
Yılmaz gücünü halktan değil, Büyükşehir 
Belediyesi'nden alıyordu.

Bu yapılan pazarlık ile ilgili Borusan 
gurubu içinde çalışan Mustafa Vatansever, 
Halit Caferoğlu ve Özgür Soy'un da bilgileri 
vardı.

Borusan Büyükşehir Belediyesi'nin 
tavrından rahatsızdı. Kendileri bulundukları 
bölgeye yani Gemlik'e hiç bir beklentileri 
olmadan koşulsuz katkı sağlamaktaydılar.. 
Zorlama bir yardım yapmayı ilke olarak 
kabul edemiyorlardı.

Sonuçta, Gemlik halkının, Benim başkan
lığımdaki Gemlik Belediyesi tarafından 
hizmet alması bu nedenlerle engellenerek 
geciktiriliyordu.

Bu sebeple, 
13.05.2010 tarihli, 
17.06.2010 tarihli, 
15.07.2010 tarihli, 
Büyükşehir Belediye Meclis toplantıların

da da konu görüşülmedi.
Ağustos ayında meclis tatildi. Bu sebeple 

konu görüşülemedi.
16.09.2010 tarihli, 
14.10.2010 tarihli Meclis toplantılarında 

da konu görüşülmedi.
Gemlik Belediyesi'ne 1 yıllık toplam 

bütçesi kadar gelir kazandıracak bir imar 
uygulaması 1 yılı aşkın bir zamandır. 
Büyükşehir Belediye Meclisinde oyalanıyor
du. Bu süre içinde Büyükşehir Belediyesi 
kendine nasıl rant sağlayabiliri mi düşünü 
yordu. Gemlik'ten bunca zamandır aldıkları 
yetmemişti.

Bu konuya bir çözüm bulmalı idim. 
Böylece yolsuzluk yaptığım iddiaları yapan
lara çok iyi bir cevapta verecektim. Çünkü 
Gemlik Belediye tarihinde hiç bir zaman bu 
kadar büyük bir arsa bedelsiz olarak Gemlik 
Belediyesi mülkiyetine geçmemişti. 
Gemport'ta yaptığımız imar uygulaması ile 
birlikte 100.000.- m2 'nin üzerinde bir arsa 
Gemlik halkına kazandırılmış olacaktı. Bu 
arsaların değeri, Gemlik Belediyesinin bir 
yıllık gelir bütçesinin üzerindeydi.

Aslında çözüm 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu’nda mevcuttu. Kanun 
"Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk 
kademe belediye meclisleri tarafından alı
nan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden 
itibaren üç ay içinde Büyükşehir Belediye 
Meclisi tarafından nazım imar planına uygun 
luğu yönünden incelenerek aynen veya 
değiştirilerek kabul edildikten sonra Büyük 
şehir Belediye Başkam'na gönderilir. Üç ay 
içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde 
görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” 
diyordu. Bizim Meclis kararımız bırakın üç 
ayı onüç aydır görüşülmüyordu. Bu durum
da Gemlik Belediye Meclisinin aldığı karar 
onaylanmış demekti. Devamı yarın

http://www.sosyalhaber-ci.com
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CUMHURİYETE KAN VERENLER...(2)
Cumartesi gününden devam
Olay yerine tek başına gelmiş olan yüzbaşı 

Menemen’in hemen dışında konuşlanmış bulunan 
48. Piyade Alayı’ndan yardım istedi. Bu sırada, 
kışlada yedek subayı Asteğmen Mustafa Fehmi 
Kubilay eğitime çıkmak üzere birliğini hazırlıyor
du. Alay Komutan yardımcısı, Asteğmen Kubi 
lay’a Birliğini hemen olay yerine hareket ettirme 
sini emretti. Asteğmen tabancasını bile almadan 
birliğiyle hareket etti. Birliğinin erlerinde de yalnız 
manevra mermileri bulunuyordu. Koştular, olay 
yerine yakın bir yerde durdular. Kendisi Derviş 
Mehmet ve adamlarına yaklaşık silahlarını bırak
malarını, teslim olmalarını istedi. Kardeş kanı 
dökülmesin istiyordu. Öğütlerini dinlemediler.... 
Bu Cumhuriyetin subayıydı. Derviş Mehmet hep
sinden nefret ederdi. Vatanı kurtarmış olmaları 
onu hiç ilgilendirmiyordu. Padişah gitmiş, fes git
miş, medrese, tekke, zaviye gitmişti ya, bu yeterdi 
düşman olmaya.... Anında silahını ateşledi, Kubi 
lay’ı vurdu. Yaralanmıştı, zorlukla camiye doğru 
girmeye çalıştı. Birliği ateş açtı. Manevra mermi
leri kuru sıkıydı. Bunu değerlendiren isyancılar: 
“Bakın, Mehdi’ye kurşun işlemiyor” diyerek halkı 
kandırdılar. Meydan Derviş Mehmet’e kalmıştı... 
Bir adamıyla birlikte Kubilayı tuttu, başını taşa 
dayadı.... Kubilay henüz canlıydı... Torbasından 
çıkardığı testere ağıtlı bağ bıçağıyla Kubilay’ın 
başını gövdesinden ayırdı. Başını sancağın tepe
sine bağladılar.

Çarşı bekçilerinden Hasan ve Şevki isyancılarla 
çatışmaya girdilerse de, şehit edildiler. Az sonra 
43. Alay’dan yollanan makineli tüfek birliği yetişti. 
Birliğin komutanı bağırdı: “Teslim olun!” uyarıları 
dinlemeyen ve kendilerine kurşun işlemediğini 
iddia eden asiler üzerine ateş açıldı. Derviş Meh 
met ve iki adamı kalbura dönüp anında öldüler... 
ötekiler çil yavrusu gibi dağıldılar, iki gün sonra 
yakalandılar.

Bu üzücü olayın duyulmasından sonra çok 
üzülen M.Kemal, 27 Aralık 1930 günü Genelkur 
may Başkanına gönderdiği mektupta kısaca şöyle 
diyordu: “Büyük ordunun kahraman genç subayı, 
Cumhuriyetin değerli öğretmeni Kubilay Bey, 
temiz kanıyla Cumhuriyetin ölümsüzlüğünü 
tazelemiş, güçlendirmiş olacaktır.”

Ayaklanmayla ilgili bir dizi önlemler alındı. 
Bakanlar Kurulu 31 Arahk’ta Menemen, Balıkesir, 
Aydın’da sıkı yönetim ilan etti. 15 Ocak’ta yargıla
malar başladı. 3 Şubat’ta mahkeme; yargılanan
lardan bir kısmını serbest bırakmış, bir kısmına 
hapis, bir kısmına da idam cezası vermişti.

Bu olay, Atatürk devrimlerine başkaldıranların, 
ayaklananların, hangi yöntemlerle halkı kandırıp, 
kışkırtarak acı sonuçlara neden olduklarını gös
terdiği gibi, Cumhuriyetimize ve onun temel nite
liklerine yürekten bağlı bir Türk gencinin, öğret
meninin, subayının görev bilincini ve üstün 
cesaretini simgeleyen ders alınması gereken acı 
bir olaydır...

Şehit edildiğinde henüz 24 yaşında olan 
Mustafa Fehmi Kubilay, Adana’nın Kozan 
ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Aydın’da, öğretmen 
okulunu Bursa’da bitirdikten sonra 1926’da 
Aydın’da öğretmenliğe başlamıştır. 1929 da yedek 
subay okuluna alınmış, okuldan mezun olduktan 
sonra Menemen’deki 43. Piyade Alay komutanlığı 
emrine atanmıştır. Şehit edildiğinde evli ve bir 
çocuk babasıydı.

Şehit Kubilay, Hasan ve Şevki Menemen’de 
toprağa verilmişlerdir. 1934 yılında 
Ayyıldıztepe’ye bir anıt dikilerek anıta kabartma 
harflerle şunlar yazılmıştır.
“İnandılar, dövüştüler, öldüler.
Bıraktıktan emanetin bekçisiyiz”
Kaynaklar: 1. Cumhuriyet Türk Mucizesi, İkinci 

Kitap, Turgut Özakman
2. Kutsal Barış 6 cilt, Hasan izzettin Dinamo
3. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, 2. Cilt, Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Bursa’da vize haşvuru merkezi acılılı
Bursa’da vize çile
sine son verecek 
olan resmi başvuru 
merkez açıldı. Artık 
vize almak sadece 
15 dakika sürecek. 
BursalIların vize 
çilesine son verecek 
olan VFS Global ve 
Gatavvvay resmi vize 
başvuru merkezi, 
Kükürtlü 
Caddesi'nde 
kapılarını hizmete 
açtı. BursalIlar artık 
Bulgaristan, 
Avusturya, Malta, 
Yunanistan ve 
Ispanya'ya kon
solosluklara 
gitmeden vize ala
bilecekler. VFS 
Global ve Gatavvvay 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Halis Ali 
Çakmak, Türkiye'de 
8 ayrı ofiste 11 ülke 
ile çalıştıklarını ifade 
ederek, "Eskiden 
vize müracaatında 
bulunacak bir kişi 
büyükelçilikler için 
Âmtar<r, başkon
solosluklar için ise

Polisten Uyarı: Basın flpıMaması ve 
Yüriiyiisiinüzü Sosyal Medyada Paylaşmayın
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, basın 
açıklaması ve yürü 
yüş yapmak isteyen 
vatandaşların sosyal 
medya üzerinde sah 
te profil kullananlar 
tarafından mağdur 
edildiğini bildirdi. 
Yürüyüş ve basın 
açıklaması yapmak 
isteyen vatandaşla 
rın sosyal ağlar 
üzerinden çağrı yap
maması gerektiğini 
belirten polis, "Yasal 
etkinlikler düzenle- 
mekisteyenlerin 
yadında tam aksine 
hareket edip toplu 
mu çeşitli provo 
kasyonların içine 
çekmek isteyenler 
de olabilmektedir. 
Basın açıklaması ve 
yürüyüş düzenleyen 
kişiler, sosyal med 
ya aracılığıyla etkin
liğe davet ettikleri 
kişilerin tamamını 
tanımamasından 
kaynaklı olarak

İstanbul'a gitmek 
zorunda kalıyordu. 
BursalIlar da kendi
lerine en yakın şehir 
olan İstanbul'a geliy
orlardı. Artık vatan
daşlarımız, 
Bulgaristan, 
Avusturya, Malta, 
Yunanistan ve 
Ispanya'ya yönelik 
vize başvurularını 
bizlere yapabilecek
ler. Artık kon
solosluklara git
melerine gerek 
kalmadı. Artık kimse 
zaman kıydı, yolcu
luk ve müracaat 

çoğunlukla topluluk 
üzerindeki hakimiyet 
lerini ve kontrollerini 
kaybetmekte ve 
dolayısıyla etkinlik, 
planlanan çerçeve 
nin dışına çıkarak 
kanunsuz eylemlere 
dönüşebilmektedir." 
uyarısında bulundu. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Güvenlik 
Şube Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
açıklamada, günü 
müz dünyasının geli 
şen teknolojisinin 
insanlara bilgiye 
ulaşmada önemli 
kolaylık sunduğu 
hatırlatıldı.
Açıklamada, sosyal 
medyanın yasal ölçü 
lerde olanların yanın 
da çoğu zaman ulus 
lararası ve ulusal 
mevzuatımıza aykırı 
olacak nitelikte top 
lumsal olayların 
doğmasına ve geliş 
meşine zemin hazır
ladığının da tespit 

sırasında bekleme 
gibi sıkıntıların hiç 
birini yaşamayacak. 
Artık insanımız 
aklından bu vizeyi 
mesele olmaktan 
çıkarsın" dedi.
Vatandaşların 
Kükürtlü Caddesi'n 
deki merkeze çok 
kolaylıkla ulaşabile
ceklerinin altını 
çizen Başkan Çak
mak,"isteyenler 
internet sitemizi ya 
da çağrı merkezimizi 
arayarak bizden 
bilgi alabilirler, ya da 
ulaşım açısından da 

edildiği dile getirildi. 
Emniyet açıkla
masında son zaman
larda internet 
üzerinden yayın 
yapan çeşitli sosyal 
paylaşım ağları 
üzerinden sahte 
isimlerle oluşturulan 
profiller aracılığıyla 
çeşitli isimlerde 
sayfalar oluşturu
larak basın açıkla
ması ve yürüyüş 
tarzındaki etkinlik
lerin rjske sokul
duğu vurgulandı. 
Yasal etkinlikler 
düzenlemek isteyen
lerin yanında tam 
aksine hareket edip 
toplumu çeşitli pro
vokasyonların içine 
çekmek isteyenler 
de olabildiğine 
işaret edilen açıkla
mada şu iadelere 
yer verildi: "Basın 
açıklaması ve 
yürüyüş düzenleyen 
kişiler, sosyal 
medya aracılığıyla 

son derece kolay 
olan ofisimize gele 
rek başvuruda 
bulunabilirler.
Buraya gelen vatan
daşlarımız 10-15 
dakika içinde vize 
başvuru işlemlerini 
bitirebiliyorlar" diye 
konuştu.
Tüm bu işlemler için 
ülkelerin vize ücret
lerine ek olarak 20- 
30 Euro arasında 
vize servis ücreti 
alındığını ifade eden 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Halis Ali 
Çakmak, ayrıca VIP 
müşterine yönelik 
başlatılan Rremium 
Lounge servisi 
hakkında da bilgi 
verdi. Hiç zaman 
kaybetmeden özel 
servis almak isteyen 
müşterilere öncelik 
tanındığının da altını 
çizen Çakmak, 
önümüzdeki aylarda 
bu servisin de 
BursalIlara hizmet 
vermeye başlaya
cağını müjdeledi.

etkinliğe davet ettik
leri kişilerin tamamı 
m tanımamasından 
kaynaklı olarak ço 
ğunlukla topluluk 
üzerindeki hakimi 
yetlerini ve 
kontrollerini kaybet
mekte ve dolayısıyla 
etkinlik, planlanan 
çerçe venin dışına 
çıkarak kanunsuz 
eylemlere dönüşe
bilmektedir.
Tamamen kötü niyet 
lerle hareket eden 
ve sahte profillerle 
sosyal paylaşım 
ağları üzerinde 
basın açıklaması 
ve yürüyüş tarzında 
eylem düzenlenece 
ği de ilan edilmekte 
ve bu ilanlar 
toplumsal 
duyarlılığa sahip 
kişi veya kurumların 
paylaşım ağlarına 
gönderilmekte ve ok 
kısa sürede binlerce 
kişinin bilgisine 
sunulmaktadır.”
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MENEMEN VE KUBİLAY'IN ÖLDÜRÜLMESİ
23 Aralık Cum 

huriyet tarihimizde 
nefret dolu bir 
gündür. Genç 
Atatürk cumhuriye 
tine bir leke 
sürülmek istenmiş 
ve Mustafa Kemal 
tarafından gerekli 
karşılık verilmiştir. 
Konuyla ilgili 
yorum yapmayıp 
sadece iki küçük 
anıyı anlatacağım. 
Herkes istediği 
gibi yorumlayıp 
istediği dersi 
çıkarsın.

"YOBAZLARIN 
KÖY KÖY DOLAŞ
MAK İÇİN YOL
LUKLARI MI 
VARDI?"

Hasan Rıza 
Soyak'ın anıların

dan:
23 Aralık 1930 

tarihi, Cumhuriyet 
tarihinin halka 
dönük ve halk için 
yapılmış devrimler- 
le bezenen ak say
faları arasına acı 
bir olayın, kara, 
kapkara bir leke 
gibi düştüğü 
gündür.

Bu tarihte Mene 
men'de güç dene 
meşine kalkışan 
Nakşibendi Tarikatı 
müritleri, cumhuri 
yete ve devrimler! 
ne karşı ayaklan
mış, kendilerini 
önlemek isteyen 
Yedek Subay 
Mustafa Kubilay'ı 
önce yaralamışlar, 
sonra da acımasız

ca başını keserek 
şehit etmişlerdir.

Bu olaydan son 
ra .3 Şubat 1931 
günü, saat 15.00'te 
özel treni, Gazi 
Mustafa Kemal Pa 
şa'yı, Aydın iline 
getirmişti. Akşam 
üzeri, Türk Ocağı 
na onur verdi. 
Etrafına toplanan 
gençlere sordu:

-Tabii, çevreniz 
deki köyleri gez 
miş, oradakilerin 
hallerini, gereksin
melerini, dertlerini 
ve yakınmalarını 
dinlemişsinizdirl...
Hiçbir kimseden 

bir ses bir cevap 
gelmeyince Gazi 
Mustafa Kemal 
Paşa yine sordu:

- Buraya en yakın 
köyün uzaklığı ne 
kadardır?
Bulunanlardan 

biri cevap verdi:
- Efendim, yirmi 

dakikadır...
- Peki...
Anlatın 

bakalım!...
Bu köyler ne 

halde dir?
Gereksinim leri, 

dertleri ve yakın
maları neler dir? 
Beni bu konuda 
aydınlattınız.

Gene bir suskun
luk... Kimseden 
cevap yok.
Türk Ocağı 

Başkanı:
-Efendim...

Gitmek, ilişki kur
mak istiyoruz; ama 
yolluğumuz ve 
taşıtımız olmadığı 
için köylere 
gidemiyoruz.

Gazi Mustafa 
Kemal Paşa'nın 
yüzünün rengi sol
muş, canı sıkılmış 
tı. Adeta kükredi:

-Siz gidemiyor
sunuz; ama

Menemen'in bir 
sürü yobazı ayağı
na çarığı çektiği 
gün, sırtında tor
basıyla, "Karanfil, 
vs. satıyorum..." 
diye devrimi 
köstekleyen yayın
larla köyleri adım 
adım dolaşıyor. 
İsyancı şeyhlerin 
köy köy dolaşmak 
için yollukları ve 
taşıtı mı vardı? 
Sîzlerin bu uğurda 
alınmış en küçük 
bir önleminiz yok! 
Türk Ocakları, 
düşünce yaşamın
da ulusa, eğiticilik 
yapmalı. Bilim, 
ekonomi, güzel 
sanatlar ve çeşitli 
kültür alanlarında 
yurttaşlar 
yetiştirmek için 
öncülük etmelidir.

(Atatürk'ün bu 
sözlerinden ilerici 
ler, yurtseverler 
hele hele Ata 
türk'ün partisinde 
görev alanlar bir 
ders çıkarmalı)

"GERİCİ 
OLAYLARIN

TEHLİKESİNİ, 
SEBEPLERİNİ 
ORTADAN 
KALDIRMAKLA 
ÖNLEMEK 
MÜMKÜN OLUR" 

Şükrü Kaya'nın 
anılarından: 

Mustafa Kemal 
Paşa'nın gerçekten 
çok öfkeli bir 
zamanı...

Kubilay olayı... 
Şeyh Sait İsyanı...

Bu gerici 
hareketler kendisi
ni pek çok 
üzmüştü.
Gericilikten nefret 

eder ve çok 
çekinirdi.

Şöyle derdi: 
-Sağımıza ege

men olursak, solu
muzdan kork
mayız!...
Gerici olayları 

önlemek için, bek
lemek çok büyük 
bir yanılgıdır!
Gerici olayların 
tehlikesini; ancak 
sebepleri ortadan 
kaldırmakla önle
mek mümkün 
olur."

TîlMl M li» İM İMii llllilll lİSlMIl1
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, 
derneklerin emniyet 
teşkilatından alı
narak, müstakil 
birim halinde teşki
latlanmasının ver
imliliği artıracağını 
söyledi. Bursa Vergi 
Dairesi Başkanlığı 
Grup Başkanı 
Mustafa Sevim ise 
yapılan son araştır
maya göre, Türki 
•ye'de şunandâ 93 bin 
494 faaliyet göster
diğini belirtti.
Vali Şahabettin Har 
put'un da katılımı ile 
Dernekler İl Müdür 
lüğü ile Vergi Dairesi 
BaşkanlîŞT tarafın
dan ortaklaşa düzen 
lenen 'Dernekler ve 
Vergi Mevzuatı* 
konulu toplantı, 
Merinos AKKM 
Başkanlık Salonu'n 
da yapıldı. Vali 
Harput, derneklerin 
önemine dikkat çek
erek, buralarda 
çalışanların bir kar 
amacı gütmeden 
vatana hizmet 
anlayışı ile görev

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

yaptıklarını ifade 
etti. Türkiye'de 
insanların yıllarca 
derneklere üye 
olmaya çekindikleri 
ne değinen Harput, 
"Bazen mevzuatın 
ağır şartları ve 
bürokratik engeller 
insanları biraz 
soğuttu. Bazen 
derneklere takılan 
yaftalar, insanları 
şucu-bucu şeklinde 
itham etmeler insen 
lan soğuttu. 
Maalesef demokra 
sinin en önemli 
araçlarından birisi 

olan dernekler 
ülkemizde iste
diğimiz kadar 
gelişemedi." diye 
konuştu.
Vali Harput, dernek
lerin kendisinin de 
İçişleri Bakanlığı 
müsteşarlığı döne
minde hükümetin 
sivilleşme poli
tikaları istikametinde 
emniyet teşkilatın
dan alınarak 
müstakil bir birim 
halinde bir il müdür
lüğü olarak teşkilat
lanmasının önemine 
vurgu yaptı.

Harput, şöyle devam 
etti: "İster istemez 
polisin ve jandar
manın yüzü soğuk
tur. İnsanlar evrak 
tanzim etmek için ya 
da başka bir belge 
için oraya gitmeye 
ister istemez 
çekinebiliyorlardı. 
Oysa dernek kurma 
demokrasinin en 
temel şartlarından 
biridir. Bir ülkede 
özgürlük ve 
demokrasi varsa 
onun en önemli 
göstergelerinden 
birisi her türlü 
örgütlenmenin 
önünün açık 
olasıdır. Bu 
kapsamda sivil bir 
yönetim olarak 
Türkiye'de de 
Dernekler Daire 
Başkanlığı halinde 
yapılanma meydana 
geldi ve bu kurum 
bütün derneklerim
izin ihtiyaç ve 
sorunlarına 
çare olabilmek için 
var gücü ile 
çalışmaya 
başladı."

Gençler Sektör İçin 
Yeni Fikirler Üretecek
Bursa Kent Konse 
yi Gençlik Meclisi 
ve AIESEC Bursa 
Şubesi işbirliğiyle 
gerçekleştirilen 
Sürdürülebilir 
Başarı Platformu' 
tarafından düzenle
nen 'Genç Fikirler 
Semineri', üniver
site öğrencileriyle 
sektör temsilcilerini 
bir araya getirdi. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Hüdavendigar 
Salonu'nda yapılan 
toplantıya, gençler 
büyük ilgi gösterdi. 
Geçtiğimiz yıl 'Li 
derlik* konseptiyle 
ilki yapılan semi
ner, bu yıl 'gençli 
ğin gücü' başlığı 
altında düzenlendi. 
Hilton Bursa, 
Bosch ve İş Banka 
sı'nın yanı sıra 
Kaledonya, Kafe Pi, 
Pres Metal, Sular 
Grup, Nar Girişim 
cilik ve Bilge Adam 
gibi kuramların 
temsilcileri, hazır
ladıkları sunumlarla 
hem sektörlerini 
tanıttı, hem de 

gençlerin kariyer 
süreçlerinde izleye
cekleri yol hakkın
da ipuçları verdi.
Sunumların ardın
dan firma temsilci
leri vaka sunum
larını gençlere 
sunarak, konu 
hakkında fikir üret
melerini istedi. 
Gençlerin hazır
ladıkları projeler, 
sektör temsilcileri 
tarafından değer
lendirilecek ve 
dereceye giren pro
jeler mart ayında 
yapılacak olan 
'Gençliğin Gücü 
Zirvesi'nde ödül
lendirilecek.
Genç Fikirler Semi 
neri'nin ilk konuş
macısı olan Hilton 
Bursa Oteli Genel 
Müdürü Alp Atilla, 
firmaları gençlerle 
buluşturan Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi'ne 
ve AIESEC Bursa 
Şubesi'ne teşekkür 
etti. Hilton'un dün 
yada 76 farklı ülke 
de 3 bin 800 tane 
oteli bulunduğunu 
anlatıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikspor'da bir 
süredir devam eden 
Yönetim-Taraftar 
sıkıntısına futbolcu
lar da eklenince 
saha içinde ilginç 
görüntü ortaya çıktı. 
Futbolcular 0-0 
berabere biten 
Gençlergücü 
karşılaşmasından 
sonra para ala
madıklarını öne sü 
rerek formalarını 
çıkarıp çimlerin 
üzerine serdi. 
Süper Amatör Lig B 
gurubunun zirve 
mücadelesi veren iki 
takımının mücadele
si nefesleri keserken 
Gemlikspor 2 futbol
cusunun kırmızı kart 
görmesi nedeniyle 
maçı 9 kişi tamam
ladı.
İki takımında birbir
lerini kontrollü 
başladıkları maçta 
konuk Gençlergücü 
ani çıktıkları kontra 
taklarla Gemlikspor 
kalesinde gol aradı. 
13. dakikada 
Gençlergücü girdiği 
pozisyondan fay

dalanamazken, 18. 
dakikada Özgür'ün 
sert şutunda top 
kaleci Ömer'in 
göğsünden sekerek 
kornere çıktı. 28. 
dakikada ise 
Alican'ın sert şutun
da kaleci Ömer gole 
izin vermedi. İlk 
yarının son dakika 
larında Gemlikspor 
Arif, Selahattin ve 
Berkan'la bulduğu 
pozisyonlardan fay- 
dalanamayınca dev 
re golsüz kapandı. 
İkinci yarıya

defanstan Taner'i 
çıkararak Şiyar'ı alan 
Gemlikspor Gençler 
gücü kalesinde etkili 
olmaya başladı. 
Selahattin'in şutun
da kaleci gole izin 
vermezken Berkan'ın 
müsait pozisyonda 
vurduğu şut üstten 
dışarı gitti. 83. 
dakikada Gemlik 
spor'da Murat gör 
düğü ikinci sarıdan 
kırmızı ile oyun 
dışında kalırken, 85. 
dakikada Gençlergü 
cü kalesi önünde

müthiş bir karambol 
yaşandı. Topun 
adeta ayaktan ayağa 
gittiği pozisyonda 
top kaleye girmem 
dedi. Maçın 89. daki
ka sında Gençler 
gücü atağında 
Bülent rakibine sert 
girince direk kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalırken Gemlik 
spor'da saha 9 kişi 
kaldı. Karşılaşmanın 
uzatma dakikaların
da da gol olmayınca 
maç 0-0 berabere 
sonuçlandı.

Karşılaşmanın 
bitimiyle birlikte 
Gemlikspor'lu futbol
cular yönetime olan 
tepkilerini terlettik
leri formalarını çim
lerin üzerine sererek 
gösterdiler.

SAHA : Gemlik 
HAKEMLER: 
Ahmet Aslan 6, 
Onur Tanrıverdi 6, 
Cihan Çiçek 6, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 6, Murat 5, 
Taner 4, (Şiyar 4) 
Bülent 5, Samet 5,

Muharrem 5, (Zeynel 
5) Semih 5, Osman 
6, Arif 5, (Muhammet 
4) Selahattin 6, 
Berkan 5, 
GENÇLERGÜCÜ : 
Mehmet Hopaç 6, 
Aykut 5, Gökhan 5, 
(Metin 2) Emrah 6, 
Mehmet Gümüştekin 
6, Alican 6, Ömer 5, 
İsa 5, (İsmail 3) 
Özgür 4, (Miraç 2) 
Alaeddin 5, Sinan 5, 
KIRMIZI KART : Dk. 
83. Murat, Dk. 89. 
Bülent, (Gemlikspor)
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5II ili 51 İM Millli Mili Devleı ııüale 25'ini ööeııecelt
5 ile 50 lira arasın
daki benzerlik 
sebebiyle ahşve 
rişlerde hem tüketi
ciler hem de es 
naflar mağduriyet 
yaşayabiliyor. 
Merkez Bankası bu 
sıkıntıyı gidermek 
için iki banknotun 
renklerinin farklı 
olmasını sağlaya
cak bir çalışma 
yapıyor. 
Habere göre, 
Merkez Bankası 
başkanlığı koltuğu
na geçen yıl nisan 
ayında oturan 
Erdem Başçı, TL 
banknotlardaki ilk 
değişikliğini yaptı. 
Daha önce başkan 
yardımcısı olarak 
banknotlarda imza
sı bulunan Başçı, 
100, 20 ve 10 
TL’nin üzerine 
imzasını attı. 
Başkan yardımcısı 
olarak ise yeni 
emisyon grubunda 
10 ve 100 liranın 
üzerinde Necati 
Şahin’in, 20 liranın 
üzerinde ise Murat 
Çetinkaya’nın

Bankada heılava, köprüde 5 lira
Köprü ve otoyol 
geçişlerinde 1 
Ocak’tan itibaren 
başlayacak olan 
Hızlı Geçiş Sistemi 
(HGS) için bankalar 
yarışa girdi. 
Bankalar, müşteri
lerine bu kartı ücret
siz verirken, köprü 
gişelerinde PTT’ler 
de 5 liraya satılıyor. 
1 Ocak’tan itibaren

imzası olacak. 
Yeni tertip banknot
lar pazartesi 
gününden 
itibaren tedavüle 
verilecek.
200 TL, 50 TL ve 5 
TL banknotlara 
ilişkin çalışmalar 
devam ederken bu 
kapsamda paradaki 
renk benzerliğine 
de son verilmesi 
üzerinde duruluyor. 
Banka yetk
ililerinden edinilen 
bilgilere göre yeni 
emisyonda 5 lira ve 
50 lira arasındaki 
renk benzerliğine 

otoyol ve köprüler 
de geçişi sağlayan 
Kartlı Geçiş Sistemi 
(KGS) tarih olacak. 
15 Arahk’tan itiba 
ren dolum yapıla
mayan KGS kartları 
yerini HGS’ye 
bırakırken, şu ana 
kadar 600 bin 
civarında HGS kart 
satışı gerçekleştir
ilirken bu rakamın

de son verilmesi 
planlanıyor.
Henüz netlik 

kazanmamakla bir
likte 5 TL ve 50 
TL’nin renkleri fark 
lı olacak. Söz 
konusu banknotlar 
imzalar dışında 
boyutları, ön ve 
arka yüz kom
pozisyonları ile 
genel nitelik ve 
görünümleri 
bakımından birinci 
tertipleriyle aynı 
olacak. Birinci ve 
ikinci banknotlar 
birlikte tedavülde 
olacak 

kısa sürede 4 mil 
yona ulaşması bek
leniyor. HGS’leri 
bankalar müşteriler
ine bedava verirken, 
PTT ve köprülerde 5 
liraya satılıyor.
HGS ile birlikte KGS 
kartları iptal olur 
ken, OGS kullanan
ların da HGS’ye 
yönelmesi bekleni 
yor.

Bireysel Emeklilik 
Sistemi'nde (BES) 
birçok yeniliğin 
hayatımıza gireceği 
yeni dönem 1 Ocak 
2013'te başlıyor. 
Sistemin faaliyete 
geçtiği 2003 yılın
dan bu yana katılım
cıların büyük kıs
mının sistemdeki 
vergi avantajından 
yararlanmadığını 
gören "devlet 
baba", 1 Ocak 2013 
tarihinden itibaren 
duruma el atıyor. 1 
Ocak’tan itibaren 
katılımcılar, vergi 
indirimi sistemi yer
ine devlet katkısın
dan yararlanacak. 
Yaklaşık 10 yıldır, 
kamu sosyal güven
lik sisteminin 
tamamlayıcısı 
olarak hayatımızda 
olan BES, Haziran 
ayında yasalaşan 
Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanunu ile 
Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapıl 
masına Dair Kanun 
la, 1 Ocak 2013 tari
hinden itibaren yeni 
bir boyut kazana 
cak. Kanun, birçok 
konuda sisteme 
yenilikler getirse de 
en önemli değişik
lik, vergi avantajı 
başlığı altında ola
cak. Şu an kul
lanılan; BES'te 
yapılan katkı payı 
ödemelerinin kanun 
tarafından belir
lenen oranlarda 
şahısların ödediği

gelir vergisinden 
düşürmesi sistemi 1 
Ocak'ta değişecek. 
Emeklilik Gözetim 
Merkezi (EGM) veri
lerine göre, vergi 
avantajından fayda 
■ananların oranının, 
sistemde bulunan 
katılımcıların 
sadece yüzde 35'i 
civarında olması, 
hükümeti bu alanda 
bir düzenleme yap
maya teşvik etti. 
Hükümet, katılım
cıların sistemde 
daha uzun süre 
kalarak birikim yap
maları, vatandaşla 
rın düzenli tasarruf 
yapmalarının daha 
fazla teşviki ile bu 
teşvikten herkesin 
yararlanabilmesi 
için sisteme "devlet 
kat kışı” modelini 
getirdi. Buna göre, 
işveren tarafından 
ödenenler hariç, 
katılımcı adına 
bireysel emeklilik 
hesabına ödenen 
katkı paylarının 
yüzde 25'ine karşılık 
gelen tutar, devlet 
katkısı olarak hesa
planacak, Hazine 
Müsteşarlığı bütçe
sine konulan öde 
nekten ilgili hesaba 
ödenecek. Ancak, 
bir katılımcı için bir 
takvim yılında öde

nen ve devlet 
katkısı tutarının 
hesaplanmasına 
esas oluşturan katkı 
paylarının toplamı, 
hesaplamaya ilişkin 
dönemin sona 
erdiği tarihte geçerli 
brüt asgari ücretin 
hesaplama dönem
ine isabet eden 
toplam tutarını aşa
mayacak. Yani 
devletin bir katılım
cıya ödeyeceği katkı 
miktarı, yıllık brüt 
asgari ücretin yüzde 
25'i ile sınırlı olacak. 
Devlet katkısı, katkı 
payı ödemelerinden 
ayrı olarak takip 
edilecek ve Müste 
çarlıkça belirlenen 
yatırım araçlarında 
yatırıma yönlendirile 
cek. Katılımcılardan; 
en az 3 yıl sistemde 
kalanlar devlet 
katkısı ve getiri
lerinin yüzde 15'ini, 
en az 6 yıl kalanlar 
yüzde 35'ini, en az 
10 yıl kalanlar yüzde 
60'ını alabilecek. 
Bireysel emeklilik 
sisteminden 
emeklilik hakkı 
kazananlar ile bu 
sistemden vefat 
veya maluliyet 
nedeniyle ayrılanlar, 
devlet katkısı ve 
getirilerinin tamamı
na hak kazanacak

; ı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye
Polis İmdat ^5
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
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 *10 68
Tomokay Tomografi 5-13 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
•(■LlJK'fa İLK «ÛNLÖK SİYMİ •*tKTI»l

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4454 

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)

ignMuMl
VENÜS SİNEMASI 
EVİMSENSİN: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 

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

5133321



24 Aralık 2012 Pazartesi İGemlik KHrfez Sayfa 10

Isfahbuİ m 
08:25 -10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 -17:25 - 22:55 - 01:55

08:15-11:45-23:15> 00:15

DİNAMİK FİYAT 
DONEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşulları için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

Denizli 
11:45 - 23:15

10:45-23:15

/57EW 
HEMEN EEL

HEMEN Al
“ERKEN ALAN

KAZANIR'

PİS İSTER
I DEDİĞİMİZ SAATTE...

SHRSAAT
“FIRSAAT’TE GELEN

KAZANIR”

5120025 - 5120083 n ntn OOH HP HF i www-pamukkale.com.tr

0 850 333 35 351 *

*SASKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde

MENÜ Özel Programına sîzleri de bekliyoruz.

ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KİŞİ BAŞI) 
Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık

ARA SICAK 
ANA YEMEK 
TATLI

: Sebzeli Krep (Havuç, Kabak, Biber, Soya Sosu ile) 
: Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile 
: Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL İKRAMLAR : Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

ALKOLLÜ :110TL(2DubieYerli)
ALKOLSÜZ :80 TL

PROGRAM
20:00 - 22:00 Dinleti Müziği
22:00 - 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler
23:00-23:50 İstek Bölümü

ÇOCUK :50 TL
23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

00:30-01:40 Club
01:40 - 03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

02245123200 ' 02245123100 **

pamukkale.com.tr


fS SINAV EĞİTİM KURUMLARI
GEMLİK ŞUBESİ

~ ' - KAYITLAR
J BAŞLADI

»onma - OPİGAMİ - T4M6IMM 0224 S 1 3 2 ^14 O
YARATICI UKAmM-------------------------_------------------«• -* « «“««

MENTAL ARİTMETİKLE 
TÜRKİYE'DE İLK

Belde ve köylerde 
hırsızlık yapan 4 kişi 

tutuklandı
Bursa'daki 1 belde ve 5 köyde, oto
mobil ve küçükbaş hayvan ile 
beyaz eşya, giysi, televizyon, uydu 
alıcısı, bilgisayar ve yiyecek gibi 
birçok ürün hırsızlığına karıştığı 
belirlenen 4 kişi, tutuklandı. 3’de25 Aralık 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Belediye arsalarının satışıyla ilgili atışmalar devam ediyor. MHP meclis üyesi 
Suat Laçinok, Refik Yılmaz’ın açıklamalarını yanıtladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesi Suat 
Laçinok, yerel basında çıkan bir haberde Belediye 
arsalarının satışı ile ilgili olarak kendisinin de bil
gisi olduğu konusundaki Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın açıklamalarını yalanladı. Laçinok, 
Refik Yılmaz’a şunu hatırlatmak isterim ki ben ger 
çek bir hukuk adamıyım. Hukuk Devleti ilkesine de 
34 yıl aldığım kültür ve tecrübem nedeniyle bağlı 
yım. Siyaset uğruna bu inandığım ilkeden vazgeç 
mem düşünülemez." dedi. Haberi sayfa 2’de

Saadet Partisi, köylülerin sorunlarını tespit ederek ilgililere iletti 

Yıldız, "İktidarın larım 
politikaları ile köylünün 

sorunu artıvor"

Saadet Partisi İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, İl Müfettişi Recep Aygün ve 
Sinan Kaptan'tan oluşan Saadet heyeti, 
köylülerin sesi oldu. Haberi sayfa 4’de

Gemlik’te siyaset hep sıcak..
Sevgili okurlarım, görüyorsunuz Gemlik siyaseti 

hiç durmuyor, cadı kazanı gibi kaynıyor.
Her gün bir atışma...
Son atışmayı MHP fitilledi.
Düzenlediği basın toplantısı ile, Encümen 

kararırına dayandırılarak, 24 milyon küsür liraya 
satılan 60 dönümlük Belediye arsaları konuşunda 
yaptığı basın toplantısı yankı getirdi.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, bu iddialara 
hemen yanıt verdi.

Muhalefeti, yaptığı hizmetlerden dolayı çekeme 
mezlikle suçladı.

Dün, AKP İlçe Başkanı da partilileri ile yaptığı 
toplantıda hem MHP’ye hem de CHP’ye vermiş ve 
riştirmiş. Devamı 4’de

YILBAŞI GECESİ İÇİN 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI 
i TV’DE İZLEYECEĞİNİ7 

MAÇLARIN HEYECANINI 
AİLENİZ İLE BİRLİKTE

F YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 
KALİTELİ BİR MEKAN...

QSİZ MNİZ MANZARASI - BALIK K6YFİ - LİS TV MCV€CANf

R6STAÜRANT
Güzelyalı Mh. A. Aslan Cd. No:1O7/B

T©! • 0 224 533 00 06 Kiiçükkumla/Gemlik/Bursa

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Belediye arsalarının satışıyla ilgili atışmalar devam ediyor. MHP meclis üyesi 

Suat Laçinok, Refik Yılmaz’ın açıklamalarını yanıtladı.

Gürhan ÇETİNKAYA 

Okuryazarsınız... Öyle mi?
Dil ulusların geleceği ve aydınlanması 

açısından çok önemli... Emperyalistler 
bu gerçeği çok iyi bildikleri için çaktır
madan ulusal dili yamalı bohçaya 
döndürürler.

Farsçanın, Arapçanın, Acemcenin etki 
sinden henüz kurtulmayan dilimiz ne 
yazık ki artık İngilizcenin, Fransızcanın, 
Almancanın veTtalyancanın da saldırısı 
ile karşı karşıya...

Yabancı sözcükler günlük konuşma dili 
mizdeki sözcüklerimizden sokaklardaki 
tabelalara kadar çok yaygın...

Kolay kabul eder oluşumuz dil bozul
ması konusunda da yabancıların çok 
işine yarıyor.
Yıllar önce Fransa’da - o zaman mobile 

telefonlar yoktu-polise İngilizce telefon 
nerede diye sorduğumda “boş,boş” bak
tığını hiç unutamam... Mutlaka anlamıştı 
ama bana telefon kulübesini gösterme
di... Oysa ertesi gün gündüz gözüyle 
kulübenin polisin hemen karşısında 
olduğunu gördüm.

Ama biz çok çabuk benimsedik onların 
demek istediklerini...

İtiraz bile etmedik.
Sözgelimi, "Fiks menu " en küçük 

kasaba lokantasında da, metropol kent
teki çok yıldızlı otelin lokantasında da 
karşılaştığımız iki sözcük..

Copy Center.. Gezindiğiniz caddede 
çokça karşılaştığımız bir tabela..

"Futura Mutfak" hangi dildendir... 
"Günceli lletişim"de ne demek..

Siz biliyor musunuz?
Şimdi daha zor bir soru: "Türk" nasıl 

yazılır?
"TURKCELU'deki ya da 

"DIGITURK"taki veya "CNN TÜRK"teki 
gibi mi?

Yoksa "Turc" ya da "Törk" diye mi?
Köylü genç kızın elindeki "poşet" 

dedikleri naylon torbanın üstünde 
"Nursace" yazıyor; mağazanın adı! Bu 
sözcük hangi dilden?

Ya şu sözcüklerin arasındakini nasıl 
okuyorsunuz?

Mutfak & banyo, baklava & börek, ana 
& oğul arasına giren o "&" nedir?

TV kısaltmasını "ti - vi" diye okumayı 
nereden öğrendiniz?

IMF'yi "ay - em - ef", GSM'yi "ci - es - 
em" diye okumuyor musunuz?

"Sakarya VİP"teki "VİP", (Very 
Important Person) sözcüklerinin 
İngilizcesinin kısaltmasıymış ve bize 
bunu "vi - ay - pi" diye okutuyorlar.

Peki, "Mersin VİF"teki "VİF" neyin 
kısaltması?

Nasıl bu kadar çabuk geçebildik 
Türkçeden İngilizceye?

Aynı beceriyi "special dürüm" için de 
göstermeniz gerek, "ekmek shop" ve 

"light köfte" için de...
Belki de bu kadar becerikli olduğumuz 

için takıldı "dürüm"ümüzün, 
"ekmek"imizin başına, sonuna o sözcük
ler.

Keşke bu kadar becerikli, bu kadar 
yetenekli olmasaydık da güzel 
Türkçemizi mahvetmeseydik ahlaki 
çöküntü bataklığının içine de 
düşmezdik..

Belki o zaman "big bilgi", "big para" 
demeye kadar vardırmayacaklardı işi.

Aynı sözcüğün bir yarısını Türkçe, öbür 
yarısını İngilizce yaptıklarında da uyum 
sağlama ve olağan karşılama 
yeteneğimize güveniyorlar.

Başka neye güvenecekler? 
Unutmadan...
Bir şeye daha çok güveniyorlarmış... 
Umursamazlığımıza ve “bana dokun

mayan yılan bin yaşasın “ deyişini 
yaşamsal ilke haline getirişimize...

Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye 
Meclis üyesi Suat 
Laçinok, yerel basın
da çıkan bir haberde 
Belediye arsalarının 
satışı ile ilgili olarak 
kendisinin de bilgisi 
olduğu konusundaki 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın açıkla
malarını yalanladı. 
Yazılı bir açıklama 
yapan Suat Laçinok, 
haberi yazan gazete 
sorumlusuyla görüş 
tüğünü ve açıkla
manın Belediye 
Başkanvekili tarafın
dan verildiğini 
belirterek, belediye 
tarafından bazı fir
malara satılan 60 
dönümlük arazi 
konusunda Belediye 
Meclisine soru öner
gesi verdiğini, buna 
cevabın 19 Ekim 
günü verdiğini 
ancak, bunların 
hukuka aykırı 
olduğu için 5 Aralık 
2012 günlü Belediye 
Meclisinde yeniden 
soru önergesi verdik 
lerini ancak bugüne 
kadar cevabını ala
madıklarını söyledi. 
Laçinok, şöyle 
devam etti: “Arsa 
satışıyla ilgili encü
men kararlarının 
iptali yönünden idari 
yargıya açılan iptal 
davası ve ayrıca 20 
Aralık 2012 tarihinde 
MHP Bursa İl Başka 
nı Hasan Toktaş’ın 
da katıldığı basın 
toplantısındaki açık
lamalardan dolayı 
köşeye sıkışan Av. 
Refik Yılmaz, hukuk 
dışı tasarruflarını 
savunma durumun
da kalmıştır. Sayın 
Yılmaz ilgili gazete 
de belirttiğine göre 
Gemlik’e yaptığı 
hizmetler nedeniyle 
siyasi rakiplerinin 
rahatsız olduğunu, 
çamur atma ve leke 
bulaştırma gayretin 
de olduklarını, satış 
ların hukuka uygun 
olduğunu, daha 
önceki yolsuzluklara 
ses çıkarmayan 
MHP’nin şimdi ne 
den rahatsız olduğu 
nu beyanından 
sonra benimle ilglii 
olarak aynen,

‘satışın konuşul
duğu dönemde MHP 
Meclis üyesi olan 
Suat Laçinok’un 
miktarın yüksek 
olduğunu, adı geçen 
firmanın Gemlik’e 
hizmetleri olduğun
dan daha düşük 
bedelle verilmesini 
talep ettiğini şu 
andaki fiyatı bile 
kabul ettirmekte zor
landıklarını belirtti.3 
biçiminde beyanda 
bulunmuştur. *.
Yılmaz’ın beyah- 
lannın kesinlikle 
gerekçe ile ilgisi 
yoktur. Böyle bir 
talebimiz olamaz. 
Refik Yılmaz’a şunu 
hatırlatmak isterim 
ki ben gerçek bir 
hukuk adamıyım. 
Hukuk Devleti ilke
sine de 34 yıl 
aldığım kültür ve 
tecrübem nedeniyle 
bağlıyım. Siyaset 
uğruna bu inandığım 
ilkeden vazgeçmem 
düşünülemez. 3 yıl, 
9 aylık meclis üyeliği 
dönemimde de 
mecliste verdiğim 
mücadele hukuka 
uygunluk adınadır. 
Meclisimizin her 
aldığı kararın bu il 
keye ve gerektiği 
hallerde de bunun 
yanında fen ve bilim 
kriterlerine uyma 
zorunluluğu 
olduğunu kimse 
inkar edemez.
Nitekim mecliste 
yaptığım tenkitlerin 
temelinde bu ilkelere 
uyum esası mevcut
tur. Bir hukukçunun 
bu ilkelerin aksine 
düşünmesi ve bu 
düşüncesine göre 
yetkili olduğu konu
larda aksine tasarruf 
larda bulunması, 
kendinde olması 

gereken ilkeleri 
İNKAR ETTİĞİ 
ANLAMINI TAŞIR. 
Bu ilkeleri kendisine 
şiar edinen bir hu 
kukçunun, tarafınız
ca yapılan basın 
toplantısında benim 
tarafımdan talep 
edilebileceği 
mümkün mü ? Kaldı 
ki ben bu talebi 
nerede ve ne zaman 
hangi görevime 
ilişkin olarak yap
mışım. Böyle bir 
satış tarafınızdan 
meclise getirilmişte 
orada mı yapmışım? 
Yoksa encümen 
üyesi olmadığım, ya 
da satışta görevli 
bulunmadığım halde 
benim bir benzerim 
mi bu görevlerde yer 
aldı da bu talepte 
bulundu? Ya da ben 
bu kurullara telefon
la katılıpta mı sözü 
edilen beyanlarda 
bulundum?
Belirttiğim sebepler 
dışında gerek 17 
Mart 2011 ve 
gerekse 19 Ocak 
2012 tarihlerinde 
yapılan Belediye 
Başkanı vekilliği 
seçimlerinde, uygu
lanan siyasi ahlaka 
aykırı davranışlarınız 
her iki seçimin 3 ncü 
turları sonucu 4 ncü 
tura iştirak etmeye 
rek toplantıyı terk 
etmek suretiyle 
deşifre etmemizin 
bir sonucu olan 
birikimle mi hakkım
da bu açıklamayı 
yapmak ihtiyacını 
hissettiniz?” dedi. 
Laçinok, başkan- 
vekilliği seçilmesin
den dolayı Yılmaz’ı 
tebrik etmediğini, 
tarafınca düzenlenen 
gezilere, yemeklere 
katılmadığını,

“Bu eylemlerim sizin 
hukuka aykırı tasar
ruflarınızı protesto 
etmek amacını taşı
maktadır. Bunlar mı 
sizi rahatsız etti?” 
diye sordu.
Laçinok, daha sonra 
Asım Kocabıyık’a 
Fahri Hemşehrilik 
Beratı verilmesi için 
İstanbul’a gittik
lerinde, berat töreni 
sonrası yöneticilerle 
yapılan toplantıya 
zorunlu katıldıklarını 
ve birlikte olduğu 
arkadaşı rahmetli 
Ömer Kahraman’a 
“Toplantı başladığın
da siz ve yardım
cınızın şirket yöneti
cileri ile söz konusu 
arazilerin satışına 
ilişkin konuşmalar 
yaptığınızı görünce 
yanımda oturan rah
metli Ömer arkadaşı
ma "Berat verme 
bahane imiş, asıl 
amacın ne olduğu 
anlaşıldı, bizi de 
figüran olarak kul
lanıyorlar, dolayısıy
la orada bulunan 
meclis üyelerine söz 
konusu satışa ilişkin 
soru tevcih 
edilmediği gibi konu 
meclis üyelerinin 
iştiraki ile konuşul
madı. Ancak tarafı 
nızdan bana hitaben 
bir soru tevcih edil
di. Hatırlarsanız şir
ket yöneticilerine 
söz konusu arazileri 
kullanmaktan dolayı 
Men-i Müdahale 
davası açmadığınızı 
ifade ederek, beni de 
bu hatanıza İsrarla 
ortak etmek isteme 
niz üzerine ben de 
şirket Gnl.
Müdürüne hitaben 
"Refik Bey Ecri Misil 
davasından bahset
mek istiyor" şek
linde cevap verdim. 
Çünkü adı geçen şir
ketin mülkiyet iddi
ası ile ilgili bir 
tecavüzünün 
olmadığı anlaşılmak
ta idi. Burada kibar
ca sizi hatalı bir 
hukuki deyim kul
landığınız ikazında 
bulundum. Bunun 
dışında beyan 
ettiğiniz biçimde 
hiçbir talebim 
olmamıştır.” dedi.
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İhsanca
Bursa'daki 1 belde 
ve 5 köyde, otomobil 
ve küçükbaş hayvan 
ile beyaz eşya, giysi, 
televizyon, uydu 
alıcısı, bilgisayar ve 
yiyecek gibi birçok 
ürün hırsızlığına 
karıştığı belirlenen 4 
kişi, tutuklandı. 
Köylerden gelen

loımıMtı tıiıı m wiil ıııtı taııtı
Mudanya’da kontrol 
den çıkan bir oto
mobil ağaca çarpa 
rak durabilirken, 
ağır yaralanan 
sürücünün yanında 
boş içki şişeleri 
dikkati çekti. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün gece geç 
saatlerde Şenol

İnegöl’de talaş yüklü 
TIR, karşı şeride 
geçerek devrildi. 
Kaza sırasında 
çevre yolunun 
ortasında bekleyen 
2 kişi, TIR'ın altında 
kalmaktan son anda 
kurtuldu. Kaza, bir 
güvenlik kamerası 
tarafından görün
tülendi.
Gemlik’ten, İnegöl 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde faaliyet 
gösteren bir fab
rikaya talaş getiren

Eşarbıyla kendine astı
Bursa'da, markette 
çalışan 18 yaşındaki 
M.İ., erkek arkadaşı 
nedeniyle ailesiyle 
tartışınca bunalıma 
girdi. Kendini eşarbı 
ile odasında doğal- 
gaz borusuna 
asarak yaşamına 
son veren M.İ.'nin 
intiharı, ailesi ve 

hırsızlık ihbarlarıyla 
ilgili çalışma yapan 
İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
yürütülen soruştur
ma kapsamındaki 
eş zamanlı operas 
yonla 4 şüpheliyi 
gözaltına aldı. 
Gemlik'in Kurşunlu 
beldesi ile Nilüfer'in

Zapun'nun (43) kul
landığı 16 YD 829 
plakalı otomobil, 
aşırı sürat sebebiyle 
kontrolden çıktı. 
Orta refüje çıkıp 
önce tel korkuluk
lara, ardından elek
trik direğine çarpan 
otomobil, refüjdeki 
ağaca vurarak

Haim Öztürk yöneti
mindeki 41 UM 248 
dorse ve 41 D 0528 
çekici plakalı TIR, 
İnegöl'ün Huzur 
Mahallesi'nde, 
sürücünün direksi 
yon kontrolünü 
yitirmesi sonucu 
karşı şeride geçip, 
yol kenarındaki 
bariyerlere çarparak 
yan yattı. Üzerindeki 
talaşlar yola savru
lan TIR sürücü Haim 
öztürk, kazayı hafif 
yaralı atlattı.

arkadaşlarını yasa 
boğdu.
Merkez Osmangazi 
İlçesi Hocahasan 
Mahallesi Çiçek 
Sokak'ta oturan 
A.O.İ. ve M.İ.'nin 
çocukları Merve, 
liseyi bitirdikten 
sonra bir markette 
kasiyer olarak

Unçukuru, 
İnegöl'ün Cerrah ve 
Akıncılar, Kestel'in 
Kozluören ve 
Karacebey'in Seyran 
köyünde, çeşitli 
tarihlerde girdikleri 
ev ve iş yerlerinden 
beyaz eşya, 
giysi, televiz 
yon, uydu alıcısı, 

durabildi.
Sürücü Şenol 
Zapun'un hayatını 
açılan hava yastık
ları kurtardı.
Olay yerine gelen 
emniyet ve 112 
ekipleri yaralıyı 
araçtan çıkarırken, 
içki şişeleri ve 
kadehler göze çarp

SON ANDA 
HAYATTA KALDILAR 
Kaza sırasında yakın 
uzaklıkta üstgeçit 
olmasına rağmen 
şehirlerarası yolda 
karşıya geçmek 
isteyen 2 kişi can
larını son anda kur
tardı. TIR'ın üzerler
ine geldiğini 
görünce bir anda 
caddeye kaçışan 2 
kişi seyir halindeki 
diğer araç sürücü
lerini zor durumda 
bıraktı. Kaza anı 

çalışmaya başladı. 
M.İ., erkek arkadaşı 
olduğunu öğrenen 
ağabeyi ile tartıştı. 
Daha sonra 
sinirli halde 
odasına giren M.İ. 
kendini eşarbı ile 
odasından geçen 
doğalgaz borusuna 
astı. Talihsiz M.İ.'nin 

ziynet eşyaları, 
bilgisayar, elektronik 
malzeme, yiyecek, 
süs eşyası, küçük
baş hayvan ve oto
mobil çaldıkları öne 
sürülen zanlılar, 
sorgulamalarının 
ardından sevk 
edildikleri mahke
mece tutuklandı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Üniversitede toplumsal 
cinsiyete mercek!

tı. Sürücü 
kaldırıldığı Mudanya 
Devlet Hastane 
si'nde yapılan ilk 
tedavisinin ardından 
hayati tehlike kay- 
dıyla Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor 

“Toplumsal cinsiyet” kavramını sosyolojik 
açıdan ele aldığımızda en çok ne tartışılır? 
Erkekten çok kadın elbette.. Kadın hep ikin
cildir, ezilendir, sömürülendir çünkü! Uludağ 
Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu’nun 19-21 
Aralık tarihleri arasında düzenlediği 5. Sos 
yoloji Sempozyumu’nun konu başlığı “Söy 
lem ve Toplumsal Cinsiyet” olunca, bildiri
lerin hemen hepsinde kadın ön plana çıktı.

Çok istememe karşın sempozyumu 
izleyemedim. UÜ Sosyoloji Topluluğu 
Başkanı Demir Ali Üven’e ulaştım, kısa notlar 
iletti. Aktaralım..

güvenlik kamerası 
tarafından saniye 
saniye görüntülendi. 
Kaza nedeniyle yak
laşık 1 saat trafiğe 
kapanan Bursa- 
Ankara Karayolu, 
işçilerin dökülen 
talaşları toplayıp 
yola dökülen yağı 
temizlemesinden 
sonra tekrar açıldı. 
Olayla ilgili soruş
turmaya İnegöl 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı.

ceseti sabah erken 
saatlerde ailesi 
tarafından bulundu. 
Ceseti otopsi yapıl
mak üzere Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırılan 
M.İ.'nin ölümüyle 
ilgili soruşturmaya 
savcılık tarafından 
başlandı.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü öğretim Üyesi Dr. Berrin Oktay 
Yılmaz’a göre kadınlar, ancak ücretli işlerde 
çalıştıkları takdirde ya da eşlerinden dolayı 
sosyal vatandaşlığın bir parçası haline geli 
yorlar. Kadınların ev içindeki ücretsiz işgüç
leri ve bakım emeği görünür değil ve sosyal 
vatandaşlığın kavramına girmiyorlar.

Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Gökhan 
Yavuz Demir’in ise çok çarpıcı soruları var:

“Mitolojiden, masallardan ve modern ede- • 
biyattan günümüze aktarılan kadın imajı 
sanıldığı kadar masum mudur? Kadından 
beklentileri ‘iyi bir kadın olmanın’ şartlarını 
ve kadınlık vazifelerini erkeğin hak olarak 
içselleştirmesinde hikayelerin hiç mi rolü 
yoktur? Geleneksel kadın imajı modern ha 
yatla yerle yeksan olurken erkeğe tek çare 
olarak şiddet mi düşüyor? Şiddete meyilli 
erkekler gerçekten eğitimsiz, mesleksiz ve 
başarısız mıdır?”

Avukat Eray Karınca ise kadına yönelik şid
detin önlenmesinin sadece bir asayiş sorunu 
olmadığına vurgu yapıyor ve ekliyor:

“Nitekim en yakıcı sorun olan şiddet mağ
duru kadını, olayın sıcağı sıcağına ve 
devamında bilgilendirip gerekli önlemleri 
almak için rehberlik edecek kişi sosyal çalış
macı olmadığından, iş yine karakoldaki 
polise kaldı. Anlaşılmaz biçimde tedbir 
kararına uymamak suç olmaktan çıkarıldı ve 
hakimin elinde, tedbire aykırılık halinde 
hapisten başka seçenek bırakılmadı. İtiraz 
kurumu da sanki mahkemeler arasında astlık 
üstlük ilişkisi var sanısını uyandıracak şek
ilde düzenlenerek hakimler arasında gereksiz 
rekabete yol açılmasına fırsat tanıdı.”

* * *
Üç günlük sempozyumun ancak özetinin 

özetini aktarabiliyoruz bu alanda.. 
Nihayetinde sosyologlar, lisans ve yüksek 
lisans öğrencileri, akademisyenler, gazeteci 
ve hukukçular üç gün boyunca kadın- erkek 
ayrımcılığı, feminizm, eşit yurttaşlık hakları, 
eşcinsellik korkusu (homofobi), kadın ve 
erkek arasına kesin çizgiler koyarak iki cin
siyeti birbirine yabancılaştırma (heteronor- 
mativite) gibi konuları enine boyuna tartıştı.

Sonuçlar, cinsiyet ayrımcılığının olmadığı, 
herkesin hakkını eşit olarak kullanabildiği 
daha modern yarınlara ışık tutacaktır.

—DÖRT DÖRTLÜK—
Tanrı insan yarattı 

Ha erkek olmuşsun ha kadın 
Yoksa eşitliğe itikadın 
Boyun devrilsin, batsın adın

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Saadet Partisi, köylülerin sorunlarını tespit ederek ilgililere iletti

Yıldız, “İktidarın tarım .... " . 
politikaları ile köylünün

sorunu artıyor”
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’te siyaset hep sıcak..
Karşılıklı atışmalar bir oradan bir buradan 

devam ederken, bir yandan da Belediye ile ilgili 
sürekli hukuk savaşı veriliyor.

Arsa satışlarıyla ilgili açılan dava ve suç duyu
rularından ne çıkar bilinmez.

Ama bilin ki, Savcılık soruşturma açmak için 
içişleri Bakanlığından izin istese zor gelir.

Yeni yerel seçimlere kadar götürülecek, siyasi 
rüşvetle elde edilmiş bir Belediye var Gemlik’te...

29 Mart 2009 seçimlerinde kaybettikleri 10 yıllık 
belediyeyi, çeşitli entrikalarla elde etmiş bir AKP 
belediye yönetimi var.

Bu yöntemler siyasi literatüre belge olarak 
geçeceğinden kuşkum yok.

Kendilerinden olmayan belediyeleri iktidarın 
gücünü kullanarak nasıl yok ettiklerini Türkiye 
genelinde izliyoruz.

Arsa satışında, aza satılmış, çoka satılmış bir 
kenara, belediyelere işi düşen iş adamlarının ve 
sanayicilerin ne kadar zor duruma düştüğünü 
hep birlikte görüyoruz.

Yatırım yapmak için istedikleri plan değişiklik
lerini belediyelerden geçirmek için, nelere katlan 
dıklarını birlikte ibretle izliyoruz.

Borusan ve Çimtaş’ın 1980’li yıllarda aldıkları 
arsaların planlarının Büyükşehir Belediyesi’nde 
nasıl bekletildiğini, “Bunlar büyük firma biraz da 
bize versinler” dediklerini, Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’in 4 gündür yazdığını ibretle 
okuyabilirsiniz.

İşadamı, işi için belediyenin kapısını çaldığında, 
bize şunu yapın, bize bunu yapın demeye beledi 
yelerin ne hakları var?

İşleri hukuksuzsa yapmazsın. Bir şeyler koparı 
lınca yapılıyorsa ayıptır, günahtır.

Bu arsa satışında da, bir cami ve bir okul pazar 
lığı yapılmıştır.

Bunu pazarlığı “kendim için istemedim” demek 
yetersizdir.

Sanayicinin işini yaptırırken, belediye bazı talep 
lerde bulunuyor.

“Bunu bunu yaparsanız, işiniz olur” diyorlar.
İşadamının işinin yürümesi için başka yapacak 

bir şeyi kalmıyor. El mahkum...
Bu siyasi rüşveti yerine getirmek zorunda kah 

yor.
Ondan sonra bu siyasi rüşveti alan Başkan ve 

ya vekili, her kimse çıkıp, “Gemlik’e okul kazan 
dırdım, cami kazandırdım” diye siyasi şov yapı 
yor.

Gönülden verilmeyen bağışla cami mi yapılır. 
Nasıl müslüman bunlar?

Asım Bey veya Borusan yönetimi, bu plan de 
ğişikliği ve arsa satışı olmadan, “Ben, Gemlik’e 
cami ve okul yapacağım” demiş olsaydı anlardım

Bugüne kadar Gemlik’e, sanayicilerden bazıları 
nın yaptığı yardımlar, hep aynı yöntemle olmuş
tur.

Emin Dalkıran Kordonu böyle yaptırıldı BP’ye..
Festival Alanı bu yöntemle yaptırıldı Gemlik 

Gübre’ye..
Manastır da yapılan yeni okul böyle yaptırıldı 

Kütük Mermer’e...
Manastır Kültür Merkezi aynı yöntemle yaptırıl 

dı.
Sanayiciler belediye ile işinin olmasını istemi 

yorlar. Belediyelere yüzde 10’cu diyorlar.
Bu arsa satışında sıkıntıya düşen yine sanayici 

olacak. Siyasetçi atışmaya, devam edecek...

Saadet Partisi ilçe 
Teşkilat Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, İl Müfettişi 
Recep Aygün ve 
Sinan Kaptan'tan 
oluşan Saadet 
heyeti, ilçe Tarım 
Müdürü İbrahim Çe 
tin'i makamında 
ziyaret ederek, köy 
ziyaretlerinde 
köylüler tarafından 
dile getirilen istek
leri ilçemizin en 
yetkili makama ilete 
rek, köylülerin sesi 
oldu.
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getiren İlçe Tarım 
Müdürü Çetin, 
yaşanılan sıkıntıları 
bildiklerini ve ekip
lerini köylere gön
dermek suretiyle 
ilgilendiklerini 
bildirdi.
SP Teşkilat Başkanı 
Yıldız, yaptığı açıkla

Gemlikli Şehit 
Ailelerini bir çatı 
altında toplayacak 
olan Türkiye Harp 
Malûlleri Derneği 
Gemlik Şehit Aileleri 
Temsilciliği Dernek 
binası Cuma günü 
açılıyor.
Şehit Aileleri Temsil 
ciliği, Orhangazi 
Caddesinde Katlı 
Otopark altındaki 8 
nolu büroda hizmet 
verecek.
Dernek temsilcileri 
bastırdıkları dave 
tiyede, PKK ile 
yapılan savaşta 
şehit olan 12 
Gemlikli gencimizin 
fotoğraflarını Türk 
Bayrağı içine yer
leştirerek 
“Bayrakları bayrak 
yapan üstündeki 
kandır, toprak ,eğer 
uğrunda ölen varsa 
vatandır.” yazdılar. 
Dernek yetkilileri

mada şunları söyle
di: “İlçe Başkanı 
mızın başkanlığında 
gittiğimiz köy ziyaret 
lerimizde, köylüleri 
miz tarafından dile 
getirilen sorunlar 
kaydedilerek, İlçe 
Tarım Müdürüne 
iilettik.
Çözüm konusunda 
yardımlarını istedik.
Fakat, mevcut ikti
darın uyguladığı 
tarım politika farı ile 
köylülerin sorunla 
rının azalmayıp arta

İÜ_ fc__ ■ M
Haşan Çatalkaş, 
Hüseyin Bıçakçı, 
Erdinç Arman, Fulya 
Aydın, geçtiğimiz 
günlerde 
Kaymakamlığı, 
Garnizon 
Komutanlığı’nı, İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı’nı, 
Emniyet 
Müdürlüğünü ve 
Türk Metal İş 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’ni ziyaret 
ettiler. 

rak devam ettiğini 
bildirdik.
Köylülerimiz hayvan 
cıhk yapmak istiyor, 
önlerine altından 
kalkmaları mümkün 
olmayan şartlar 
koyularak tamamen 
büyük işletmelerin 
altından kalkabile
ceği şartlar önlerine 
sunulmaktadır.
Sanayi sahasında 
olduğu gibi tarımda 
da küçük ve orta 
ölçekli tüzel ve özel 
kişiler bitirilmek 

suretiyle büyük 
işletmeler desteklen
mektedir. Teşvikler 
buralara gitmekte
dir.” dedi.

İKTİDAR ÇİFTÇİSİNE 
DESTEĞİ ÇOK 
GÖRÜYOR
İl Müfettişi Aygün 
ise mevcut iktidarın, 
kendi çiftçisine çok 
gördüğü destekle
meyi ithalat yolu ile 
yabancı çitfçilere 
vermekte sakınca 
görmediğini söyledi. 
Aygün, bu durum
dan kurtuluşun ve 
uygulanan kotaların 
sona erdirilmesinin 
ancak ve ancak 
Saadet Partisi, ikti
darında mümkün 
olacağını diğerle 
rinin böyle birşeyi 
dış baskılardan 
çekindikleri için 
yapamayacağını 
belirtti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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■ II V

Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi öğren
ci ve öğretmenleri, 
Bursa Ahmet Vefik 
Paşa Tiyatrosu’na 
"Kuzguncuktu Fazi 
let" adh oyunu sey 
retmeye gittiler. 45 
öğrenci 9 öğretme 
nin katıldığı tiyat ro 
gezisi oldukça keyifli 
geçti. Okul Müdürü 
Nazım Hikmet Seren, 
öğrenci ve öğret
menleri ile birlikte 
tiyatro gezisine 
katılırken, "Öğrenci
lerimizin günümüzde 
ilginin azaldığı tiyat 
roya karşı ilgisini 
arttırmak için yap
tığımız faaliyet ol 
dukça keyifli geçti.

En kısa zamanda bu rar etmesini temenni bümüze teşek kür 
tür faaliyetlerin tek eder, okul gezi külü ederim" dedi.

Borusan İmar 
Uyflulaması M]
Fatih Mehmet GÜLER 
Gemlik Belediye Başkanı

TEŞEKKÜR
Ailemizin büyüğü, kıymetli annemiz 

HİKMET ALPER'in 
vefatı nedeniyle cenazemize katılarak 

evimize ve işyerimize gelerek, 
telefonla bizleri arayarak taziyede bulunan, 

acıların paylaşılarak azaldığını 
bizlere gösteren, değerli gönül dostlarımıza 

teşekkür ederiz.

Rüveyde & Ertuğrul KILIÇLAR

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

Dünden devam...
Yine de, yasanın açık hükmüne rağ

men son yapılan Büyükşehir Belediye 
Meclis toplantısının hemen ardından 
15.10.2010 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na 
bir yazı yazarak görüş sordum.

Bu yazımıza cevap 2011 yılının Ocak 
ayının ortalarına doğru geldi. Belediyeye 
gelen İçişleri Bakanlığı görüşü bizimle 
aynı doğrultudaydı. Yani planlar onaylan
mış sayılırdı.

Artık Büyükşehir engeli önümüzde 
yoktu.

Planları Gemlik'te askıya çıkardık. 1 ay 
askı süresi sonucunda yürürlüğe girdi. 
Bu planlara göre en az Borusan-Çimtaş 
60.000.- m2 arsa belediyeye terk edecek
ti.

Uygulama sırasında bunun arttırılması 
mümkündü.

Ancak imar uygulaması yapılamadan 
görevden uzaklaştırıldım.

Görevden uzaklaştırıldıktan sonra 
başkanlık makamını işgal edenler bu 
uygulamayı yapmadı.

İmar uygulaması yapmamalarının 
sebebi 60.000.- m2. Lik arsayı, müstakil 
inşaat yapmaya elverişli olmayan artık 
parseller diyerek ihalesiz satmak 
istemeleriydi.

Belediye imar planı gereği yapılması 
gereken terkinlerin dışında bir m2 yer 
dahi kazanamadı.

Oysa biz Gemport ile ilgili yaptığımız 
imar uygulaması neticesinde plan gereği 
terkinlerin dışında 14.000.- m2 arsa 
belediyeye firma tarafından şartsız 
bağışlanmıştı.

Elde edilen yaklaşık 60.000.- m2 arsa 
işgalciler tarafından ihalesiz, meclisi by 
pas ederek, müstakil inşaat yapmaya 
elverişli olmayan artık parsel denerek 
encümen kararı ile satıldı.

İhalesiz yapılan bu satışa rağmen 
Gemlik Belediyesi kasasına yaklaşık 24 
milyon TL. para girdi.

İhale edilse idi belediyenin kazancı hiç 
şüphe yok ki artardı.

Kaldı ki yasa gereği arsa satışına 
Belediye Meclisinin karar vermesi zorun
lu idi.

Encümen ancak Belediye Meclisi 
tarafından satışına karar verilen arsanın 
satışı için ihaleyi yapabilirdi.

Yapılan uygulama ahlaksızca olduğu 
gibi, yasalara da açıkça aykırı idi.

Ve ortada dönen para 24 milyon 
TL.sıydı.

Ben de bu sırada 37.500.- TL.lık Çağrı 
Merkezi ihalesine fesat karıştırıp, 
kendime ve başkalarına menfaat 
sağladığım gerekçesi ile yargılanıyor
dum.

Ve bu görevden uzaklaştırılmamın 
nedenlerinden biriydi.

Güler misin ? Ağlar mısınız ?

MM! abone oldunuz mu?
E1SESB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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MilİSİlMlIftlIMISİlİlll
Anason

Gün harman yeri
Sarı ve sıcak 
Üstüne birde 
Akşamın çökmüşlüğü 
Anason zifiri 
... Gurbet kuşu kadar yalnızlık 
Ağarıyor 
Gittin 
Dilim düştü 
Avuçlarıma 
Susmuşluğunun altında 
Tonlarca yük 
Omuzlarda amele yanığı kadar acı 
Etme
Yarım kalmış güfteler kadar
Düş artığıyım
Hükümsüz tecrit zamanıdır
Şehrin kumsallarında
Fikrim iyot kokusuna mahpus 
Mazgal aralıklarına saldım yarını 
Yarın körlüğe gebe, benden 
Benim
Hüznün
Atası
Acı doğuruyorum
Kasıklarımda bitimsiz sancılar 
Karamsı
Çay demi gözlerinden çaldığım kadar 

kara
Seyhan kadar uzun kırıklığım
Yastayım
Yarım şarkılar kadar
Bemollerine saklandım ezgilerin
Buz tanesi misali dağıldı 
Portre
Imitasyon ıslıklar çalıyorum 
Dudaklarımda aralık
Nafile
Şubat
Üşümelerindeyim
Parmaklarımda ay ışığı kırık 
Etme 
ölü kuşaklar bağladım belime 
Zulüm gerdeklerine 
İçimde ötekiler 
Berikiler
Ya
Ben
Ya da benden
Sana artan ben
Piçim
Zeytin ağacı dibinde
Cenabet aşılarda 
Gel kır beni 
Bir daha
Bir daha............hiçleştirip seni
Dalda çekirdeği kuru zeytin tanesi ben

özel Aykent llkoku- 
lu’nda Okul Rehber 
öğretmeni Zübeyde 
Uludağ tarafından 
uygulanmaya 
başlanan program 
öğrencilerin 
özgüven, özdisiplin, 
sorumluluk, olumlu 
iletişim, işbirliği, 
takım çalışması, 
gönüllülük bilinci, 
kötü alışkanlıklardan 
uzak sağlıklı yaşam 
gibi bireysel ve 
sosyal becerileri 
geliştiren, koruyucu 
niteliği ile uyumlu ve 
duyarlı toplum 
üyeleri yetiştirmeyi 
amaçlayan bir 
eğitim program 
oldu.
Okul Rehber öğret
meni Zübeyde 
Uludağ, 'Ailelerin ve 
öğretmenlerin, 
yetişmekte olan 
çocuk ve gençler 
için okullardan,

eğitim sisteminden 
beklentileri giderek 
artmakta.
Yetişkinlik döne
minde çocuklarımızı 
bekleyen yaşama 
uyum ve başarıya 
ulaşma sorunlarının 
temelinde büyüme 
aşamalarında 
kazanamadıkları 
özgüven, duygusal 
kontrol, akıl ve 
sosyal beceri yeter

sizlikleri bulunmak
tadır. Yetenekleri 
değerlendirilmiş, 
olumlu kararlar ala
bilen, akıl yürüte- 
bilen, düşünebilen, 
kendini tehlikeler
den koruyabilen, 
sorumluluk alabilen, 
yardım alabilen, işini 
tamamlayıp, eksik 
ve hataların farkına 
varabilen, çözüm ve 
çıkış yollarını

arayan, planlı, 
kurallı, düzenli ve 
sağlıklı yaşam 
koşullan içinde orta
ma uyum gösteren, 
görev almak, 
işbölümü, işbirliği, 
gönüllülük ve 
yardımlaşma gibi 
sosyal sorumluluk
ları kazanarak, pay
laşarak gelişen 
öğrenciler için kaygı 
duymamız gerek
meyecektir. Aile ve 
okul birlikte öğren
cilerle kaynaşarak 
oluşan bu olumlu 
eğitim ve büyüme 
programı ile bilgiye 
ulaşmak, gerektiği 
yerde ve zamanda 
kullanmak, yaşata 
rak pekiştirmek yolu 
ile hedeflenen 
Yaşam Becerilerini 
Kazanacaklar ve 
yetişkinliğe hazır 
olacaktır.' 
dedi.

MWi Hanım ImMIıı Iihbm ta

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nün 

tarafımıza vermiş olduğu 0242041 sayılı 
27.08.2012 tarihli alındı belgesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

BP PETROLLERİ A.Ş.

2012-2013 eğitim - 
öğretim yılında 
geleneksel olarak 
düzenlenen Gemlik 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Okul-Aile 
Birliğince organiza
syonu gerçekleşti. 
Çaya, Gemlik 
Kaymakamının Eşi 
Belediye başkanve 
kilinin eşi ve geçen 
yılın okul aile birliği 
başkanının katılımıy
la yapıldı.
Okul Müdürü Şenel 
Çağlayan, Çay orga
nizasyonu yapan 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Eşi Nadime

sorluk Yapması 
sebebiyle velilere 
kısa süreli tanıtım 
yapma fırsat verildi.

Gemlik Tiamo 
Şubesinin (Mate 
matik Zekasının 
Geliştirilmesi) spon-

Kerdiğe'ye ve birlik 
üyelerine Teşekkür 
Belgesi takdim edil
di.

KAYIP
Giresun Alucra Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı, Şebinkarahisr İlçe 
Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 

ehliyetimi ve 35 UCL 58 plakalı aracımın 
ruhsatını 22 Aralık 2012 tarihinde kaybettim. 

Hükümsüzdür. HASAN KARAKAŞ

ELEMAN . ADRES CAFE’DE ÇALIŞACAK 
~~bayan SERVİS ELEMAN| ARAN|Y0R ■ffl TEL: 0 224 513 19 10

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

SIKINTI ÇİMLERE 
SERİLDİ!..

Gemiikspor Taraftar 
Gurubunun yaklaşık 4 
haftadır adeta 
haykırdığı "SIKINTI 
ÇOK" lafı boşuna 
değilmiş.

Pazar günü oynanan 
maçın ardından herkes 
tribünleri terk ederken 
futbolcular sahanın 
yeşil çimleri üzerine 
sezon başından bu 
yana onurlarıyla 
mücadele ederek ter
lerini akıttıkları 
Gemiikspor formalarını 
çimlere serdiler.

Bu yapılan tepkidir.
Kişilerin alın terlerini 

alamadıkları için göster
dikleri tepkileridir.

Bursa'da futbol hayat
larını sürdüren ve 
çalıştıkları aylık 
maaşlara (işleri varsa 
eğer) katkı sağlamaya 
çalışan bu gençleri hiç 
kimşp öpücük vererek 
Gemjikspor'a getiremez.

Eğer bazı sözler, bazı 
talepler verildiyse bun
lar zamanı gelince 
karşılanmalıdır.

Öyle (SIKINTI YOK) 
demekle geçiştire

mezsiniz.
Bu futbolcuların yap

tıkları OsmanlI'da 
Yeniçeri'lerin uyguladık
ları gibi (KAZAN 
KALDIRMAK) tır. Kaldı 
ki Gemiikspor yine 
lider.
Süper Amatör 

Küme'de lider olmak, 
lider kalmak o kadar 
kolay mı?

Şimdi konuşabilirsiniz, 
karşılığını veriyoruz 
diye.

Hiç yalana, dolana, 
kıvırmaya gerek yok.

Futbolcuların para 
larını alamadıkları orta
da.

Sezon öncesinde 
takımla ilişiğini kesen
ler sırf para içindi.

Peki kişiliğini ve fut- 
bolculuğunu yıllardır 
takip ederek 
beğendiğim Yusuf 
neden bıraktı?
Tüm bunlara rağmen 

eğer gerçekten sıkıntı 
yoksa futbolcuların 
yaptıkları nedir?

Hep yazdık, yapa
madığınız siyaseti 
Gemlikspor'a bulaştır

mayın diye.
Bu insanların bir kap 

yemeğe ihtiyaçları mı 
var.

Onları etrafınıza dize 
rek fotoğraf çektirip 
reklam yapıyorsunuz?

Gemlik halkının parası 
kullanılıyorsa 
Gemlikspor'da burada 
yaşayan halkın 
takımıdır.

Asla yok saya
mazsınız.

Sizin bu takımla 
siyaset yapmanız doğru 
değildir.
Şimdi gelelim for

maları çimlere sermeye.
Maç berabere bitmiş 

ama rakibinizde sizinle 
puan kaybetti.

Bir başka rakibiniz de 
berabere kalmış

Yani kaybedilmiş bir 
şey yok.

Maç sonunda sordum, 
soruşturdum.

Bana aktarılanları 
sporseverlerle paylaş
mak isterim.

İddia şöyle:
Takımın hocası 

Gemiikspor başkanı 
Orhan Koç ile yaptığı 

görüşmede futbolcu
ların alacaklarının öden
mesini talep etmiş.
Alacakları var mı yok 

mu kesin bilmiyorum.
Verilen cevabın ise 

"PARA YOK" olduğu 
konuşuluyor.

Bunun üzerine takımın 
hocası "Madem paralar 
ödenmiyor, bizde ilk 
yarıyı Gemlikspor'un 
lider bitirmesini sağla 
yalım, futbolculara para 
vermeyin ama 
lisanslarını verin gitsin
ler" demiş.
Verilen cevap yine 

enteresan "OLUR 
GİTSİNLER"

Bakın tekrar yazıyo
rum, bunlar iddiadır, 
gerçekleri takımın 
hocası ve futbolcuları 
bilir.

Gemlik halkına mal 
olmuş bir takım için 
böyle bir tutum içine 
girilebilir mi?

Futbolcular agresif 
leşiyorsa bunun sebebi 
ya kulüp yöneticisidir, 
ya da taraftardır.

Futbolcular taraftar
dan memnun, taraftar 
futbolcudan memnun.

Ne kaldı geriye. 
Parasızlık mı? 
Hani para vardı.

Belediye Başkan Vekili 
Refik Yılmaz destek ola
caktı, en azından 
Gemlik halkına öyle 
empoze edildi.

Sadece fotoğraf çek

tirmekle, tribünde 
amigoluk yapmakla, 
belediye kasasından 
futbolculara yemek 
yedirmekle olmaz.

Gemlik'in malını 28 
milyon liraya satarken 
200 bin lirasını da 
Gemiikspor için kulla 
nabilirdiniz.

Hemşeri dernekleri 
gibi, dini festivallere 
harcanan para gibi.

Görevinden uzak
laştırılan Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler'in Gemlik'e 
kazandırdığı "Hemşeri 
Dernekleri Şenliği"nde 
hava atmaya benze
mez.

Sahilde düzenlenen 
bazı kuruluşların festi
valine de benzemez.

Bu seyirci Gemiikspor 
için zamanın Belediye 
Başkam'nı bile yuhala- 
m ıştır.

Gemlik'te spor hamle
si diyerek Gemlikspor'u 
kapatma noktasına 
kimse getirmesin.

Gemiikspor üzerinden 
siyaset yapıyorsanız, 
siyası rant ve çevre 
sağlıyorsanız.

Hepsini yapabilirsiniz.
Ama, Gemiikspor için 

verdiğiniz sözleri yerine 
getirmek şartıyla.

Hemşeri ayaklarıyla ne 
siyaset yapılır.

Nede spor kulüpleri 
kullanılarak 
Belediyecilik.

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR
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NİLÜFER EfiT.KUB.SPOR KLÜBİİ: 16
GEMLİK RELEOİYESPOR: 40

Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik Belediyespor 
Minik erkekler 
Basketbol takımı, C 
grubundaki 
maçlarında ikinci 
galibiyetini aldı. 
Bursa Atatürk Spor 
salonda oynadığı 
Nilüfer Eğitim 
Kurumlan Spor 
Klübünü seyircisi 
önünde farklı yendi, 
ilk periyodu 9-4 
önde kapatan 
takımımız ikinci 
periyodu da 18-6 
önde tamamladı 
Üçüncü periyot da farkı açarak skoru takımımız son lüğünü korudu ve

34-12 getiren minik periyotta da üstün- maçıda 40-16 önde

tamamladı.
Takım sorumlusu 
İbrahim Tokgöz, 
"Sezon başında 
Nurullah Tarğıt 
antrenörümüz ile 
birlikte disiplinli bir 
ta kim kurduk ve 
geçen sezonun 
ardından bu sezon 
gruplara iddialı 
olarak başladık. 
Dördüncü maçımız
da ikinci gali
biyetimizi aldık. 
Diğer iki maçıda 1 
sayı farklarla kaybet
tik. Bir sayı farkla 
yenildiğimiz takım
ları ikinci maçlarda 
yendiğimiz

takdirde gurupta ilk 
iki takım arasına 
gireceğimize 
inanıyorum.
Çocuklarımızın her 
zaman yanında 
olarak onlarla bera 
ber hedefe ulaşa
cağımıza gönülden 
inancımız tam. 
Sayın Nurullah 
Hocam ve ben her 
zamanda onlann iyi 
birer basketbolcu- 
luklarının yanında, 
zeki, çevik ve aynı 
zamanda sportmen 
birer oyuncu 
olmaları doğrul
tusunda gayret sarf 
etmekteyiz." dedi.

Erkekler Basketbol 
Ligi 8. hafta 
karşılaşmasında 
Gücümspor rakibi 
İstanbul Ticaret 
Odası’m 88-78 
yendi.
Karşılaşmaya 
Berkay, Hakan, Utku, 
Fatih, Kadir beşi ile 

başlayan 
Gücümspor, ilk 
periyodu tutuk 
bir oyunla geride 
bitirdi: 18-19. İkinci 
periyotta dengeyi 
kuran 
Gücümsporlular 
devreye 43-42 önde 
girdi. Üçüncü peri 

yotta oyunu ele 
alarak periyodu 
69-58 önde bitirdi. 
Son periyotta oyunu 
tutan takımımız 
maçı 10 sayı ile 
kazanmayı bildi. 
Gücümspor 
adına Berkay (7), 
Hakan(5), Eniscan

(7), Remzi (12), 
Rıdvan (9), Serhat 
(11), Utku (21), 
Fatih(6), Musa (2), 
Kadir (8)
1.Periyot: 18-19 
2.Periyot: 25-23 
3.Periyot: 26-16 
4.Periyot: 19-20 
Gücümspor

basın sözcüsü 
Ömer Gümüş, şu 
açıklamalarda 
bulundu 
"Galibiyet serisine 
başlamamız açısın
dan önemli bir 
maçta. Emeğini 
sahaya koyan ve 
hırsını gösteren 

oyuncularımızı 
tebrik ediyorum. 
Maça gelerek 
desteklerini 
esirgemeyen 
MHP ilçe teşkilatına, 
Çotanakspor'a, 
Körfezspor'a ve 
Gemliklilere 
teşekkür ederiz."

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

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



25 Aralık 2012 Salı Gemlik KElrffez Sayfa 9

E İMil ilınnıılıı t M
V

Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) 
ödemesini hala ala
mayan çalışanların 
ve emeklilerin 
kurumlarına 
başvurması için 
son bir haftaya 
girildi.
2 Kasım 201 Tde 
yayınlanan 662 
Sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararnamede yer 
alan düzenlemeye 
göre KEY lis
telerindeki hata 
veya eksiklikler 
nedeniyle KEY 
paralarını ala
mayanlar, 2012 yılı 
sonuna kadar KEY 
kesintisi yapılan 
çalıştıkları kuram
larına başvurmaları 
gerekiyor.
Bu tarihten sonra 
yapılan talepler 
ilgili kurumlar 
tarafından dikkate 
alınmayacak. 
Türk Sağlık-Sen 
başvuru yapmak 
isteyenler için 
kuramlara verilmek 
üzere örnek KEY 
dilekçeleri hazır
ladı. Dilekçelerde 
KEY ödemelerinde 
çalışan kuramların 
sorumlu olduğu 
kaydedildi. 662 
Sayılı KHK ile 31 
Aralık 2012 tarihine 
kadar KEY ala
mayan veya eksik

GÜLER AJANS

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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
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

Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42 OTOBÜS
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. 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)

ULAŞIM

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

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz • 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B
F

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

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

■a :

R
TAKSİLER

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

i Akcan Petrol 1O -9
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Bevza Petrol 513 O1 03

alan memurların 
kuramlarına itiraz 
için başvurmaması 
halinde daha sonra 
herhangi bir talepte 
bulunmayacağının 
düzenlendiğine 
dikkat çekildi.
Dilekçelerde 
çalışanlardan 
kesilen konut 
edindirme yardımı 
hakkında gerekli 
düzeltmenin 
yapılarak hak 
edilen KEY 
ödemesinin yasal 
faizi ile birlikte 
ödenmesi talep 
.edildi.
Bir hafta içerisinde 
kuramlarına hiç 
başvuru yapmamış 
olanların dava 
açma hakkının bile 
olmayacağına 
dikkat çeken Türk 
Sağlık-Sen Genel 
Başkanı önder 
Kahveci, "662 sayılı

Kanun hükmünde 
kararnameyle 
yapılan değişiklikle 
KEY alamayanların 
kuramlarına Aralık 
sonuna kadar 
başvurması 
gerekiyor. Yoksa 
hak talep edemeye
cekler. Bir haftalık 
bir süre kaldı. 
Vatandaşların bu 
durumdan haberi 
bile olmayabilir. 
Kuruma başvur
mayanların 
hak aramalarının 
sonlanması 
gibi durum 
ortaya pıkabilir. 
Söz konusu tarih 
ten sonra dava 
açma hakları bile 
olmayabilir. Bu 
nedenle KEY ala
mayanlar veya 
eksik alanlar mutla
ka kuramlarına 
başvurmalı." 
dedi.

Türkiye, yeniden 
değerleme oranı 
kapsamında yeni 
yıla yeni zamlar ile 
uyanacak.
Trafik cezaları, 
ehliyet ve noter 
harçları gibi iğne
den ipliğe birçok 
kalemde yüzde 
7.8’lik vergi artışı 
yapılacak.

■ Damga vergisi 37 
lira olacak. Bu mik
tar, makbuz senet
lerinde 13 lira olarak 
uygulanacak.
Yeniden değerleme 
kapsamında B sınıfı 
sürücü belgesi 299 
liraya, A, F ve H 
sınıfı sürücü belgesi 
99 liraya, ulus
lararası sürücü bel
gesi 199 liraya yük
selecek.

■ 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 480 lira olan 
MTV’si 518 liraya 
çıkacak. Motor 
silindir hacmi 1301 
cm3 ile 1600 cm3 
arasındaki otomo
billerin vergisi de 
828 liraya yüksele
cek.
Habere göre 
yeniden değerleme 
oranı kapsamında 
en düşük trafik 
cezası 62, en yük
sek trafik cezası ise

Gemlik Körfez

Gemlik Karfez
GENLİK'İNİLK GÜNLÜK SHASİGAZETESİ^

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4455 

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

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

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

GÜLER AJANS
* Matbaacılık-Yay inci lık-Reklamcılık Tesisi 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

18 bin 589 liraya 
çıkacak. Kırmızı 
ışıkta geçenler 166 
lira, hız sınırını 
yüzde 30’a kadar 
aşanlar 166 lira, 
yüzde 30’dan fazla 
aşanlar 343 lira 
ceza ödeyecek. 
Alkollü araç kul
lanırken ilk kez 
yakalananlar 701 
lira ceza ödeyecek. 
• Yasak yerlere park 
eden sürücülere, 
tescil belgesi, trafik 
belgesi ve tescil 
plakalarını araç 
üzerinde ve uygun 
durumda bulundur
madan trafiğe 
çıkanlara, park yer
lerindeki araçlardan 
yetkisi olmadığı 
halde park ücreti 
alanlara, raçlardan 
bir şey atanlara, 
seyir halinde cep 
telefonuyla 
konuşanlara ve 
kural dışı şerit 
değiştirenlere 78 
lira ceza verilecek. 
• Gerekli yerlerde 
hızını azaltmayan, 
öndeki aracı güvenli 
bir mesafeden takip 
etmeyen, dönüş

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

kurallarına uymayan 
ve emniyet kemeri 
takmayan sürücüler 
de aynı şekilde 78 
lira para cezasıyla 
karşılaşacak.
- Geçme kurallarına 
uymayan ve geç
menin yasak olduğu 
yerlerde geçen ve 
trafiği aksatacak 
veya tehlikeye 
düşürecek şekilde 
şerit değiştiren 
sürücülere 166 lira 
ceza yazılacak. 
Ölümlü veya 
yaralanmalı trafik 
kazalarında polisten 
izin almadan olay 
yerinden ayrılanlar 
346 lira ceza ödeye
cek.
• Harçların da aynı 

oranda zam görme
siyle birlikte 1 yıllık 
pasaport harcı yeni 
yılda 112 liradan 
121 liraya çıkacak. 6 
aya kadar olan pas
aportlar 83 lira, 2 yıl 
için olan pasaport
lar 198, 3 yıl için 
olan pasaportlar 
281 lira, 3 yıldan 
fazla süreli olan 
pasaportlar için 396 
lira ödenecek

IffllIlBM
VENÜS SİNEMASI 
EVİMSENSİN: 

11:45-14;00-16:15- 
18:30-20:30 

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

5133321
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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

g İzmir
08:15-11:45-23:15-00:15

DİNAMİK FİYAT 
DÖNEMİ BAŞLIYOR! 
Kampanya detayları ve koşullan için iletişim 

adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.

Denizli 
11:45 - 23:15

Antalya 
10:45-23:15

ister
HEMEN GEL

HEMEN AL
‘ERKENALAN

KAZANIR"

ls™
I DEDİĞİMİZ SAATTE...

WR5AAT
“FIRSAAT’TE GELEN

KAZANIR”

5120025 - 5120083 085033335351 www.pamukkale.com.tr 
facebook.com/pamukkate 
twitter.com/pamukkale

*S AŞKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde

MENÜ Yılbaşı Özel Programı'na sîzleri de bekliyoruz.
ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KİŞİ BAŞI) 

Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık H

ALKOLLÜ :110 TL (2 Duble Yerli)
ALKOLSÜZ :80 TL

ARA SICAK 
ANA YEMEK 
TATLI

: Sebzeli Krep (Havuç Kabak, Biber, Soya Sosu ile) 
: Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile 
: Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL İKRAMLAR : Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

PROGRAM

20:00 * 22:00 Dinleti Müziği
22:00 - 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler
23:00'23:50 İstek Bölümü

ÇOCUK :50 TL
23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

00:30'01:40 Club
01:40 - 03:00 Kapanış ve Çorba ikramı

YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

Jv 02245123200 ' 02245123100 **

ceı

* 
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lı 
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http://www.pamukkale.com.tr
facebook.com/pamukkate
twitter.com/pamukkale
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MENTAL ARİTMETIK'TE
TÜRKİYE'DE İLK
YARATICI DRAMA- ORIGAMI - TANGRAM

< r C<

kayitlar 
BAŞLADI 
0224 513 2 440
EŞREF DİNÇER MAH.YENİ PAZAR CAD.IRMAK SK. NO î 61 GEMLİK

GEMLIK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
26 Aralık 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

IMlltflMBllIlilIMtt
Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda yapılan toplan
tıya katılan TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıkhoğlu, II ve 
ilçe Oda başkan ve yöneti
cilerine çalışmalarından 
dolayı teşekkür plaketi 
verdi. Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı Ilhan 
Acar, Ticaret Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt ve 
Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Servet Pehlivan 
törende plaketlerini aldı. 
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Akıllı kimlik..
TÜBİTAK’ın geliştirdiği Akıllı Kimliklere gele

cek yıl kavuşacağız.
Gerçekten bu vatandaşlar için büyük kolaylık 

olacak bu akıllı kimlikler...
TÜBİTAK’ı kutlamak gerekir.
Her birimizin cüzdanında Nüfus Müdürlüklerin 

den aldığımız kimliklerimiz dışında, birçok kredi 
kartı ve değişik kurumların dağıttıkları kârtlar 
var.

Erkeklerin pantalon ceplerindeki o şişlik artık 
Akıllı Kimlik ile inecek.

Cüzdanlar rahat bir nefes alacak.
Akıllı kimlikler, kişinin nüfus cüzdanı, kredi 

kartlarını da kapsayacak.
Yani, tek bir kart ile hayatı kolaylaştıracağız.
Devamı sayfa 4’de

Emelli Servis İrası 
Zeyfinliğellttu:8Yaralı
Yalova'daki özel bir fizik tedavi 
merkezine engelli hasta ve 
ailelerini taşıyan servis minibü 
sü, İznik llçesi'ne bağlı Yörükler 
Köyü'ndeki bir hastayı almak 
için giderken kaza yaptı. 3’de

alım kampanyasını kapaılı
Kasım ayında baş 
fiyatı 180 taneli 
zeytinde 1 liradan 
kampanyayı açan 
S.S. Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi ortak
larından sezon 
boyunca 375 bin 
kilo zeytin alarak 
ortaklarına 2 mil 
yon 500 bin Hra 
ödedi. Kooperatif 
Başkanı Hulusi 
Bayrak, tüm havu
zların dolduğunu söyledi Sayfa 4’de

LİG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ
S MAÇLARIN HEYECANINI
/ AİLENİZ İLE BİRLİKTE A
YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE

KALİTELİ BİR MEKAN...

4SSİZ DfiNİZ MANZARASI - BALIK KCVFİ - Lİ5 TV N6UÇANI

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

Başkentler binleşiyor!...
Bizim de hızlı trenimiz olacak olmasına 

da!
Peki, karşılığında ödeyeceğimiz 

bedel...
Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ne 
kadar da heyecanlıydılar önceki gün 
gerçekleşen Bursa-Ankara Yüksek Hızlı 
Tren Hattı’nın temel atma töreninde...

Protokol konuşmalarında vaat yarışına 
girdiler...

Müjde üstüne müjde verdiler.
Oysa...
Öyle bir haldeyiz ki...
Neremizden tutsak elimizde kalıyor.
Yurttaş...
“Beni boş ver ülke bitmiş” diyor.
Haklılık payı elbette ki var.
Ancak...
Onu da boş vermek olanaksız...
Çünkü önce bireyler;
Sağlıklı olacaklar... 
liretken olacaklar.
Çalışacaklar.
Umutlarını asla yitirmeyecekler.
Ki...
Toplumlar da kalkınsınlar ve gelişsin

ler.
Gerçi yurttaş;
Can güvenliğine dair endişeler taşıyor

sa...
Adalete güvenmiyorsa...
Sağlığından kaygılıysa...
Çocuğunun geleceğinin risk altında 

olduğunu düşünüyorsa...
İyi bir meslek sahibi olsun, eline 

ekmeğini alsın ve topluma ve kendine 
yararlı olsun diye gönderdiği üniversi 
tede gaz bombası ile yaralanma hatta 
ölme ihtimali varsa,

Ülkesindeki her ferdini refaha kavuştur
mak vaadiyle işbaşına gelen başbakan 
da çocuğunu sözlü olarak itip kakıyorsa 
ne yapsın?

Ayrıca;
Ülkemizde milyonlarca insan ekmeğini 

çöp kovalarında arıyor.
Özellikle son on yılda...
Çöpleri karıştırarak yaşamlarını 

sürdürmeye çalışanların sayısında ciddi 
bir artış oldu.

Yukarıda sıraladıklarım;
Sosyo-ekonomik gerçeklerdir ve 

üzerinde mutlaka durulması gerekmekte
dir.

Yurttaştan vekâlet alan iktidar sahipleri 
başta olmak üzere, 

Tüm kesimlerin şapkalarını önlerine 
koyup çözüm üretmelerinin vakti çoktan 
geldi geçti...

Elbette ki kalkınma için;
Oto yol da gerek.
Hızlı tren de gerek...
Köprü de gerek.
Ama tarım alanları da gerek.
Sabah yerel kanalların birinde Bursa 

Ziraat Mühendisleri Odası ikinci Başkanı 
Orhan Sarıbal’ın önemli tespitleri vardı.

Hızlı trenin geçeceği güzergâhta ola
cakları gerekçeleriyle ortaya koyuyordu.

Sarıbal’a,
Ziraat odalarına,
Çiftçi kuruluşlarına,
Çevre ve doğayı koruma örgütlerine 

kulak vermek, onların endişelerini 
dikkate almak gerek.

Yoksa...
Ranta, yola, köprüye düşüncesizce, 

plansızca kurban edilen topraklar acı bir 
biçimde intikamlarını alırlar insanoğlun- 
dan.

IWııfıhıtıWıiıılıa«|IM
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya katılan TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu, İl ve İlçe Oda başkan ve yöneticilerine çalışmalarından 
dolayı teşekkür plaketi verdi. Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Ilhan Acar, 

Ticaret Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Servet Pehlivan törende plaketlerini aldı.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği'nin 
60. kuruluş yıldönü 
mü nedeniyle 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ilhan Acar ve Gemlik 
Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı 
Servet Pehlivan ile 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt’a plaket verdi. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından düzenle
nen 2011 Yılı Vergi 
Rekortmenleri ödül 
Töreninde gerçek
leştirilen plaket 
verme töreni 
sırasında, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu 
yaptığı konuşmada 
Oda Başkan ve 
yöneticileri ile 
Meclis Başkanları ile 
üyelerine çalış
malarında başarılar 
diledi.
Hisarcıklıoğlu, 
Karacabey ve İnegöl 
ile Bursa Ticaret ve

Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz ile 
MHP il Başkanı 
Hasan Toktaş, 
Line Tv.de 
düzenlenen prog 
ramın konuğu 
oldular.
Dün, saat 18.15 
de başlayan prog 
ramda, Gemlik 
Belediyesi’nin 
encümen kararı 
ile Borusan ve 
Çimtaş’a 
sattığı 60 dönüm
lük arsa konusu, 
tarafların tartış
ma konusuydu. 
Toktaş, arsanın

Sanayi Odaları ile 
Ticaret Borsalarının 
yönetim kurulu 
üyelerine de bu 
toplantıda teşekkür

plaketi verirken, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ve 
Ticaret Borsası 
Yönetim kurulu

üyelerine verilmek 
üzere teşekkür 
plaketlerini oda 
yöneticilerine 
verdi.

18 uygulaması 
yapıla rak meclis 
kararıyla satıl
ması durumunda 
rekabet 
ortamının doğa
cağının böylece 
Belediyenin 
kasasına daha 
çok para gire
ceğini söyledi. 
Yılmaz ise 
bölgede 
Karayollan’mn 
300 liradan 
kamulaştırma 
yaptığını, arsa 
satışından elde 
edilen fiyatın 
yüksek olduğunu 
savundu.

Tv.de
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MIİMsImMiIİİİMM Kaza Yapan Sürücü
Yalova'daki özel bir 
fizik tedavi 
merkezine engelli 
hasta ve ailelerini 
taşıyan servis 
minibüsü, Bursa'nın 
İznik llçesi'ne bağlı 
Yörükler Köyü'ndeki 
bir hastayı almak 
için giderken kaza 
yaptı. Zeytinliğe 
uçan servis 
minibüsünde can i 
pazarı yaşandı. > 
Araçta bulunan 12 
kişiden aralarında 
engellilerin de 
bulunduğu 8 kişi 
yaralandı. Yaralılar 
dan 2 kadının duru
munun ciddi olduğu 
bildirildi.
Kaza, dün saat 10.30 
sıralarında iznik'e 
bağlı Yörükler köyü 
yakınlarında mey
dana geldi.
Yalova'daki özel bir 
fizik tedavi merkezi 
ne engelli vatan
daşları taşıyan

M te liren tamhıı ılıııenli
Büyükorhan’da 
girdiği evden kredi 
kartı çalan şüpheli, 
şifresini bilmediği 
kart ile bankadan 
para çekemeyince 
aynı eve tekrar girdi. 
Bu kez ev sahibi 
A'Y.'nin cüzdanında 
bulunan 50 TL para 
ve ATM kartını alıp 
tekrar bankaya 
gelen hırsız yine 
başarılı olamadı. 
Şücpheli M.H., 
güvenlik kameraları 
görüntülerini 
ezleyen jandarma 
tarafından yakaladı. 
Büyükorhan’da 
geçen eylül ayında 
A.Y.'ye ait eve, 
ahşap kapının kilit 
göbeğini kırarak 
giren hırsız, evde

itatıüriin Safıma Kolımıı Kaıtıran llsl Ölılii
Karacabey 
ilçesinde, traktörün 
şaftına kolunu kap
tıran kişi öldü, 
ismetpaşa köyünde
ki bir çiftlikte, hay

servis minibüsü, 
Orhangazi ve 
İznik'ten altığı hasta
lardan sonra 
Yörükler Köyü'ne 
doğru yola çıktı. 
Buradaki bir has
tasını da alıp 
Yalova'ya dönmek 
isteyen Ahmet Arar 
(56) yönetimindeki 
77 EK 273 plakalı 
servis minibüsü, 
köye gelmeden 
henüz belirlene
meyen nedenle 

masa üzerinde bulu
nan kredi kartını 
çaldı. Bankaya gidip 
şifresini bilmediği 
kart ile iki kez hayali 
şifreler yazara para 
çekmek istedi. 
Bunda başarılı olma- 
mayan hırsız aynı 

vanların atıklarının 
toplandığı çukuru, 
traktörün arkasına 
takılı vidanjörle tem
izlemek isteyen 
Hasan Şahin (35), 

kontrolden çıkarak 
zeytinliğe uçtu. İki 
zeytin ağacını 
parçalayan 
minibüste büyük 
panik yaşanırken, 8 
kişi yaralandı. 
Çevreden yetişen 
vatandaşlar 
tarafından 
minibüsten çıkarılan 
ve bazıları engelli 
olan yaralılar zeytin
liğe yatırıldı. Olay 
yerine İznik, 
Orhangazi ve 

eve tekrar girdi. 
Kartın şifresinin 
A.Y.'nin cüzdanda 
kağıta yazılı olarak 
bulunacağını düşü
nen hırsız, aradığı 
şifreyi bulamayınca 
bu kez A.Y.'nin cüz
danında bulunan 50 

şafta kolunu kap
tırdı. Ağır yaralanan 
Şahin, olay yerine 
gelen sağlık ekipler
ince Uludağ Üniver
sitesi (UÜ) Tıp

Boyahca'daki 112 
Acil Servis ambu
lansları sevk edildi. 
8 yaralı ambu
lanslarla İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Servis 
minibüsündeki bir 
engelli çocuğun, 
yardımına gelen 
kişinin kucağında 
ağlaması yürek 
burktu.
1 YARALI 
HELİKOPTERLE 
SEVK EDİLDİ 
Yaralılardan 
durumu ağır olan 
Hüsniye Oztürk (77) 
İznik'e çağrılan 
ambulans helikop 
terle Bursa'ya sevk 
edilirken, yine 
durumu ağır 
olan Fatma Öztürk 
(33) ise İznik Devlet 
Hastane si'nde 
tedavi altına alındı. 
Jandarma kaza ile 
ilgili soruşturma 
başlattı.

TL ile ATM kartını 
aldı. Tekrar gittiği 
ATM'den para çeke
meyen hırsız kartları 
çöpe attı. 
Büyükorhan 
Jandarma ekipleri, 
A.Y.'nin şikayeti 
üzerine araştırma 
başlattı.
ATM'deki güvenlik 
kameraları görüntü
lerini izleyen jandar
ma, şüphelinin 
ilçede yaşayan ve 
herkes tarafından 
tanınan M.H. 
olduğunu tesbit 
etti. Gözaltına 
alınan M.H. suçunu 
kabul etti. Sorgu 
laması devam eden 
M.H. ifadesi alındık
tan sonra adliyeye 
çıkartılacak

Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Şahin, müdahaleye 
rağmen kurtarıla
madı.

Yalova'daki özel bir 
fizik tedavi 
merkezine engelli 
hasta ve ailelerini 
taşıyan servis 
minibüsü, 
Bursa'nın İznik İlçe- 
si'ne bağlı Yörükler 
Köyü'ndeki bir has
tayı almak için 
giderken kaza 
yaptı. Zeytinliğe 
uçan servis 
minibüsünde can 
pazarı yaşandı. 
Araçta bulunan 12 
kişiden aralarında 
engellilerin de 
bulunduğu 8 kişi 
yaralandı. Yaralılar 
dan 2 kadının duru
munun ciddi 
olduğu bildirildi. 
Kaza, dün saat 
10.30 sıralarında 
İznik'e bağlı 
Yörükler köyü 
yakınlarında mey
dana geldi.
Yalova'daki özel bir 
fizik tedavi merkezi 
ne engelli vatan
daşları taşıyan 
servis minibüsü, 
Orhangazi ve 
İznik'ten altığı 
hastalardan sonra 
Yörükler Köyü'ne 
doğru yola çıktı.

Birahaneyi Kana Bulayan 
Koruma Yakalandı

Bursa'da özel koru
ma olarak çalıştığı 
eğlence merke 
zinde tartıştığı 41 
yaşınaki Ufuk 
Ergün'ü karşılaştığı 
birahanede "Sen 
bunu hak ettin" di 
yerek tabancayla 
öldüren, yanındaki 
26 yaşındaki Hakan 
Kıroğlu'nu da ağır 
yaralayan 29 yaşın
daki Ayhan Yılmaz 
yakalandı. 
Cinayetten sonra 
polisi arayıp, "Beni 
rahat bırakın. Sizi 
mermi delisi 
yaparım" diediği 
öne sürülen Ayhan 
Yılmaz, polisten 
özür diledi.
Bursa'da geçen 
pazar gecesi mey
dana gelen olayda 
market işleten Ufuk 
Ergün, arkadaşı 
Hakan Kıroğlu ile 
birahanede alkol

Buradaki bir has
tasını da alıp 
Yalova'ya dönmek 
isteyen Ahmet Arar 
(56) yönetimindeki 
77 EK 273 plakalı 
servis minibüsü, 
köye gelmeden 
henüz belirlene
meyen nedenle 
kontrolden çıkarak 
zeytinliğe uçtu. İki 
zeytin ağacını 
parçalayan 
minibüste büyük 
panik yaşanırken, 8 
kişi yaralandı. 
Çevreden yetişen 
vatandaşlar 
tarafından 
minibüsten 
çıkarılan ve bazıları 
engelli olan 
yaralılar zeytinliğe 
yatırıldı. Olay yer
ine İznik, Orhangazi 
ve Boyahca'daki 
112 Acil Servis 
ambulansları sevk 
edildi. 8 yaralı 
ambulanslarla İznik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Servis 
minibüsündeki bir 
engelli çocuğun, 
yardımına gelen 
kişinin kucağında 
ağlaması yürek 
burktu.

alırken, iki ay önce 
kendisini özel koru
ma olarak çalıştığı 
eğlence kulübüne 
almadığı için 
tartışıp kavga ettiği 
Ayhan Yılmaz ile 
karşılaştı. Aşırı 
alkollü olduğu öne 
sürülen Ayhan 
Yılmaz, belinden 
çıkarttığı tabancası 
ile masasına gittiği 
Ufuk Ergün'ü, "Sen 
bunu hak ettin" diy
erek kurşun yağ
muruna tuttu. 
Göğsüne 4 kurşun 
isabet eden Ufuk 
Ergün ile göğsüne 
3 kurşun isabet 
eden Hakan Kıroğlu 
ağır yaralandı. 
Ambulanslarla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Ufuk 
Ergün yaşamını 
yitirdi
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Akıllı kimlik...
Akıllı kimlikler ücretsiz dağıtılacakmış. 
Kaybedenler İkincisini alırken ücret 

ödeyecekler.
İleri teknoloji ile basılacak olan kimlik

lerin birim maliyetinin 20-30 dolar oldu 
ğu açıklandı.

Nüfus Müdürlüklerine konacak avuç 
içi damar ve parmak izi alma cihazları 
ile akıllı kart alacaklar, önce nüfus 
müdürlüklerinde parmak ve avuç içi 
damar izlerini aldıracak.
Bu bilgiler Akıllı Karta aktarılacak.
Bakanlık bunun için 199 Alo randevu 

hattı kuracakmış.
Vatandaştan alınan bilgiler yeni siste 

me kaydedilerek Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü elektronik kart 
basım merkezine iletecekmiş.
Bilgisayar ve ileri teknojilerin kullanıl 

dığı çağımızda çağa uymak buna derler.
TÜBİTAK’ı kutluyorum.
Türkiye’nin ileri teknolojiyi her kesim 

de kullanması zorunlu hale geliyor.
İleri teknoloji yaşamımız için gerekli....

Mı Köııii Kooperatifi zeytin 
alım kampanyasını kapadı

S.S. Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
zeytin alım kampan 
yasını kapattıklarını 
söyledi.
Kasım ayında baş 
fiyatı 180 taneli 
zeytinde 7 liradan 
kampanyayı açan 
S.S. Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi 
ortaklarından sezon 
boyunca 375 bin kilo 
zeytin alarak ortak
larına 2 milyon 500 
bin lira ödedi.
Kooperatif Başkanı 
Hulusi Bayrak, bu yıl 
zeytin rekoltesinin 
düşük olmasına 
karşın, boş olan 
havuzlarını doldura
cak kadar zeytin 
alarak stokladıklarını 
ve hedeflerine 
ulaştıklarını söyledi.

Bayrak, şöyle 
konuştu:
“Bu yıl ortaklarımız 
beklediği ürünü 
bulamadı. Buna 
karşın biz kaliteli 
zeytin alarak havuz 
lanmızı doldurduk.

Elimizdeki eski 
zeytinlerle birlikte 
tüm havuzlarımız 
doldu.
Her zamanki gibi 
müşterilerimize 
Gemlik’in kaliteli 
zeytinini sunmaya

devam edeceğiz. 
Ortaklarımızın 
verdikleri zeytinin 
parasını peşin 
ödedik. Yıl içinde 
avans verdiğimiz 
ortaklar da zeytin 
karşılığı borçlannt 
ödediler.
2013 yılı biraz daha 
çetin geçeceğe 
benziyor.
Bu nedenle daha 
dikkatli olmak 
zorundayız.
Zeytin piyasasındaki 
dalgalanmalardan 
etkilenmeden, gele
cek yılı tamamlamak 
istiyoruz.
O nedenle avans 
konusunda biraz 
daha cimri olacağız. 
Ama, ortaklarımızın 
ilaç, gübre gibi 
ihtiyaçlarını da 
karşılamaya devam 
edeceğiz.” dedi.

ARSA TARTIŞMASI TV.YE TAŞINDI
Gemlik gündeminden düşmeyen arsa 

satışı konusu dün MHP İlçe Başkanı ile 
Belediye Başkanvekili bir tv. kanalında 
buluşturdu.

MHP İlçe Başkanı Hasan Toktaş ve 
Refik Yılmaz karşılıklı düello edercesine 
tezlerini savundular.

Toktaş ve Yılmaz rahattılar.
Her ikisi de kendi doğrularını söyledi.
Toktaş, arsa satışının artık parsel 

denen yerlerini birleştirilerek satılması 
halinde Gemlik Belediyesi’nin kasasına 
bugünkünden daha çok para gireceğini 
savundu.

Rekabet ortamının yaratılmadığını 
söyledi.

Yılmaz ise bölgede satılan arsaların en 
yükseğine satış gerçekleştirdiklerini 
savundu.

Konuyu başka kanallara çekmeye 
çabaladı.

Belediyedeki yolsuzluk olaylarına 
getirdi her zamanki gibi.

Her iki konuşmacı da birbirini tatmin 
edemedi.

Herkes söyleyeceğini söyledi.
Konu bundan sonra yargının.
Satışta iddialar gibi hukuksuzluklar 

olmuş mu olmamış mı?
Adaletin ince terazisi bunun yanıtını 

verecek.
Bekleyeceğiz.
Başkalarının hatalarını arayanlar ve 

başkalarının arkasına sığınanlar bir gün 
farklı hukuksuzluklar içinde kendilerini* 
bulduklarında, bakalım ne yapacaklar.

Engelliler Oerneğinden MHFye Ziyaret
Gemlik Engelliler 
Derneği, engelli 
vatandaşlara yeni yıl 
coşkusunu yaşat
mak adına yapacak
ları, yılbaşı 
eğlencesinin 
tanıtım turlarında 
MHP’nin konuğu 
oldu.
Dernek Başkanı 
Serap Uysal, engelli 
aileleri olarak bir 
araya geldiklerini, 
derneklerinin yeni 
kurulmasına karşın 
100’ün üzerinde 
üyesi olduğunu, 
üyelerden 60’ının da 
engelli ailesi 
olduğunu belirtti. 
Uysal sözlerinin 
devamında, engelli 
ler için gönüllü çık
tıkları yola 
‘Engellere rağmen’

devam ettiklerini 
söyledi.
Yılbaşı programı 
hakkında bilgi veren 
Başkan Serap 
Uysal 30 Aralık 2012 
Cuma günü Saat 
18.00 de Gemlik 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapıla

cak olan prog ramın 
engelliler, engelli 
aileleri ve Gemlik 
halkını bir araya 
getirecek organiza
syon olduğunu 
söyledi. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman

Durdu, Engellilere 
destek olmanın 
her vatandaşın 
sorumluluğu 
olduğunu dile getir
erek, Gemlik 
Engelliler Derneği 
için de ellerinden 
gelen desteği vere
ceklerini söyledi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Velibaba Kıraathanesinden
22. tekerlekli sandalye

Balıkpazarı semti 
esnafının "Her Ay 
Bir Engel Kalkıyor" 
projesi kapsamında 
başlattığı kampan 
yanın ünü Türkiye 
sınırlarını aştı.
5 ay içinde Gemlik'te 
20 engelli vatandaşa 
özürlü arabası 
armağan eden 
Velibaba Kıraatha 
nesi öncülüğündeki 
Gemlik Balıkpazarı 
esnafı, bu kez 
Fransa'dan sağlanan 
destekle iki araba 
birden aldılar. 
Fransa'da yaşayan 
hayırsever Aynur 
Bilgin ve Şennur 
Gülhan isimli Türk 
vatandaşlarının 
sosyal medyada ve 
basında çıkan haber 
lerden etkilenerek, 
Fransa'daki hayırse
verleri örgütleme
siyle sağlanan bir

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —------- M------------------

M wwiii liriiiiııt Önlem
Bursa'nın merkez 
Nilüfer Belediyesi, 
2007 yılından bu 
yana sürdürdüğü 
elektromanyetik 
kirlilik raporunun 
sonuçlarını açıkladı. 
Sakarya Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Osman Çerezci 
önderliğinde yürüt
tüğü 'Elektroman 
yetik Alan ve Sağlık 
Etkileri' konulu araş 
firmasında değerler
ler Türkiye limit
lerinin altında, an 
cak Dünya Sağlık 
Örgütü'nün rakam
larının üzerinde 
çıktı.
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, Nilüfer 
Belediyesi olarak 
Türkiye'de ilk kez 
yeni bir uygulamaya 
imza atarak, ilçede 
gerçekleştirilecek 
yeni iskan ve imar 
planlarında yüksek 
gerilim hatları ile 
ilgili bina yaklaşım 
mesafesinin dikkate

adet akülü araba ve 
bir adet normal 
özürlü arabası Veli 
baba Kıraathanesine 
gönderildi.
Gemlikli Esnaflar, 
geçtiğimiz günlerde

Yüzü Gülsün" slo

alınacağını, bu saye 
de EMA etkilerini 
gelişmiş ülkelerdeki 
seviyeye indirerek 
güvenlik koridorları 
oluşturacaklarını 
açıkladı.
Nilüfer Belediyesi, 
Sakarya Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Osman Çerezci 
önderliğinde yürüt; 
tüğü 'Elektroman 
yetik Alan ve Sağlık 
Etkileri' konulu 
araştırmada elde> 
ettiği verileri kamu 
oyu ile pâiylaştı.
Son 5 yıllık 
dönemde insanların 
ne derece elektro
manyetik kirliliğe 

ganıyla mavi kapak 
toplama kampanyası 
başlatan Gemlik 
Belediyesi ve 
Gemlik Sivil İnsiyatif 
Platformuna 10 bin 
adet mavi kapak

21 ve 22. özürlü

maruz kaldıklarını 
araştırdıklarını 
belirten Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
"Sonuçlarını pay
laşarak, risklere 
karşı önceden 
önlem almayı göre
vimiz olarak kabul 
ettik” dedi. 
Çalışmalar kap
samında isteyen 
Nilüferli'lerin 
evlerinde ücretsiz 
olarak elektro
manyetik radyasyon 
ölçümleri yapıldığı 
m, 20'si okullarda 
olmak üzere 93 yük
sek gerilim ve 228 
baz istasyonu kay

arabasını Gemlik 
Engelliler Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
Derneği’ne veren 
Velibaba 
Kıraathanesi sahibi 
Abdullah Marmara 
ve Balıkpazarı semti 
esnafı, 5 ay önce 
başlayıp, kısa 
sürede uluslararası 
üne ulaştırdıkları bu 
kampanyayı devam 
ettireceklerini 
belirterek, "Biz ne 
kadar engel ortadan 
kaldırırsak, o kadar 
mutlu olacağız. Bu 
önemli projemizin 
tüm Türkiye'ye ör 
nek olmasını isti yo 
ruz. Duyarlı vatan
daşlarımıza, esnafı 
miza ve kamuoyu 
yaratma da bize 
destek olan Gemlikli 
gazetecilere 
teşekkür ediyoruz" 
diye konuştular.

naklı toplam 321 
adet ölçüm gerçek
leştirildiğini ifade 
eden Bozbey, sonuç 
ların Nilüfer Beledi 
yesi'nin web say
fasında açıklandığını 
ve elde edilen veri
lerin bilimsel bir 
araştırma olarak 
yayınlandığını kay
detti.

İNSAN HAYATI 
UCUZ VE 
ÖNEMSİZ 
Bu çalışmaların ışı 
ğında ortaya çıkan 
en önemli sonucun 
'Türkiye'de insan 
hayatının ucuz ve 
önemsiz görüldüğü* 
gerçeği olduğunu 
vurgulayan Bozbey, 
Türkiye'de baz ista
syonu ve yüksek 
gerilim kaynaklı 
elektromanyetik alan 
seviyesi için belir
lenen üst limitler 
İtalya, İsviçre, Rusya 
ve Çin gibi ülkelerin 
çok daha üzerinde 
olduğunu kaydetti.

Bursa
21 Arap ülkesinde 

tanıtılacak
Arap Ligi Turizm 
Örgütü'nün 2013 
Bursa Ana Desti 
nasyonu bilgilen 
dirme toplantısı, 
Arap turizmcileri 
Bursa’da bir araya 
getirdi.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bur 
sa'nın Arap dünya 
sı için ana desti- 
nasyon olarak ilan 
edilmesinin kentin 
tanıtımı açısından 
tarihi bir fırsat ol 
duğunu dile getirdi. 
Crowne Plaza'da 
gerçekleşen ve 
Bursa Valisi
Şahabettin Harput 
ile Arap turizm 
Örgütü Başkanı Dr. 
Bandar Fahad El- 
Fehaid'in de katıl 
dığı törende konu 
şan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bur 
sa'nın turizm kenti 
olması ve turizm 
pastasından hak 
ettiği payı alması 
için çalıştıklarını 
ifade etti.
Bursa'nın Arap 
dünyası için ana 
destinasyon olarak 
ilan edilmesinin tari 
hi bir olay oldu 
ğunu kaydeden 
Başkan Altepe, “21 
Arap ülkesinin üye 
olduğu Arap Turizm 
Örgütü'nün bir 
hareket planı hazır
laması, Bursa ve

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

1GÜNDE DAVCTİK BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin ...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

ABONE OLDUNUZ MU?
. . . . . . . . mnılMR ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

bölgeye olan büyük 
bir teveccühtür ve 
bizleri mutlu 
etmiştir. Bu durum 
kentimizin tanıtımı 
açısından büyük 
önem taşıyor” dedi.

Bursa 21 Arap 
ülkesinde 
tanıtılacak 
Türkiye ile Arap 
dünyası arasındaki 
kardeşlik ilişkilerini 
daha da ileriye taşı
mak amacıyla 
düzenlenen ve 
Bursa'nın 21 Arap 
ülkesinde tanıtıla
cağı destinasyon 
kapsamında; 
eğitimden spora, 
yerel yönetimlerden 
sağlığa, kültürden 
ekonomiye kadar 
birçok alanda işbir
liği yapılacak. 
Destinasyonun 
ikinci tanıtım ayağı 
da önümüzdeki 
günlerde Arap Ligi 
delegasyonunun 
katılımıyla 
Bahreyn'de gerçek
leştirilecek
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Şiir Köşesi
Tarık TANIŞ

M MM İWtM Sffli IBU
■ II V

Eyvallah...
Çığlığı kurumuş
Ağaç gölgesinde bir çift yürekti 
Hikâyesi sönük
Ağır aksak yol öyküleri
Dizildi şehir kaldırımlarına
... Sıfır beden umutlar kuşanıp 
Yoksunluğu biriktirdi güz gölgeleri 
Yolcunun pürtelâş vedaları gibi 
0 metruk duvara yazıldı
Şairin son şiiri
Her gidiş bir varıştır tüme
Tümden kaçıştır ya da
Olmuyorsa
Neden katletmek gökyüzünün soluğunu 
Yıldızlar senin için yanmıyorsa
Düşürmek gerek
Kir duvarlarında kadranı
Yelkovanı mızrap edip
Yoksul tellere vurmak Hüzzam 

makamında
Sonra çözmek
Kader bağcıklarını postalın
Ve
Yürümek
Yalın ayak
Kefenlerine sarılıp çirkefin 
Ruhunda bitimsiz eylemlerin 
Parmak izleri
Omuzlarda faşistleşen aşk yükleri 
Yürümek
Arındırıp senden seni
Öylece
Bir urgan ucunda
Kelebekleştirip
Umudu
Islığında eylül türküleri
Cunta kırığı kalemler gibi
Şafağa asıp kaderi 
"aşk olsun çocuk 
acıyorsam sana anam avradım olsun’
Eyvallah__

Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi’nde ilk 
kez geçen yıl açılan 
Ulaştırma Hizmetleri 
Alanı 10 E öğrenci
leri, Borusan A.Ş., 
Gemlik Lions r 
Kulübü, Uludağ 
Üniversitesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu ve 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu İşbir- 
liğiyle düzenlenen 
"Mavi Sularda Seyir 
II, Model Tekne ve 
Resim" sergisini 
gezdiler.

Öğretmenleri Hilal 
Peker ile birlikte 
sergiyi gezen öğren
ciler ile Model Tekne 
yapan Ünsal 
Özbostanlılar, 
Aygen Sümer, Oya

Özbey ve Güliz 
Çetin tek tek 
ilgilenerek, bilgiler 
verdiler.
Öte yandan, Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek

Okulu Deniz Liman 
İşletmeciliği bölümü 
öğrencileri de okul 
bölümlerini tanıttık
tan sonra, gemi 
maketlerini de gös
terdiler.

Şükrü Şenol irtaokulu nda nurur cavı

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

,GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Şükrü Şenol 
Ortaokulu "Hep 
Birlikte başarılı 
Olalım ProjesTkap- 
samında 21/11/2012 
tarihinde yapılan 1. 
Ortak sınavda 5.6.7 
ve 8. Sınıflarda ilk 
üçe giren öğrenci
lerin velileri ile 
gurur çayı düzenle
di. Toplam on iki 
öğrenci velisinin 
katıldığı çayda okul 
müdürü Mehmet 
YAVUZ öğrencilerle 
gurur duyduğunu, bu başarıların devamının gelmesini dilediğini ifade etti

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

ELEMAN ADRES CAFE’DE ÇALIŞACAK 
ınümvnn BAYAN SERVİS ELEMANI ARANIYOR 
ARANIYOR TEl . o 224 513 89 70

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÜLKEDE YAŞANAN KOMEDİLER
21. yüzyıla girer 

ken Türkiye 
gerçekten kome
dyenler için eşine 
az rastlanan ülke 
lerden biri. 
Gördüklerimiz 
komedi, yaşadık
larımız sanki bir 
trajedi. Kimin ne 
yaptığı, niçin yap
tığı bir bilmece!

İki bilinmeyenli 
bir denklem, Aziz 
Nesin için ne çok 
malzeme çıkardı 
kim bilir!

Bir yerlerden 
işaret alan YÖK 
mü yoksa ÖSYM 
mi bilinmez.
Ama bilinen bir 

gerçek var. 
Laikliğin egemen 
olduğu bir ülkede 
üniversite 
sınavlarında din ve 
kültür derslerinden 

soru sorulacağı. 
Ne hikmetse 
herkes topu taça 
atıyor.

Kimse bunun 
kaynağını ve 
gerekçesini açık
layamıyor.

Oysa geldiği 
yer...

Hani ülkede 
inanç özgürlüğü 
vardı!

Hani toplum 
ayrıştırılmıyor, 
ötekileştirilmiyor- 
du!

Bitaraf olan 
bertaraf olur, sözü 
sahi kime aitti?

Hani bir olup 
bütün olacaktık!

Başkalarının 
inancından ya da 
inançsızlığından 
bize ne diyor
dunuz!

Yaratandan ötürü 

yaratılmışı hoş 
görecektik!
"Kerameti kendin
den menkul bir 
muhterem çıkıp 
din dersinden de 
soru sorulacak 
diyor. Bu 
njuhterem YÖK 
başkanı, bu kuru
mun başına geldiği 
günden beri 
yapılan sınavlarda 
bir sürü skandallar 
gündeme geldi. 
Konunun sorumlu
ları ortaya çıkarıldı 
mı? Çıkarılamadı, 
çıkarılamaz da! 
Onurlu bir insan 
istifa eder giderdi; 
ama bizimkinin 
umurunda bile 
değil.

İntihalden 
sabıkalı muhterem 
talim ve terbiye 
nazırı açıklama 

yapma gereği duy
muş. Daha önce 
aynı sorular 
felsefe bölümünde 
soruluyordu, şimdi 
bağımsız olarak 
din kültür ve ahlak 
bilgisi dersi soru
ları olacak.

İnsanın içinden 
sorası geliyor: 
hangi ahlak diye! 
Ahlak kayramı da 
görecelidir, siz 
bunun farkında 
değil misiniz?

Yıllar önce 
okullarımızda 
felsefe, mantık, 
sosyoloji dersleri 
vardı. Gençlere 
düşünce ufku 
kazandırır, mantık 
kullanmayı öğretir, 
toplumların 
gelişmişlik süreç
leri konusunda 
gençleri bil
gilendirirdi. Mantık 
kullanmak biat 
kültürüne ters bir 
durumdu, derhal 
gereken yapıldı. 
Şimdi bu derslerin 
ruhuna el fatiha...

İntihalden 
sabıkalı, unvanı 
alınmış sayın 
muhterem bir 

siyasi partinin ka 
natları altına niçin 
sığınma gereği 
duymuştur? 
Türkiye Cumhu 
riyeti devletinin bir 
bakanının bu özel
liklere sahip olma 
sı hiç yakışık ah 
yor mu? Bu muhte 
rem de Cumhuri 
yet tarihinin 
gelmiş geçmiş en 
büyük nazırı olma 
unvanını elde etme 
çabasında. Talim 
ve terbiyede büyük 
devrim yapıldı. 
Kıyafet serbestliği. 
On yıldan beri bek
leyip zamanın ve 
koşulların uygun 
olduğu münasip 
görülmüş olmalı!

Son günlerde bir 
başka fiyaskoya 
tanık oluyoruz. 
Yunus Emre'nin bir 
şiirinde geçen 
"Cennet cennet 
dedikleri / Birkaç 
köşkle birkaç huri 
/ İsteyene ver 
onları / Bana seni 
gerek seni" 
dizeleri okul kita
plarından çıkarılma 
gereği duyuluyor. 
Yapılan açıkla

malar bir komedi 
sanatçısına taş 
çıkaracak cinsten. 
Talim ve terbiye 
nazırı açıklama 
yaparken nasıl da 
gülünç duruma 
düşüyor!

Ülkedeki siyasi 
iktidar sahiplerinin 
beyinlerinin 
arkasında gizledik
leri bir firavun var 
anlaşılan. Serbest 
kıyafet altında 
başka düşündük
leri bir hinlik mi 
var dersiniz? Ben 
olduğu kanısın
dayım.

AKP iktidarının 
temel felsefesi, 
Atatürk 
Cumhuriyetinin 
yerine ABD'nin 
ısmarladığı ılımlı 
İslam'ı inşa etmek
tir. Bunun için de 
adım adım 
teokratik bir devlet 
düzeni. 
Muhteremler de 
bunu pek gizlemi 
yor zaten. Özgür
lük, insan hakları, 
adalet, inançlar 
geç anam babam 
geç bunları... 
Onlar da neymiş?

■MHHB Bial CeBf e tesettür ılatai
Bursa Kent Konseyi 
Fotoğraf imece 
Topluluğu Çalışma 
Grubu’nun 36. etap 
sergisi Dr. Ayten 
Bozkaya Spastik 
Çocuklar Hasta 
nesi’nde izlenime 
açıldı.
Bursa Kent Konseyi 
Fotoğraf İmece 
Topluluğu Çalışma 
Grubu, Bursa 
FotoFest kapsamın
da düzenlenen 
ulusal ve ulus
lararası yarışmalara 
katılan fotoğrafları, 
okullara ve kamu 
kuramlarına 
bağışlamaya 
devam ediyor. 
“Griye Veda, 
Renklere Merhaba" 
projesinin 36. etap 
sergisi de Bursa 
Kent Konseyi 
Başkan Yardımcısı 
Lütfi Taşçı, Hastane 
Başhekimi Uz. Dr. 
Hasan Kocaefe, 
çalışma grubu 
üyeleri ve hastane 
çalışanlarının 
katılımlarıyla açıldı. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkan Yardımcısı 
Lütfi Taşçı, proje

kapsamında 
yüzlerce fotoğrafın 
eğitim ve kamu 
kuramlarının duvar
larını süslediğini 
anlattı.
Sergide Ahmet 
Turan Kural, Berker 
Dalmış, Biel 
Calderon Rincon, 
Can Çetin, Cemal 
Sepici, Emrah 
Çakan, Enrique 
Lopez-Tapia de 
Ines, Ersin Berk, 
Güneş Melahat 
Çiçek, Idris Emen, 
Kerekes M.
Istvan, Maria

Cristiona 
Francesconi, 
Mehmet Fatih Yıldız, 
Mehran Cheraghch, 
Merve Tarhan, 
Mohtar Hossein 
Zaedh, Ngo Quang 
Phuc, Osman 
Önder, Önder Öcal, 
Özkan Olcay, Resul 
Gümüş, Truong Huu 
Hung, Tuğba Kiralli, 
Ufuk Tan Keleş, 
Volkan Başar, Wee 
Beng Ong, Yavuz 
Yaman ve Yıldız 
Kalkan’în 
fotoğrafları yer 
alıyor.

Bursa ihtisas Deri 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nin 
ulaşımını sağlayan 
bağlantı yolunun 
iyileştirilmesi ile 
bölgenin ağaç
landırılması 
konusunda 
verilmiş olan 
desteğe teşekkür
lerini sunmak 
üzere Deri Organize 
Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanvekili Aziz 
Demirkakan İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal 
Çelik'e teşekkür 
plaket yerdi.
Bursa İl Özel İdaresi 
tarafından Orman 
Bölge 
Müdürlüğü'nün 
teknik desteği ile 
İhtisas Deri 
Organize Sanayi

KİRAUK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

Bölgesinin ağaç
landırılması kap
samında 3 bin adet 
fidan dikimi ayrıca 
yine İhtisas Deri 
Organize Sanayi 
Bölgesini İzmir 
Yoluna bağlayan 
sıcak asfalt bölge 
bağlantı yolunun 
asfaltlanması 
geçtiğimiz günlerde 
hayata geçirildi. 
İl Özel İdaresi 

tarafından Bursa 
İhtisas Deri 
Organize 
Sanayi Bölgesinin 
yeşil alan olarak 
belirlenen 
bölgesinin 3 hektar
lık kısmı ağaç
landırıldı. Bursa İl 
Özel İdaresi 2012 
yılı bütçesinden 
ağaçlandırma için 
26 bin 904 lira katkı 
sağladı.
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ÜMİT JUDOCULAR 2 ŞAMPİYON ÇIKARDI
Judo Ümitler Türkiye 
Şampiyonası 21-23 
Aralık 2012 tarih
lerinde 55 ilden 341 
Erkek-224 Bayan 565 
sporcu, 284 
Antrenör ve İdareci 
toplam 849 kişinin 
katılımı ile Manisa 
Atatürk Spor 
Salonu’nda yapıldı. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo takımı, 
Judo Ümitler Türkiye 
Şampiyonasına 
Antrenör İsmail 
Yıldız ve 3 Bayan-5 
Erkek 8 sporcu ile 
katıldı.
Şampiyonada 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübünden 70 kilo 
bayanlarda Semanur 
Erdoğan ve (+) 70 
kiloda (Ağır Sıklet) 
Sebile Akbulut altın 
madalya ile 
döndüler.
Şampiyonanın ilk 
gününde 55 Kg 
erkeklerde Barış 
Coşkun ilk turda 
eşleştiği Türkiye 2.si 
olan rakibine yeni 
lerek elendi.
60 Kg erkeklerde 
madalya bek
lediğimiz sporcular
dan Süleyman Çakar

ilk turda eşleştiği 
Türkiye 3.sü olan 
Düzceli rakibi ile 4 
dakikalık normal 
sürede yenişemedi, 
2 dakikalık uzatma 
süresinin son 
saniyelerinde 
hakemlerin verdiği 
ceza ile Süleyman 
müsabakayı kaybe 
derek elendi. 
Şampiyonanın 2. 
gününde 66 Kg 
erkeklerde Serdar 
Ağtaş ilk turda 
Manisah rakibine 
önde olduğu maçı 
vererek elendi.
73 Kg erkeklerde

Yusuf Yüksel ilk turu 
bay geçti, ikinci 
turda AnkaralI, 
üçüncü turda 
Eskişehirli rakipleri
ni yendi.
Dördüncü turda 
Türkiye 2.si olan 
İstanbullu rakibine 
yenilerek elendi. 52 
Kg Bayanlarda 
Kardelen Bozkurt ITk 
turu bay geçti, 
ikinci turda Sinoplu 
rakibini yendi. 
Üçüncü turda 
Türkiye üçüncüsü 
olan İstanbullu raki 
bine en düşük puan 
olan (yuko) ile yenile 

rek. Repesaj 
(üçüncülük) mü 
sabakalarına kaldı. 
Repesajın ilk turun
da Giresunlu rakibini 
yendi.
İkinci turda başa baş 
götürdüğü müsaba 
kayı Türkiye 3.sü 
olan geçen yılın 
Avrupa 5.si 
Trabzonlu rakibine 
basit bir ceza ile 
yenilerek elendj. 
Ahnan basit cezalar
la kaçan madalyalar
la geçen ilk iki 
günün ardından, 
Üçüncü güne çok 
daha hırslı ve 

dikkatli başlayan 
judocularımız son 
gün madalyaya tam 
olarak kilitlendi. (+) 
90 Kg ağır sıklet 
erkelerde Onur Kaya 
ilk turda iyi 
mücadele ettiği ve 
önde olduğu 
Tekirdağlı rakibine 
yenilerek elendi. 
Kalan 2 
Sporcumuzdan önce 
Semanur Erdoğan 70 
Kg Bayanlarda ilk 
turu bay geçti. İkinci 
turda Balıkesir, 
üçüncü turda 
ManisalI, dördüncü 
turda (grup finali) 
Bingöllü rakiplerini 
yenerek altın 
madalya için diğer 
Manisah rakibinin 
karşısına çıktı. 
Şampiyonluk mü 
sabakasında 
Manisah rakibini 
yenerek 70 Kg 
Bayanlar Türkiye 
Şampiyonu oldu. (+) 
70 Kg Bayanlarda 
(ağır sıklet) Sebile 
Akbulut ilk turda 
Mersin, ikinci turda 
Manisa, üçüncü 
turda İstanbul, 
Dördüncü turda 
(grup finali) diğer 
İstanbullu rakibini 
yenerek Altın

Madalya için Edirneli 
rakibi ile eşleşti. 
Günün ve Türkiye 
Şampiyonasının son 
müsabakasında 
Edirneli rakibini zor
lanmadan yenerek 
Türkiye Şampiyonu 
oldu.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo 
Antrenörü İsmail 
Yıldız: 
'Şampiyona'nın ilk 
iki günü bizim için 
çok talihsizliklerle 
doluydu. Hakemlerin 
bizim aleyhimize 
verdikleri yanlış ve 
basit cezalar yüzün
den madalyaya yakın 
olan sporculanmız 
elendi. Son gün 
aldığımız 2 Altın 
madalyayı
Gemlik ve Bursa'ya 
armağan ediyoruz. 
Bizleri yalnız bırak
mayıp bizlere 
güvenerek destek 
olan herkese çok 
teşekkür ediyoruz. 
Gemlik'in en iyi 
Judoculann yetiştiği 
ülkemize Olimpiyat 
madalyası getirecek 
merkezlerden birisi 
olması için çalışı 
yoruz bize güvenin' 
dedi.

Belediyespor I115 tahımı gol yağdırdı
U-15 yaş ligi 
dördüncü grubuna 
ait maçı Gemlik 
Belediyespor 
kazandı.
Pazar günü Bağlar 
başı sahasında 
yapılan maçta oyun 
üstünlüğü hep 
Belediye Spor'da 
oldu.
Gemlik Belediye 
spor sağh-sollu 
organize ataklarla 
rakip kaleyi abluka 
altına aldı.
Mustafa Togral ve 
Akif Emre'nin 
yıldızlaştığı maçta 
takım arkadaşları da 
onlara yakın futbol 
oynadılar.

Maçta golleri 
Mustafa (5), Murat 
can (2), Birkan (2), 
Akif (1), Rıza (1), 
Aykut (1) attılar. 
Şimdiki hedef gru 
bun en güçlü takımı 
Oyak Renault spor'u 
cumartesi günü 
Gemlik'te 
oynanacak olan 
maçta yenmek. 
Bu maçta tüm 
Gemliklileri 
desteğe davet eden 
Belediye Sporlu fut
bolcular; gelin hep 
beraber Gemlik'te de 
futbo lun olduğunu 
dosta düşmana 
gösterelim 
dediler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Milmiş MİİIİIIİ MlIMl
İntibak zammı dul 
ve yetimleri de kap
sıyor. intibak kap
samında bulunan 
ancak vefat etmiş 
olan emeklilerin 
zammı, maaşını 
alan yakınlarına 
verilecek 
Yaklaşık 2 milyon 
emekli intibak 
zammı için gün 
sayıyor. Ocak 
2013'te maaşlara 
yansıtılacak intibak 
zammı, 10 lira ila 
322 lira arasında 
olacak. İntibak kap
samında bulunan 
ancak vefat etmiş 
olan emeklilerin 
zammı, maaşını 
alan yakınlarına 
yansıtılacak.
Maaşını aldığınız 
babanız ya da 
eşiniz intibak kap
samında bulunuy
orsa, onun intibak 
zammı size verile
cek. Yani, 2000 
yılından önce 
emekli olan veya 
emeklilik başvu
rusunda bulunan 
vefat etmiş 
SSK'lıların yakınları 
ile 1 Mart 2002-30 
Mayıs 2002 tarihleri 
arasında emekli 
olan veya başvuru
da bulunan vefat 
etmiş Bağ- 
Kur'luların yakınları 
intibak zammından 
faydalanacak.

HER AY

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ÖDENECEK 
intibak zammını 
yayınladığımız 
tablolardan öğre
nen emeklilerden, 
gazetemize pek çok 
soru geliyor. 
"İntibak düzen
lemesiyle bir ker
eye mahsus mu 
para verilecek?" 
diyen pek çok 
emekli bulunuyor. 
Ayrıca geriye 
dönük bir ödeme 
yapılıp yapılmaya
cağı, toplu para 
verilip verilmeye
ceği de en çok 
sorulan sorular 
arasında, öncelikle, 
intibak düzenleme
si zammı içeriyor. 
Bir kerelik ödeme 
değil, maaş zammı 
yapılacak. İntibak 
zammı, Ocak 
2013'te maaşlara 
yansıtılacak. 
İntibak kapsamın
daki yaklaşık 2

milyon emekliye, 
toplu para ödemesi 
yapılmayacak, 
geriye dönük bir 
ödeme olmayacak. 
Toplu para, 
maaşları eksik 
hesaplandığı tespit 
edilen 2 bin 500 
emekli için geçerli. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu, bu kişileri 
mektupla bil
gilendiriyor. Eline 
mektup geçmeyen
ler ise, hesaplarına 
bu para yatırıldığın
da durumu 
öğreniyor. Ayrıca 
intibak çalışmaları 
sırasında 3 bin 500 
emeklinin de 
maaşının fazla 
hesaplandığı ortaya 
çıktı. Bu kişiler 
Ocak 2013'ten 
itibaren gerçek 
maaşlarını almaya 
başlayacak. Geriye 
dönük ödeme ise 
istenmeyecek.

TÜBİTAK'ın 
geliştirdiği akıllı 
kimlikler, haziran 
ayından itibaren 
kullanılmaya 
başlanacak.
Habere göre pembe 
ve mavi nüfus cüz
danlarının tarihe 
karışacağı yeni 
dönemde ilk etapta 
yaklaşık 2 milyon 
kişiye akıllı kimlik
lerden verilecek. Üç 
yıl içinde elektronik 
kimliği olmayan 
vatandaş kalmaya
cak.
içişleri Bakanlığı'n 
dan üst düzey bir 
yetkili, 10 yıllık kul
lanım ömrüne sahip 
ve ileri baskı 
teknikleriyle basıla
cak akıllı kimliklerin 
maliyetinin 15-20 
dolar civarında ola
cağını söyledi. 
Kimliklerin tüm 
vatandaşlara ücret
siz verileceğini 
aktaran yetkili, 
"Fakat kayıp veya 
çalınması durum
larında ikinci kez 
talepte bulunul
duğunda ücret alı
nacak." dedi.
Akıllı kimliklerin 
vatandaşa nasıl 
verileceğiyle ilgili 
detaylar da netleşm
eye başladı. İlk 
olarak Türkiye 
genelindeki tüm 
nüfus müdürlükleri 
akıllı kimlik verilme
sine uygun hale 
getirilecek.
Müdürlüklerdeki 
bankolar kaldırılarak 
ofis sistemine 
geçilecek. Mekanı 
yeterli olmayan

müdürlükler daha 
geniş binalara taşı
nacak.
Her nüfus müdür
lüğüne ilçenin nüfus 
yoğunluğuna göre 
parmak izi ve avuç 
içi damar okuma 
cihazları konulacak. 
Gerekli tüm teknik 
altyapı oluşturul
duktan sonra rande
vu sistemiyle vatan
daşlara kimlik ver
ilmesine 
başlanacak. Bunun 
için Alo 199 rande
vu hattı kurulacak. 
Bu hattı arayan 
vatandaşa en yakın 
nüfus müdür
lüğünde randevu 
verilecek. Mevcut 
kimliğiyle birlikte 
nüfus müdürlüğüne 
gidenler parmak izi 
ve avuç içi damar 
izi ile sisteme kay 
dedilecek. Ayrıca 
mevcut nüfus bilgi
leri de yeni sisteme 
kaydedilerek talep 
alınacak. Vatandaş 
tan alınan talepler 
Nüfus ve Vatan 
daşhk İşleri Genel 
Müdürlüğü elektron
ik kart basım 
merkezine iletilecek. 
Akıllı kimlik kartı 
basıldıktan en geç 3 
gün içinde posta 
yoluyla vatan
daşların adreslerine

gönderilecek.
Posta memurları 
kendileri ne gelen 
kimlik kartlarını 
elden imza 
karşılığında vatan
daşa teslim edecek. 
Eğer vatandaş evde 
yoksa posta memu
ru vatandaşın evine 
ertesi gün bir kez 
daha gidecek.
Söz konusu kişinin 
yine evinde buluna
maması halinde 
akıllı kimlik kartı 
ilgili postanede 15 
gün bekletilecek. 
Bu süre içinde de 
vatandaş gelmezse 
kimlik kartı merkeze 
geri gönderilecek. 
Yeni kimlik 
kartının şeklinin ve 
ebatının nasıl ola
cağı henüz kesin
leşmedi.
Türkiye bilimsel ve 
Teknolojik 
Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK), toplam 
12 ayrı kimlik kartı 
üzerinde çalışıyor. 
Çalışmalar bittikten 
sonra yeni akıllı 
kimlik kartının nasıl 
olacağı Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da 
görüşü alındıktan 
sonra netleşecek. 
Yeni kimlik kartları 
erkek ve kadınlar 
için tek tip olacak.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
51318 79
513 12 06

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

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

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

612 10 72
614 46 49

612 01 63

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

517 34 00

513 10 68
513 65 29
514 80 88

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

RESMİ DAİRELER

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

BELEDİYE

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

DENİZ OTOBÜSÜ

121
186

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

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

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya
Yenlkapı
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

__________ OTODÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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

Gemlik Kof ez
G E ML IkMR İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ ' •

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI: 4456 
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-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ııîıiikuıMii
VENÜS SİNEMASI 
EVİMSENSİN: 

11:45-14:06-16:15- 
18:30-20:30 

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

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Karate Federasyonu 
Bursa İl Temsilciliği 
2012 faaliyet 
programında yer 
alan Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
Karate Kupası 
29-30 Aralık 2012 
tarihinde Gemlik 
İlçe Spor Salonunda 
gerçekleştirilecek. 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl ve 
İlçe Müdürlüğü, 
Karate Federasyonu 
Bursa İl Temsilciliği 
ve Gemlik Belediye 
Başkanlığı ile 
ortaklaşa düzenle
nen Karate
Kupası 29 Aralık 
Cumartesi günü 
saat 10:00'da 
başlayacak 
olup,müsabaka 
tartıları aynı 
gün saat 09:00'da 
yapılacaktır.
29 Aralık Cumartesi 
Günü Sarı-Turuncu 
ve Yeşil Kuşaklar;
30 Aralık Pazar 
Günü Mavi-

Kahverengi ve Siyah 
Kuşaklar müsabaka 
yapacaklar. Minik 
Yıldız bay bayan 
tüm kategorilerde 
kata yapılacaktır.

KATEGORİLER : 
Minikler : 
Bay 1999-2000 
30-35-40-45-50+50 
Kg.
Minikler :
Bayan 1999-2000 
30-35-40-45-50+50 
Kg.

Minikler:
Bay 2001-2002 
30-35-40-45-50+50 
Kg.
Minikler : Bayan 
2001-2002 
25-30-35-40-45+45
Kg.
Minikler : Bay 2003- 
2004 
25-30-35-40-45- 
50+50 Kg.
Minikler: Bayan 
2003-2004 
25-30-35-40-45+45
Kg.

Tomokay tecrübeli 
sağlık personeli ve 
Radyoloji Uzman 
doktoru ile en son 
teknoloji tıbbi 
görüntüleme cihaz 
lan ile sağlık 
hizmetleri alanında 
Gücümspor 
Kulübü sporcularına 
destek olacak. 
Dr. Ertan OKAY 
gazetemize 

yaptığı açıklamasın
da Türkiye 
Basketbol 
Erkekler bölgesel 
Ligin'de İlimizi ve 
ilçemizi en iyi 
şekilde temsil 
eden Gücümspor'a 
sağlık Hizmetleri 
konusunda 
Tomokay olarak en 
iyi şekilde destek 
olacaklarını belirti.

Gücümspor 
Basın Sözcümüz 
Ömer Gümüş, 
'Sporcularımıza 
sağlık hizmetleri 
konusundaki 
duyarlı destek
lerinden dolayı 
Sayın Dr. Ertan 
OKAY vetüm 
Tomokay çalışanları 
teşekkür ederiz" 
dedi

* $ AŞKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI i
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde \

MENÜ Özel Programı'na sîzleri de bekliyoruz.
ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KIŞI BAŞI) 

Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık M

ALKOLLÜ :110 TL (2 Duble Yerli)
ALKOLSÜZ :80 TL .
ÇOCUK :50 TL 1 İ

ARA SICAK 
ANA YEMEK
TATLI

: Sebzeli Krep ( Havuç, Kabak, Biber, Soya Sosu ile) 
: Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile
: Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL İKRAMLAR : Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

PROGRAM
20:00 - 22:00 Dinleti Müziği
22:00 - 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler 00:30 - 01:40 Club

23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

23:00 - 23:50 İstek Bölümü 01:40-03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

Bilet satışlarımız Aşka Otelden bizzat yapılacaktır. Rezervasyonsuz giriş kabul edilmeyecektir.
YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

0224512 3200 - 02245123100
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Hasmını 
traktörle ezdi
İnegöl’de husumetti olduğu 
kişiyi traktörle ezerek yaralan
masına sebep olan kişi tutuk
landı. Haberi sayfa 2’de

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

MİStaK
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaretinde yaptığı 
konuşmada Gem 
lik’e hızlı trenden 
sonra hava alanı 
nın da geleceğini 
söyledi. Aydın, 
TSO yönetim kuru 
lu üyeleri tarafın 
dan karşılandı. 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Aydın’dan Hava Alanı müjdesi
Dün, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın beklen

medik bir misafiri vardı.
Bursa Milletvekili, komşu ilçe Orhangazi’nin 

çocuğu İsmail Aydın, AKP İlçe Başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri ile Odayı ziyaret ettiler.

Ziyaret, bir nezaket ve bilgilendirme ziyaretiydi.
GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, ilçeye 

yapılmakta olan hizmetler konusunda bilgi verilme 
sini istedi.

Bunlar arasında; Çarşı Deresi, Büyük Kumla Ba 
rajı, Adliye Binası’nın durumu, Zeytinliklerin 
Korunma Yasası, Gemlik Gübre Fabrikası’nın kapa
site arttırması ve Kentsel dönüşüm alanlarını konu
larıydı. Devamrsayfa 4’de

GTSO’nun yeni 
binasına elektronik 

arşiv hazırlığı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni 
yapılan binasında yapılacak yenilikler Oda 
Meclisine anlatıldı. Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Dere yatağını şaşırıyor...

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

lıtıılıi'ıimılıııııııM
Yaşadıkça bakalım daha nelere 

tanıklık edeceğiz?
Dini devlet işlerine karıştıranın bir 

numaralısının önünde diz çök... 
Bölücü başına sayın de...

Sonra da Cumhurbaşkanlığı 
koltuğuna otur.

Bu zat-ı muhterem; koşullarda 
olağanüstü bir değişiklik olmadığı 
takdirde

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna da 
oturacak...

Hem de makamı daha da 
güçlendirerek.

Siyasete de müdahale etmenin yol
larını açarak.
Olacak iş değil.
Ama oluyor.
Basiretsiz ve yurt sevgisiz ancak 

çıkarlarının bir numaralı savunucusu 
siyasetçilerin elinde oyuncak olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin içine 
düştüğü duruma bakınız.

Ekonomik bağımsızlık ortadan 
kaldırıldı.

Eğitim sistemi çökertildi.
Kültürler tartışmaya açıldı.
Ahlak değerleri tüketildi.
Yani vahşi kapitalizmin çarklarının 

dişilileri bizim politikacıyı un ufak 
etti.

Sonrada istediği gibi biçimlendirdi. 
Şimdi Türkiye’de onu yaşıyoruz. 
Yani Ulu önderin yıllar önce dikkat 

çektiği gibi iç ve dış düşmanlar 
ulusal bağımsızlığı ortadan kaldır
mak için el ele çalışıyorlar.

Kuşatılmamıza izin verecektik 
madem, Çanakkale’de, İnönü’de, 
Sakarya’da vatanları için canlarını 
verenlere yazık olmadı mı?

Onlar bizim atalarımız değil mi?
Babamız, kocamız, ağabeyimiz, 

kardeşimiz değil mi?
Kimsenin vicdanları acımıyor.
Garip olan...
Yaşam tersine akıyor.
Taşlar yerinden oynuyor.
Dere yatağının dışına çıkıyor. 
Gelecek umut vermiyor..
Nasıl versin ki?
Çalışmıyoruz...
Üretmiyoruz...
Düşünmüyoruz...
Hedef koymuyoruz...
Evet...
Uygulanan politikalar düşünmeyen 

ve sorgulamayan insanlar topluluğu 
yarattı.

Sistemin kendini korumak için 
geliştirdiği silahlarla seçme yeteneği 
köreltildi.

Peki...
Yurt sevgisi de mi yok oldu?
İlkokulda alfabeyle birlikte öğretilen 

Cumhuriyet Devrimleri de mi unutul
du?
Atatürk ‘ün ulusal bağımsızlığı ve 

aydınlanmayı sonsuza dek taşıyacak 
ilkelerine ne oldu?

Bu kadar da vurdumduymaz olun
maz ki...

Bir gün kafamızı taştan taşa vurma
mak için...

Düşünelim...
Sorgulayalım...
Çalışalım.,.
Üretelim...
Ki...
Ulus üç beş çapulcunun elinde bi 

linmezliğe sürüklenmesin...

Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaretinde 
yaptığı konuşmada 
Gemiik’e hızlı tren
den sonra hava 
alanının da geleceği
ni söyledi.
İlçemize gelen ve 
sivil toplum kuru
luşlarını ziyaret eden 
İsmail Aydın, dün 
saat 14.30’da Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. 
AK Parti İlçe Başka 
nı Necdet Yılmaz ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ile GTSO’ya 
gelen Aydın, Oda 
Başkanı Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
karşılandı.
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ke 
mal Akıt, yaptığı 
konuşmada iş adam 
lâTinin vâf gücüyle 
çalışarak katma de 
ğer ürettiğine dikkat 
çekti. Türkiye’nin 
istikrar ve huzur orta 
mına ihtiyacı olduğu 
nu söyleyen Akıt, 
“Biz devletimizden 
bu huzur ortamının 
sağlanmasından 
başka bir şey bekle 
miyoruz” dedi. 
Devlet ayakta oldu 
ğu sürece herşeyin 
üstesinden gelinece 
ğini belirten Kemal 
Akıt, Türkiye’nin 
dünyanın 16. büyük 
ekonomisi olduğuna 
dikkat çekerek, 
“TOBB ülkemizin 
2023 yılında dünya 
nın 10. büyük eko 
nomisi olacağını ilan 
etti. Biz devletimiz
den bu hedefe ulaş
mak için bizleri yal
nız bırakmamasını 
istiyoruz.” dedi. 
Arsa sorununun 
mevcut belediye 
döneminde çözüle 
rek, yeni hizmet 
binalarının temelinin 
atıldığını ve inşaatın 
yükseldiğini 
söyleyen Kemal 
Akıt, “Bizlerin şahsi 
isteği olamaz.
Mülkümüz olan bu 
güzel yeri Gemlik 
adına bırakıyoruz. ” 
diyen Akıt, 
“Camiamız üreterek 
devlete vergi ver 
meye çalışıyor.

bölgeye tanklarınpiyasa ekonomisiniGemlik’in arıtma
sorunu var. Bu ne 
durumda?
Çarşı Deresi’nin 
durumu ortada. 
Esnaf sıkıntı içinde, 
bu dere ne zaman 
tamamlanacak diye 
soruyor.
Azot sanayi fab
rikası belediye 
olarak son ham
lelerinden haberdar
lar. Bizler de haber
darız. Lütfen bu 
duruma müdahale 
ediniz.
Amonyak kapasite 
sinin 40 bin tondan 
220 bin tona-çıkarma 
isteği var. Günde 
400 ton kömür kul
lanacaklarmış, Gem 
lik’in kullandığının 
10 katını bir fabrika 
kullanacak. Bana 
kızıyorlar ‘Biz, sizin 
üyeniz değil miyiz' 
diyorlar.
Biz, böyle sanayici 
istemiyoruz.
Bu durum Gemlik 
için, Bursa için 
Yalova için büyük 
bir tehlikedir. Buna 
izin verilmez." dedi. 
Akıt, Bölge 
Hastanesi, Adliye 
Sarayı’nın duru
munu da ve TOKİ 
çalışmalarını da 
sordu.
AK Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Çarşı 
Deresi’nin eskisin
den daha temiz 
olduğunu, kanalizas 
yonların şebekeye 
bağlandığını kısa 
sürede bu sorunun 
çözüleceğini belirtti. 
AK Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, hükümet
lerinin özelleştirme
den yana olduğunu 
ve Cumhuriyet tari
hinin en büyük 
özelleştirmesinin 
Partileri dönemin de 
gerçekleştiğine 
dikkat çekti. ' 
“Bizler serbest

uygulayarak girişim
cilerimizin önünü 
açıyoruz. Muhalefet 
ülkede üretimin 
olmadığını söylüyor. 
İhracatımız 150 mil
yar doları aştı. İhra
cat patladı 2023 
yılında hedefimiz 
500 milyar dolar 
ihracatı yakalamak. 
Sîzlerin önündeki 
her türlü engeli 
kaldırmak için 
hükümetimiz her 
şeyi yapıyor.” dedi.

GEMÜK’E 
HAVALANI 
Seçimlerden önce 
Gemlikliye verdikleri 
sözleri yerine getir 
diklerini söyleyen 
Aydın, “Büyük 
Kumla Barajını ihale 
ettik. Demiryolumuz 
geliyor. Gemlik’i 
lojistik üst haline 
getireceğiz. 
Her tarafa ulaşabilir 
yer haline gelecek 
Gemlik. Bursa’nın 
2. hava limanını 
Gemiik’e getireceğiz. 
Bunun için Başba 
kan Yardımcımız ile 
görüştük.
Gemlik hava alanını 
hayata geçirirsek 
Bursa’ya yakınlığı 
nedeniyle ilgi göre
cektir.
Otoban faaliyete geç 
tiğinde ise Gemlik’ 
in değeri artacaktır. 
Biz, çevreci olmayan 
hiçbir projeyi arzu
lamıyoruz. Sanayici 
çevreye zarar veri 
yorsa o sanayiyi 
kabul etmiyoruz. 
Azot fabrikasının 
kapasite arttırması
na müsade etmemiz 
mümkün değil. 
Bizler ovayı dağlara 
taşıyalım, sağlam 
zeminli yerlerde ev 
yapalım derken, 
deprem bölgesinde 
risk taşıyan sanayi 
ye izin vermeyiz. 
Böylesi sıkıntılı bir 

yerleştirilmesi, sıkın
tıyı büyütür. 
Bu Marmara için 
tehlikedir.
Ben şöyle yaparım, 
böyle yaparım 
diyenlere şunu 
söylüyorum;
Türkiye Cumhuriyeti 
bir hukuk devletidir. 
Gemlik halkı bu 
yatınmı istemiyorsa, 
gitsinler başka yer
lere yatırım yapsın
lar. Gemlik halkına 
saygı duyacaklar. 
Bu konu kapan
mıştır.
Bunu taahhüt edi 
yoruz.” dedi.
Aydın, Gemlik 
Hastanesi’nin proje 
ihalesinin yapıldığını 
2013 yılında inşaatın 
başlayacağını, yeni 
Adliye binasının 
proje ihalesinin 
yapıldığını belir
tirken, “Hiçbir yede 
Adliye sarayı 
yapılmıyor.
Türkiye’nin ceza
evine ihtiyacı var” 
dedi. Bakanlığın 4 
ayrı yerde kentsel 
dönüşüm çalışması 
başlattığını söyledi. 
Akıt, zeytin ağaçları 
nın insan hayatın
dan daha önemli 
olmadığına dikkat 
çekerken, 
“Türkiye’nin her 
tarafına milyonlarca 
zeytin ağacı dikildi. 
Eğede bir ağaçtan 
150 kilo zeytin alınır 
ken biz 15 kilo ah 
yoruz. Gemlik 
deprem bölgesi 
Zeytin Koruma 
Yasası değişmeli” 
dedi.
Aydın, ise Şehircilik 
ve Kentçilik Bakan 
lığı’nın yeni yasa ile 
bu sorunları aştığını 
belirtti.
Akıt, toplum için 
karşılıksız çalışan iş 
adamlarının cennet
lik olduğunu söyle
di.
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Hasmını traktörle ezdi
İnegöl’de husumetti 
olduğu kişiyi traktör
le ezerek yaralan
masına sebep olan 
kişi tutuklandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Mahmudiye Mahalle 
si'nde meydana 
gelen olayda 51 ya

Oyundaki karakterini çaldılar
Harmancık’ta bir 
kişi, internet 
üzerinden 8 yıldır 
oynadığı oyunun 
karakterinin henüz 
kimliği belirsiz kişi 
veya kişilerce 
çalındığını belirterek 
polise müracaat etti. 
Aynı karakterle bir 
senedir oyun 
oynadığını belirten 
Ahmet Kaya, 
"Piyasa değeri 2 bin 
500 liraydı. Acilen 
ihtiyacım olduğu 
için satılığa 
çıkardım, ama bil
gisayarımı çöker 
terek çaldılar." dedi. 
Merkez Mahallesi 
Kavaklı Sokak'ta 
ikamet eden Uludağ

İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde meydana 
gelen trafik kazasın
da 4 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
E.T'nin kullandığı 16 
MAB 32 plakalı oto
mobil, İnegöl-Bursa 
karayolu Cerrah 
Organize Sanayi

Apartmanın asansörünü çaldılar!
Osmaniye'de bir 
apartmanın asan
sörü kimliği belirlen 
emeyen kişilerce 
çalındı.
Adnan Menderes 
Mahallesi'ndeki 4 
katlı apartmanın 
sakinleri, yaklaşık 1 
ay önce binadaki 
asansörün 
çalındığını fark 
ederek polise 
başvurdu. 

şındaki Orhan M. 
husumetti olduğu 43 
yaşındaki Saffet 
Karataş'ı traktörüyle 
ezerek ağır yarala 
mıştı. İki ön lastiği 
kopan traktörün 
altında kalan Saffet 
Karataş, hastanede

Üniversitesi 
Harmancık Meslek 
Yüksek Okulu 
Turizm ve Otelcilik 
İşletmeciliği bölümü 
öğrencisi Ahmet 
Kaya (18), 8 yıldır 
internet üzerinden 
'Knight Online* isimli 
oyunu oynadığını 
söyledi;
Ahmet Kaya, bir 
yıldır Rogue* karak
teriyle oyun 
oynadığını dile 
getirirken, şöyle 
konuştu: "Ben gece 
gündüz bir senedir 
bu oyunu oynadım. 
Emeğim bir anda 
yok oldu.
Karakterimi, öğrenci 
olduğum için acilen

Kavşağı'nda 
takla attı. 
Sürücünün yara 
almadan kurtulduğu 
kazada, Murat 
Battal (32), 
Duygu Atala 
(22), Damla 
Gündoğan (2) ve 
2 aylık Emre

İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, apartman
daki asansörün 
motoru, kabini ve 
kapısının sökülerek, 
kimliği belirsiz 
kişilerce çalındığını 
tespit etti.
Parmak izi 
çalışması yapan 
polis ekipleri, olayın 
binayı yapan 
müteahhit ile asan

yaşam mücadelesi 
verirken, gözaltına 
alınan Orhan M.
"Onu görünce kan 
beynime sıçradı. 
Traktörü üzerine 
sürdüm, başka bir 
şey hatırlamıyorum" 
depıişti.

satışa çıkardım. Bir 
internet sitesine 
verdiğim ilanda 
karakterimin özellik
lerini, fiyatını ve 
telefon numaramı 
yazmıştım. Dün bir 
kişi telefonla beni 
arayarak, piyasa 
değeri 2 bin 500 lira 
olmasına rağmen 
aciliyetten dolayı 
600 TL'den satışa 
çıkardığım karakteri
mi alabileceğini 
söyledi. Bana bir e- 
mail attı. E-maili 
açınca MSN adresi
mi çökerterek karak
terimi çaldı. Bir sene 
boyunca emek 
verdiğim karakterim 
çalındı. Acil olarak

Gündoğan yara
landı. Yaralılar, 112 
Acil Servis ekipleri 
tarafından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Bu arada, takla atan 
otomobilden fırlayan 
ve aracın 10 metre 
yakınlarında boş 

sör firması arasında 
alacak verecek 
meselesi sebebiyle 
yaşanmış olabile
ceğini ihtimali üzer
ine asansör fir
masında çalışan 2 
kişinin ifadesine 
başvurdu.
Asansör firması 
çalışanları 
ifadelerinde 
olayla ilgilerinin 
bulunmadığını ve 

Sorgusu savcılık 
tarafından tamam
lanan Orhan 
M. mahkeme tarafın 
dan tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi. Saffet 
Karataş'ın ise 
tedavisi sürüyor 

ihtiyacım vardı. 
Nihayetinde öğren
ciydim. Çalan 
kişinin telefon 
numarasını polis 
yoluyla savcılığa 
ilettim. Karakterimi 
çalandan davacı ve 
şikayetçiyim. İnsan
ların emeği sanal 
alemden de olsa 
çalınmamalı." 
Ahmet Kaya'nın 
müracaatı üzerine 
Tavşanlı Cumhuriyet 
Savcılığı, 'Bilişim 
sistemini engelleme, 
bozma, verileri yok 
etme veya 
değiştirme* iddia 
sıyla soruşturma 
başlattı.

arazide bulunan 
hafif yaralı Emre 
Bebek, tedavisinin 
ardından acil servis 
çalışanları tarafın
dan biberonla mama 
verilerek beslendi. 
Diğer yaralıların da 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi 

kendilerinin 
asansörün çalın
masından haber
lerinin olmadığını 
söyledi.
Bunun üzerine 
MOBESE karne 
ralarını inceleyen 
polis ekipleri, 
hırsızlık olayını 
gerçekleştirdiği 
belirlenen 3 
şüpheliyi bulmak 
için çalışma başlattı.

Emniyet: Suçüstü 
Haller «e Firari Mahkum 

Dışında Gece Vakti 
Arama Yapılamaz

Emniyet Genel 
Müdürlüğü, suç 
üstü halinde, 
gecikmesinde 
sakınca bulunan 
hallerde, firar eden 
mahkum veya 
tutuklunun tekrar 
yakalanmasını 
sağlamak amacının 
dışında geceleyin 
vatandaşın evinde 
arama yapılamaya
cağını açıkladı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
resmi internet 
sitesinden yapılan 
açıklamada, gece 
vakti evlerde 
yapılacak aramalar
la ilgili bilgi verildi. 
Açıklamada, "Suç 
üstü halinde, 
gecikmesinde 
sakınca bulunan 
hallerde, firar eden 
mahkum veya 
tutuklunun tekrar 
yakalanmasını 
sağlamak amacının 
dışında gece vakti 
evlerde arama 
yapılamaz. Bu 
haller dışında 
evinizde arama 
yapılamayacağını, 
arama kararının 
yetkili hakimin 
vereceğini, gecik 
meşinde sakınca 
bulunan hallerde 
cumhuriyet başsav 
alarmın ve onların 
yardımcısı sıfatı ile 
emirlerini yapmaya 
memur olan zabıta 
görevlilerinin 
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arama yapabile
ceğini bilmemiz 
gerekmektedir." 
denildi.

SIRRI 
AÇIKLAYANLARA 
DAVA 
AÇABİLİRSİNİZ 
Açıklamada; tehdit, 
gündüz haneye 
tecavüz, başkasının 
sırrını açıklama, 
darp ve yaralama 
zarar verme gibi 
olaylar karşısında 
vatandaşların dava 
açabileceği belirtil
di. Ticarette kanun
suz rekabet, özel 
kanunlarda yazılı 
edebi ve sınai 
mülkiyetler ile 
güzel sanatlara ait 
mülkiyetlere ait 
işlenen suçlardan 
dolayı zarar gören 
vatandaşların 
avukatları vası
tasıyla veya bizzat 
dava açabileceği 
dile getirildi. 
Açıklama şu 
ifadelere yer veril
di: "İşlediğiniz her
hangi bir suçtan 
dolayı mahkum 
olmanızın yanında 
elinizden alınan 
bazı haklarınızın 
iadesini, ikame
tinizin bulunduğu 
yerin tabi olduğu 
ağır ceza mah 
kemesine verece 
ğiniz bir dilekçe ile 
isteyebilirsiniz."
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Göne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Aydın’dan Hava Alanı müjdesi..
Akıt konuşmasında, Gemlik Gübre Sanayi’nin 

yapmak istediği kapasite arttıranı konusu önemli 
yer tuttu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, kapasite art
tıranına kesinlikle karşı olduklarını, Gemlik’in 
deprem bölgesinde bulunmasından 40 bin tonluk 
azot tanklarının 220 bin tona çıkarılacağını bu 
nun ise bölgeyi tehlikeye sokacağını iddia etti.

Akıt, kapasite arttıranında kullanılacak kömü 
rün çokluğuna dikkat çekti.

Buna yanıtı, Bursa AKP milletvekili verdi.
İsmail Aydın, çevreyi kirleten sanayiye ve 

sanayiciye karşı olduklarını, Azot Fabrikasının 
projesine izin vermeyeceklerini açıkça söyledi.

Aydın, aynen şöyle dedi:
“Gemlik halkı bu yatırımı istemiyor.
Gitsinler başka yerde yatırım yapsınlar. Sanayi 

ci Gemlik halkına saygı duyacak. Bu konu kapan 
mıştır. Bunu taahhüt ediyorum.”

Aydın, bu kadar kesin konuştu Gemlik Gübre 
konusunda.

Oysa dün, Gemlik Gübre Yönetim Kurulu Baş 
kanı Ali Rıza Yıldırım ile görüştüm.

Daha doğrusu beni kendisi aradı.
Çok önemli açıklamalarda bulundu.
Bu açıklamaları yarın ele alacağım.
Gördüğüm kadarıyla bir yanda Gemlik Gübre 

büyümek istiyor, yatırım yapmak istiyor...
Öte yanda, yapılacak yatırımlara çevre duyar 

lığı ile karşı cilan siyasi partiler, yerel yönetim ve 
meslek kuruluşları var.

Aydın, Kemal Akıt’ın sorularını cevaplandırır 
ken, Adliye Sarayı’nın projesinin ihale edildiğini, 
Büyük Kumla Barajı’nın ihalesinin yapıldığını, 
kentsel dönüşüm için Bakanlığın 4 merkezde 
çalışma başlattığını, demiryolunun Gemlik’e hızlı 
tren ve yük taşımacılığı olarak geleceğini, en 
önemlisi ise 2. hava alanının Gemlik’te yapıla
cağını açıkladı.

Yenişehir Havaalam’nın ilgi görmemesi üzerine, 
bu konu Bursa’ya daha yakın olan Gemlik’te 
yapılması düşünülüyor.

Böylece, Gemlik’te hava alanı yapılacak yer var 
mı sorusunu da gündeme geliyor.

Bir yandan sanayi kuruluşlarının kapasite attı 
rarak, çevreye zarar vereceğini iddia edilirken, 
hava alanını Gemlik’e getirerek, yeni bir kirlilik 
yaratır mı, sorusu da ardından gündeme gelecek
tir.

Hava alanları, dünyanın her yerinde çevrecile 
rin tepkisini çeker...

Gemlik te yapılacak bir hava alanı, ses kirliliği 
getirecektir. Bunun için yer sorunu çözülmüş ki 
gündeme taşınıyor.

Bu yer Askeri Hara dan başkası olamaz.
Konut alanı bulunmayan bir bölgedir bu alan.
Bunca yıldır hükümetlerin göz diktiği geniş 

askeri alan, büyük ihtimal ekonomiye kazandın 
lacaktır.

Askeri Hara, Karacabey’e nakledilecek, bu alan 
havaalanı ve liman bölgesi yapılacaktır.

Yani satılacaktır.
Gemlik şimdi bu konuyu enine boyunu tartış

malıdır.
Hava alanı imaj mı, yoksa bir kayıp mı?
Şehrin dışındaki hava alanı, imajı kuvvetlendirir 

ama Gemlik’e ne katar, bunu tartışmalıyız.
Gemlik önce bunu istiyor mu?

TOBB tarafından yaptırılan Çifte Kuleler maketi! kalemlikler sahiplerine verildi 

Hisarcıklıoğiu’nun 
hediyeleri GTSO meclis 

üyelerine dağıtıldı

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Karacabey ve İnegöl 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları’nı ziyaret 
eden TOBB Genel 
Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğiu’nun 
Oda Başkan ve 
Meclis Başkanlarına 
yapılan törenlerde 
verdiği teşekkür bel
gelerinden sonra 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu üye 
leri ile meclis 
üyelerine gönder 
diği camdan 
yapılmış, “Çifte 
Kuleler” masa 
kalemliği, Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
2012 yılının son 
toplantısından sonra 
dağıtıldı.
GTSO Yönetim

Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, çifte 
kuleler kalemliğinin 
dağıtımında en 
kıdemli meclis üyesi 
Tevfik 
Solaksubaşı’na 
Hisarcıklıoğiu’nun 
armağanını vererek

başladı.
Akıt, “Bana emanet 
edilen TOBB 
Başkanımızın 
armağanlarınızı 
burada sîzlere teslim 
ederken, yaptığınız 
hizmetlerin küçük 
bir nişanesi olarak

bunların kabulünü 
bekliyorum.
İnanıyorum ki bu 
armağanları çalışma 
masanızda bulun
durarak iş hayatına 
katkılarınızı hatırla 
yacaksınız. ” dedi.

V İT TT TT

Bursa'da bir grup 
üniversite öğrencisi, 
Yükseköğretim 
Kurulu'nun (Yök) 
yeniden yapılandırıl
ması ve Orta Doğu 
Teknik Üniversite
sinde (Odtü) 
yaşanan olayları 
protesto etti. 
Eğitim Sen Bursa 
Şubesi tarafından 
organize edilen 
eylemde Uludağ 
Üniversitesi (UU) 
Eğitim Fakültesi 
önünde toplanan bir 
grup öğrenci,

ellerindeki pankart
larla yürüyüşe geçti. 
Yök ve Ak Parti aley
hine sloganlar 
atarak yürüyen grup, 
Sosyal Mediko

önüne kadar geldi. 
Islıklar ve alkışlar 
eşliğinde yürüyen 
gruba bazı öğrenci 
ler ise alkışlarla 
destek verdi.

Grup adına basın 
açıklaması yapan 
Eğitim Sen Bursa 
Şube Başkanı Hasan 
Ozaydın, Odtü'ye 
Başbakan'ın 3 bin 
600 polisle gitmesini 
kabul etmediklerini 
belirterek, "Bu 

* ülkenin başbakanı 3 
bin 600 polisle bu 
ülkenin en iyi ve en 
değerli bilim insan
larının, en değerli 
gençlerin olduğu bir 
üniversiteye gire
mez.” dedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GTSO'nun «eni Hinasına elelıironilı arsiıı hazırlığı
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni yapılan binasında yapılacak yenilikler Oda Meclisine anlatıldı. 
Binada network alt yapılı arşiv sistemi oluşturulurken, ısıtma ve yangın sistemleri de karara bağlandı.

Gemlik Ticaret ve
Sanayi Odası’nın 
dün yapılan Meclis

"Yandaki Sosyal 
Yaşam Merkezi 
giderlerinde inşaat

Salonu ve U şek
linde eğitim çalış
malarının yapılacağı

ma sisteminin de 
merkezi sistem 
olması karar-

malardan teklif iste
dik. Bu sistem 
sayesinde bir fir-

güzel bir bina yapı 
yoruz. Bu binanın 
projesini ücretsiz

toplantısında inşaatı 
devam eden yeni 
binasındaki çalış
malar konusunda 
üyeler bilgilendirildi. 
Meclis Başkanvekili 
Hasan Yıldırım 
Başkanlığında 
toplanan GTSO 
Meclisi’nde meclis 
üyesi ve inşaatın 
teknik sorumlu
luğunu gönüllü 
olarak üstlenen 
Makina Mühendisi 
Şahin Danış çalış
malar hakkında bilgi 
verdi.
Danış, inşaatın 
zemin çalışmalarına 
çok önem verildiğini 
ve müteahhit fir
manın zemin izo
lasyonunda hiçbir 
masraftan kaçın
madığını söyledi. 
Şahin Danış şöyle 
konuştu: 

sırasında hatalı bir 
yapım ortaya çıktı. 
Bunun giderilmesi 
için 30-40 tonluk bir 
havuz yapmak 
zorundayız. Yoksa 
yağmur suları 
temele inecek sorun
la karşılaşacağız. 
Buraya konacak 
motor sistemi ile bu 
sorunu gidereceğiz" 
dedi.
Danış, binanın giriş 
katında hizmet 
masalarının bulu
nacağını, 2. katında 
genel sekreter, 
meclis başkanı ve 
Oda başkanı 
odalarının, 3.katında 
ise Gemliklilere de 
hizmet verecek bir 
konferans salonu 
bulunacağına dikkat 
çekti.
Danış, “Binanın çatı 
katında Meclis 

aynı bir bölüm bulu
nacaktır. Binanın 
ısıtma sisteminde 
değişiklik yapıl
masını ve merkezi 
ısıtma soğut ma sis
temi oluşturulması 
ihtiyacı doğmuştu. 
Projelendir mede 
klima sistemi 
öngürülmüş ancak, 
yapılan ihalenin 
uygun fiyatla veril 
mesi üzerine bu 
değişiklik zaruret 
haline gelmiştir. 
Meclisimiz olur 
verirse yangın sis
teminin de burada 
kararlaştıralım" dedi. 
Yapılan görüşmeler
den sonra yeni 
binanın en az 50 yıl 
ilçeye hizmet edecek 
modern bir yapı 
olması, yangın sis
teminin yağmurlama 
havalandırma ve ısıl

laştırıldı.

ARŞİV 
ELEKTRONİK 
SİSTEM OLACAK 
Daha sonra binanın 
zemin katına yapıla
cak olan elektronik 
arşiv bölümü 
hakkında bilgi veren 
GTSO personelinden 
Ayhan Yıldız şunları 
söyledi:
“Odamız arşiv sis
teminin 2013 yılında 
elektronik sisteme 
geçmesi kanuni 
zorunluluktur. 
Bu konuda 
geçtiğimiz günlerde 
ilgili firmalardan 
teknik bilgi aldık. 
Odamıza network 
sistem alt yapısıyla 
elektronik bir arşiv 
bölümü oluştura
cağız. Bunun için 
Bakanlık onaylı fir

manın bilgilerine bir 
tıklama ile 3 dakika
da ulaşabileceğiz. 
Bugün bir firmanın 
tüm bilgileri için bir 
gün uğraşmak 
zorunda kalıyoruz." 
dedi.
Network’un sistemin 
can damarı 
olduğunu söyleyen 
Yıldız, ayrıca binanın 
içinin donanımı için 
iç mimarlık ve büro 
4 büyük büro fir
masından teklif iste
diklerini, teklif ile 
ücretsiz iç mimari 
hizmeti de alacak
larını belirtti.
Açıklamalar üzerine 
söz alan Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
“Biz yapacağımız 
odanın en az 50 yıl 
hizmet vermesini 
bekliyoruz. Çok 

çizen Mimar Hasan 
Sözüneri kadar 
binanın yapımındaki 
teknik sorumluluğu 
Oda adına ücretsiz 
sürdüren Şahin 
Da niş’a hepiniz 
adına teşekkür edi 
yorum.
Yeni sistemler kaça 
mal olursa olsun 
bunu binamıza yap
tırmalıyız. İhale 
bedelleri arasında 
büyük fark vardı. Biz 
paramıza göre proje 
hazırlattık, ihaleyi 
alan firma 1 milyon 
450 bin lira teklif 
verince bazı sistem
lerin daha ileri 
teknolojide yapıl
ması zorunlu olmuş
tur. Biz ısıtma ve 
yangın sistemlerimi 
zi daha iyisiyle 
değiştireceğiz." 
dedi.
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M M w ita sonuçlarını «Mı
İnce bir sızıdır 
Karanlıktan çalınan 
Şiirin sonu mu geldi ne 
Ya da şair ölümü mü

Ayrılık şarkıları çalıyor keman 
... Ya da saladır arşeyi ağlatan

Git
Dualarımı al
Şehrinin dervişlerinden

Kelamsız göç zamanıdır
Şahadeti bırakıp sana

Ey gözlerinin karası
Mabet kandili yar

Serçe cılızlığında
Bir ışık bırak bebeksi dudaklarında
Rüyamda büyüsün kahkahaların

Ürpereyim
Şafak asarken düşlerimi çiroz misali

Uykusuz sarhoşluklarda
İçeyim avuçlarından zemzem gibi seni

İnce bir sızıdır
Karanlıktan çalınan
Şiirin sonu mu geldi ne
Ya da şair ölümü mü

Ayrılık şarkıları çalıyor keman
Ya da saladır arşeyi ağlatan
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ÖSYM, KPSS 2012/5 
tercih ve yerleştirme 
sonuçlarına internet 
adresinden ulaşıla
bileceğini duyurdu. 
Sağlık Bakanlığı ve 
bağlı kuruluşlarına 
sözleşmeli personel 
yerleştirmesi yapıldı. 
ÖSYM 'den yapılan2 
KPSS açıklamasına 
göre, Sağlık Bakanlı 
ğı ve bağlı kuru
luşlarının 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4/B 
maddesine göre isti
hdam edeceği

sözleşmeli pozis 
yonlara yerleştirme 
işlemleri tamam

landı.
YERLEŞTİRME 
SONUÇLARI

AÇIKLANDI 
KPSS 2012 15 yer
leştirme sonuçlarına 
ÖSYM'nin internet 
adresinden ulaşıla
bilecek. Adaylar, 
KPSS yerleştirme 
sonuçlarını belirtilen 
internet adresinden 
TC kimlik numaraları 
ve şifreleri ile 
öğrenebilecek.
Yerleştirme işlemine 
ait yerleştirme 
sonuç belgesi basıl
mayacak ve aday
ların adreslerine 
gönderilmeyecek.

Otel liimnanları fuarı 23 Ocaila BasHııacal
Antalya'da 24. Anfaş 
Uluslararası 
Konaklama ve 
Ağırlama 
Ekipmanları İhtisas 
Fuarı, 23-26 Ocak 
2013 tarihleri arasın
da Expo Center'da

açılacak. 350 firma 
ve 2 bin 500'ün 
üzerinde markanın 
katılacağı fuarı 35 
bin kişinin ziyaret 
etmesi bekleniyor.
Fuarda, her türlü 
otel ekipmanın

sunumu ve satışı 
yapılacak. Fuarı 
ziyaret eden özellik
le zincir otellerin üst 
düzey yöneticileri, 
fuar katılımcıları 
arasından ihtiyaçları 
doğrultusunda

seçtikleri firmalarla 
Antalya Expo 
Center'ın yenilenen 
VIP salonunda kon
forlu ve sakin bir 
ortamda ikili iş 
görüşmesi gerçek
leştirebilecek

ELEMAN
CNC FREZE OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR
DOLGUN MAAŞ+SSK+YEMEK

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

MİKROSAN METAL SAN. TİC.LTD.ŞTİ
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi 6.Blok No: 9 

Tel: 0 541 454 95 59 ORHANGAZİ

TEMAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ADRES CAFE’DE ÇALIŞACAK 
BAYAN SERVİS ELEMANI ARANIYOR

ARANIYOR TEL: 0 224 513 89 70
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Serbest Kürsü
Necdet ZAMBAK

Bu günlerde 
mecliste bir iade-i 
itibar furyasıdır 
gidiyor.

Hoş hangi kay
bolan itibar iade 
edilecekse!!!!

Önce rahmetli 
Turgut ÖZAL’ın 
itibarının iadesi ile 
işe başlandı.

Ne yazık ki 
zehirlenmediği 
ortaya çıkınca, 
ailesinin de devlete 
tazminat davası 
açmasının önü 
kapandı ve böylelik
le iade-i itibar 
gerçekleşemedi.

Şayet ÖZAL için 
adli tıp kurumundan 
zehirlenerek öldürül 
düğü yolunda rapor

İADE-İ İTİBAR
çıkmış olsaydı, 
ÖZAL ailesi devleti 
mahkemeye verecek 
ve muhtemelen de 
devlet varislere mil 
yon liralık tazminat
lar ödeyip iade-i 
itibar edecekti.

Tabi iade-i 
itibarında bir bedeli 
olmalı değil mi.!!!!

Derken bir yerel 
mahkeme SAİD 
NURSİ için ULE
MAYA başvurup 
görüş istedi.

DİYANET tarafın
dan; “Kuran tefsir 
etmiştir,mürit 
yetiştirmiştir, din 
alimidir.” yorumu 
yapılarak 
“NAZARIMDA 
ZERRE KADAR

ŞAHSI HÜKMÜ 
OLMAYAN” bu zeva- 
ta^ itibarının iadesin
den ziyade itibar 
bahşedilmiştir.

Şimdilerde de 
mecliste rahmetli 
ADNAN 
MENDERES’in 
itibarının iadesine 
çalışılıyor.

Bu arada 
bilmeyenler için bir 
hatırlatma yapmak 
isterim.

28 Nisan 1960 ta 
rihli resmi gazetede 
yayınlanan kanunla 
“TAHKİKAT 
KOMİSYONLARI” 
kurulmuştu. Bu 
komisyonlar bağım
sız mahkemelerde 
olması gereken tüm 

yetkileri elinde 
topluyor yargı tama
men Meclisteki 
“DEMOKRAT PARTİ” 
milletvekillerine 
devrediliyordu. Bu 
kanunla demokrasi 
askıya alınıyor, 
Demokrat partinin 
meclis çoğunluğu 
vesayeti başlıyordu.

Ve bu anayasal 
bir suçtu. O zaman 
anayasayı ihlal 
etmenin cezası 
kanunlar karşısında 
idamdı. Başbakan 
MENDERES o gün
lerde ipin ucunu 
iyice kaçırmış ağzına 
geleni söylüyordu. 
Tıpkı bugünlerde 
birinin yaptığı gibi.

Mesela 
MENDERES’in tarihe 
geçen veciz söz
lerinden bazılarını 
hatırlayalım.

Milletvekili seçim
leri için: “LİSTEYE 
ODUN KOYSAM 
SEÇTİRİRİM.”

Askerler için: 
“BEN BU 
MEMLEKETİ YEDEK-

SUBAYLARLA DA 
İDARE EDERİM.”

Üniversite 
hocaları için: “KARA 
CÜPPELİLER”

Ben MENDERES 
neden asıldı diye 
soranlardan değilim.

İdama karşıymış 
gibi yapıp kıvırtan
lardan da değilim.

Dokuz kişiyi 
katledeceksiniz. 
İdamla yargılanma 
yacaksınız.

Anayasayı ihlal 
edeceksiniz, 
demokrasiyi, insan 
haklarını hiçe sayıp 
ülkenin geleceğini, 
saygınlığını ayaklar 
altına alacaksınız 
idamla yargılanma 
yacaksınız.

MADIMAK’ta 
olduğu gibi insanları 
diri diri yakacak
sınız, insanlık suçu 
işleyeceksiniz, 
idamla yargılanma 
yacaksınız.

Yok öyle şey.
Bende iade-i itibar 

istiyorum.
Çünkü ben emek

liyim ve açlık sınırın
da maaş alıyorum.

Ve benim gibi bu 
ülkede on milyon 
insan var.

Asgari ücretlilerle 
birlikte onbeş mil 
yon.

Hazır sıraya gir
mişken, ÖCALAN’ın 
itibarını ne zaman 
iade edeceksiniz?

Gayrimüslimler 
için çıkarılan varlık 
vergisi mağ
durlarının itibarını 
sıraya aldınız mı?

1937 Dersim olay
larında açıkça suçla
maya cesaret 
edemediğiniz ama 
arif olanlarca bili
nen, ATATÜRK’e de 
bir itibar bahşetme 
niz mümkün mü?

Valla hazır eliniz 
değmişken bu mem
leketin orospusuna, 
puştuna, hırsızına, 
pezevengine de 
biraz iade-i itibarda 
bulunsanız da;

Şöyle başımız dik, 
itibarlı itibarlı 
gezsek.

HushMan Saadete ziyaret
Muşlular 
Derneğinden Saadet 
Partisi’ne iadeyi 
ziyarette bulundu. 
Muşlular Dernek 
Başkanı Ercan 
Demir ve yönetim 
kurulu üyeleri 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatını ziyaret
lerinde İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, İlçe 
Gençlik Kolları 
Başkanı Ekrem Acar 
ve yönetim kurulu 
üyeleri hazır bulun
dular.
Özmen; ziyaretten 
duydukları mem
nuniyetlerini ifade 
ettiği konuşmasında 
bu tip ziyaretlerin 
karşılıklı olarak 
devam etmesini arzu 
ettiklerini söyledi. 
“Doğu ve 
Güneydoğumuza en 
büyük yatırımların

Milli Görüş iktidar
ları döneminde 
Rahmetli Erbakan 
Hocamız zamanında

diyen Özmen; çare 
Ağır sanayi ve 
teknoloji hamlesi ile 
birlikte Manevi

yapıldığını maalesef 
daha sonraki iktidar
lar ve bugünkü ikti
darın ise hayırsız 
evlat gibi ülkenin 
değerleri nevar 
neyok hepsini sat
mak suretiyle borç 
faizine aktarmak
tadır” dedi.
Bu böyle gitmez

Kalkınma gerektiğini 
bununda ancak Saa 
det İktidarında ola
bileceğini söyledi. 
Muşlular Dernek 
Başkanı Ercan 
Demir, Saadet 
Partisinin kendilerini 
3 ay içinde iki kere 
ziyaret etmesi 
nedeni ile çok mem

nun olduklarını ve 
bu ziyaretlerin 
karşılığı iadeyi 
ziyaret için geldik
lerini söyledi. 
Dernek Başkanı 
Demir, “Bizler 
Rahmetli Hocamızın 
hizmetlerini unut
muş değiliz ve 
unutamayız” diyerek 
“Saadet iktidarında- 
da Türkiye'de yatı 
nm atağı olacağına 
inanıyoruz dedi. 
İslam Kardeşliğine 
vurgu yapan Demir, 
hiçbir milletin diğer
ine üstün olmadığını 
üstünlüğün inanç ve 
takvada olduğunu 
ifade etti.
Ziyaret çiğ köfte 
ikramının ardından 
en kısa zamanda 
tekrar buluşmak 
dilekleri ile sona 
erdi.

mili Pwanflo 
âletlerinin yüzfle 

99.51 sİ salıldı

Milli Piyango İdare
si Genel Müdürü 
Recep Biçer, 
Yılbaşı özel çekilişi

için bastırılan Milli 
Piyango biletlerinin 
yüzde 99,50'sinin 
satıldığını açıkladı

Adıma bastırmış olduğum Seri A 6201-6250 sıra 
numaralı 1 cilt Sevk İrsaliyesi cildim kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. OSMAN ACAR

TIMM A “SUYUNU BOŞA 
ClflM HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Dolmuşların taksiye dönüsümii hız kazandı
Bursa’da ihtiyaç 
duyulan 30 noktada 
261 araç kapasiteli 
yeni taksi durağı 
oluşturulmasına 
karar verildi. Alınan 
karara göre mevcut 
dolmuşların taksiye 
dönüştürülmesi de 
hızlandırıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi (UKOME), 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar başkanlığında 
toplandı. Toplantıya 
I. Hukuk Müşaviri, 
Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanlığı, 
Zabıta Dairesi 
Başkanlığı, Fen İşleri 
Dairesi Başkanlığı, 
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, 
Osmangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer 
belediyeleri temsilci
leri, Milli Savunma 
Bakanlığı, il 
Jandarma 
Komutanlığı, İl

Emniyet Müdürlüğü, 
T.C.K. 14. Bölge 
Müdürlüğü, 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı IV. Bölge 
Müdürlüğü ile Bursa 
Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası temsilcileri de 
katıldı.
Bursa kent genelin
deki yeni taksi durak 
yerlerinin belirlen
mesi ve kent 
merkezindeki taksi 
dolmuş trafiğinin 
düzenlenmesi için 
dönüşüm projesinin 
ele alındığı toplantı 
sonucunda taksi 

durak yerleri belir
lendi. Alınan karara 
göre; Osmangazi 
llçesi’nde 
Güneştepe-Yunuseli, 
Yenikent (TOKİ), 
Emek - FSM, 
Nilüferköy, Demirtaş 
- DOSAB, Demirtaş 
- Yeşilşehir, Panayır 
Merkez, Küçük 
Balıklı Meydan, 
Yeşilova, Çiftehavu- 
zlar, Soğanlı 
Mahallesi ve 
Cumhuriyet Caddesi 
olmak üzere 102 
araç kapasiteli 12 
taksi durağı; Yıldırım 
llçesi’nde, 
Yunusemre

Mahallesi, Vişne 
Caddesi, Yiğitler 
Mahallesi, 
Arabayatağı, 
Mevlana ve 
Şirinevler mahal
leleri, Değirmenönü 
- Cumalıkızık, 
Çınarönü, 
Yavuzselim ve Millet 
Mahallesi olmak 
üzere 80 araç kapa
siteli 10 taksi durağı 
yeri belirlendi. 
Nilüfer llçesi’nde de 
Ahmet Yesevi, 
Odunluk Mahallesi, 
Hasanağa - Kayapa 
Sanayi ve TOKİ, 
NOSAB Sanayi, 
Organize Sanayi ve 
Çalı (Merkez) olmak 
üzere 55 araç kapa
siteli 6 taksi durağı; 
Bademli Mevkii’nde 
ise Bademli ve 
Tepedevrent olmak 
üzere 24 araçlık 2 
taksi durağı yeri 
tespit edildi.

Bursa’ya 30 taksi 
durağı
Buna göre UKOME, 
Osmangazi, Yıldırım 

ve Nilüfer ilçeleri ve 
Bademli Mevkii 
olmak üzere 
Bursa’da toplam 261 
araç kapasiteli 30 
taksi durağının yeri
ni belirledi. Aynı 
zamanda, BursaRay 
istasyonları 
çevresinde de 27 
araçlık bekleme nok
tası oluşturulmasına 
fırsat verecek uygu
lama kapsamında; 
mevcut taksi durak
larında yapılacak 
ilave araç çalışmaları 
da meslek odaları 
tarafından belir
lenerek, 31 Aralık 
Pazartesi gününe 
kadar Büyükşehir 
Belediyesi’ne yazılı 
olarak bildirilecek. 
Plaka almak isteyen
ler Büyükşehir’e 
müracaat edecek 
Bursa’da modern 
ulaşımı yaygınlaştır
mak hedefiyle 
gerçekleştirilen 
dönüşümden yarar
lanarak taksi plakası 
edinmek isteyen 
vatandaşlar da

Büyükşehir 
Belediyesi’ne müra
caat edebilecekler. 
En fazla bir durak 
için yapılabilecek 
olan müracaatlar da 
yeni kurulan taksi 
duraklarına dağıtım 
yapılması için 
meslek odasına gön
derilerek incelemeye 
alınacak. Taksi 
plakası almak 
isteyen vatandaşlar, 
dilekçe, trafik ruhsatı 
ve Büyükşehir 
Belediyesi’nden alın
mış çalışma ruhsatı 
fotokopisiyle müra
caatta bulunabile
cek.
Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, 
konforlu ulaşım 
faaliyetleriyle 
Bursa’daki ruhsatlı 
923 taksinin 
sayısının daha da 
artacağını, ruhsatlı 
583 dolmuşun da 
taksiye 
dönüşümünün 
sağlanması için 
çalışmaların 
sürdüğünü kaydetti.

Tüketicilere "Yılbaşı niısverisi" Uyarısı
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu (Tüdef) 
Genel Başkanı Sıtkı 
Yılmaz, 
"Tüketicilerimizin 
Yılbaşı nedeniyle 
yapacağı harcamalar 
konusunda 
bütçelerini dikkate 
almalarını, kredi 
kartına yüklenmeme 
lerini, borçlanma
malarını ve alışver
işe bir planlama 
yaparak çıkmalarını 
öneririz" dedi. 
Yılmaz, yaptığı açık
lamada, tüketicinin 
can sağlığının her 
türlü değerin 
üstünde olduğunu 
söyledi. Yılbaşı kut
lamaların yapıldığı 
mekanların güvenilir 

olmasına önem ver
ilmesi gerektiğini 
belirten Yılmaz, 
tüketicilerin eğlence 
adına sağlıklarını 
riske etmemeleri 
gerektiği uyarısında 
bulundu. Yılmaz, alı
nan hizmet 
nedeniyle bir zararın 
ortaya çıkması duru
munda ise zararın 
tazmin hakkı 
olduğunu hatırlattı. 
Yılbaşına yönelik 
tüketicilere uyarılar
da bulunan Yılmaz, 
şunları aktardı: 
"Yeni yıla sayılı gün
ler kaldı. Yeni yıl 
alışverişlerinin, kut
lamalarının ve 
Yılbaşı paket 
turlarının planlandığı

günleri yaşıyoruz. 
Tüketicilerimizin 
Yılbaşı nedeniyle 
yapacağı harcamalar 
konusunda 
bütçelerini dikkate 
almalarını, kredi 
kartına yüklen
memelerini, borçlan
mamalarını ve 
alışverişe bir planla

ma yaparak çık
malarını öneririz. 
Paket-Tur sözleşme
si yapan tüketiciler
imiz seyahat acen
tesinden mutlaka 
turla ilgili bir broşür 
istemelidir çünkü, 
anlaşmazlık duru
munda broşür, hak 
arama mercilerine 

sunulabilecek en 
önemli belgedir. Yeni 
yıl hediyesini inter
net üzerinden almak 
isteyen tüketicilerim
izin güvenli olmayan 
sitelerden alışveriş 
yapmamasını istiy
oruz. İnternet 
üzerinden alışveriş 
yapmanız durumun
da, hiçbir hukuki ve 
cezai sorumluluk 
üstlenmeksizin malı 
reddederek 
sözleşmeden cayma 
hakkına sahip 
olduğunuzu hatırlat
mak istiyoruz. 
Cayma bildiriminin 
bir adedinin de 
bankaya ver
ilmesinde yarar 
olduğunu düşünü 

yoruz." Yılmaz, 
karşılığı bulunmayan 
alışverişlerden kaçı 
nılması gerektiğini 
kaydederek, "Kredi 
kartı üzerinden 
yapılan borçlan
maların karşılığının 
olmaması durumun
da daha pahalıya 
mal olacağının bilin
mesini istiyoruz. Bir 
takvim yılı içinde üç 
kez dönem borcu
nun yüzde ellisinin 
ödenmesi durumun
da, kredi kartının 
limitinin artırılmaya
cağı ve nakit 
çekimine kapatıla
cağını bir kez daha 
hatırlatmak isti 
yoruz" uyarısında 
bulundu.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS ,stiklal 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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WiMlWWIllllStl
Yılbaşından 
itibaren doktorlar 
reçeteleri, elektron
ik ortamda oluştu
racak. Ancak, elek
tronik ilaç sistemi 
MEDULA’daki ak 
saklıklar eczacıları 
tedirgin ediyor. 
Kâğıt reçeteyi 
tamamen ortadan 
kaldıracak olan e- 
reçete sistemi, 
elektronik ilaç sis
temi MEDULA’da 
yaşanan aksaklıklar 
nedeniyle, sağlık 
sisteminde yeni bir 
soruna gebe. 1 
Temmuz’dan beri 
uygulanan, 1 
Ocak’ta ise tüm 
Türkiye’de zorunlu 
hale gelecek olan 
e-reçete sistemini 
çalıştıran MEDULA 
sistemi en son 
önceki gün çöktü. 
Sağlıksız işleyen 
sistem için 
“Eczanelerde 
kıyamet kopacak” 
uyarısında bulunan 
ilaç sanayicileri, e- 
reçetenin ertelen
mesini istedi. Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ise 
eczacıların yedek
lenmeden hayata 
geçirilmemesini 
istediği sistem için, 
“1 yıl içinde sis
temin teknik 
altyapısının yedek
lemesi devreye gir
miş olacak” dedi. 
Çelik’in verdiği bil
giye göre, son 6 
ayda yazılan 73 
milyon ilaç reçete 
sinin sadece yüzde 
53’ü e-reçete şek
linde yazıldı.
Yılbaşından 
itibaren doktorlar

kâğıt reçete yaza
mayacak.
Reçeteler, hekim 
tarafından elektron
ik ortamda oluştu
rularak MEDULA 
sistemi üzerinden 
eczanelere gönder
ilecek. Kâğıt 
reçeteyle eczaneye 
gidenler ilaçlarının 
bedelini SGK’dan 
alamayacak. Aile 
hekimlikleri ve işy
eri hekimleri şu an 
için e-reçete zorun
luluğu kapsamına 
alınmayacak. 
Doktorlar bu işlem 
için SGK’nın inter
net sitesi üzerinden 
şifre alacak.
Şifreler doktorların 
e-posta 'aûre^rer'rne 
gönderilecek.
Doktorlar bu şifrel
erle MEDULA sis
temine girerek ilaç 
yazacak. Doktorun 
yazdığı reçete, has
tanın TC kimlik 
numarası ile ecza
cının kullandığı 
aynı sistemde 
görüntülenebilecek. 
Vatandaşlar, takip 
numarası ile de 
ilacını isteyebile
cek. Bu sayede 1 
milyon 300 bin 
reçete için kul
lanılan kâğıttan 
tasarruf 
sağlanacak, matbu 
arşiv ortadan 

kalkacak, elektron
ik ortamda yapıla
cak takiple suiisti
mallerin önüne 
geçilecek, hekim
lerin yazdığı ilaçlar 
da izlemeye alınmış 
olacak.
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ ise e- 
reçete ile birlikte 
yazılı reçetelerin de 
bir müddet daha 
gönderilmeye 
devam edeceğini 
söyledi. Ancak 
SGK, yeni yıla 
kadar Akdağ’ın 
söylediği biçimde 
adım atmazsa, 1 
Ocak’ta büyük 
sıkıntı yaşanabile
cek.
Vfthcum&m ‘du ıJran- 
lamasına rağmen, 
sayısı 120 bini 
bulan hekimlerin 
önemli bir kısmının 
e-reçete için şifre 
almaması ve sis
temde yaşanan 
aksaklıklar, ilaç 
temininde kaos 
tehlikesi doğurdu. 
Sistemin son 
olarak 24 Arahk’ta 
kesildiğini anımsa
tan Tüm Eczacı İşv
erenler Sendikası 
(TEİS) Genel 
Başkanı Nurten 
Saydan, MEDULA 
sisteminin yeni 
uygulamaya hazır 
olmadığını belirtti.

Türk-İş'in araştır
masına göre, Aralık 
ayında dört kişilik 
bir ailenin açlık 
sınırının 985 lira, 
yoksulluk sınırının 
ise 3 bin 208 lira 
olduğu belirlendi. 
Türk-İş, çalışanların 
geçim koşullarını 
ortaya koymak ve 
temel ihtiyaç mad
delerindeki fiyat 
değişikliğinin aile 
bütçesine 
yansımalarını 
belirlemek amacıyla 
her ay yaptırdığı 
"açlık ve yoksulluk 
sının" araştır
masının Aralık 
ayı sonuçlarını açık
ladı.
Araştırmanın 
sonuçlarına göre, 
dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı, den
geli ve yeterli 
beslenebilmesi için 
yapması gereken 
gıda harcaması 
tutarı (açlık sınırı) 
985 lira; gıda harca
ması. iJe. 
konut (kira, elektrik, 
su, yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve 
benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması 
zorunlu diğer harca
maların toplam 
tutarı (yoksulluk 
sınırı) ise 3 bin 
208,48 lira oldu. 
Fiyat artışları 
nedeniyle son bir

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

yılda mutfağa gelen 
ek yük 45 lira olarak 
hesaplandı. Ailenin 
yaşam maliyeti bir 
önceki yıla göre 145 
lira arttı. Önceki 
yılın aynı döne
minde açlık sınırı 
940 lira ve yoksul
luk sınırı ise 3 bin 
63 lira olarak hesa
planmıştı.

SEBZE-MEYVENİN 
ORTALAMA 
FİYATI 2,91 LİRA 
Araştırmaya göre. 
Ankara'da yaşayan 
dört kişilik bir 
ailenin "gıda için" 
yapması gereken 
asgari harcama 
tutarı, bir önceki 
aya göre yüzde 2,82 
oranında arttı. Gıda 
enflasyonunda 12 
ay itibarıyla artış 
oranı yüzde 4,74 
oranında gerçek
leşti. Yıllık ortalama 

artış oranı ise yüzde 
6,40 olarak hesap
landı.
Aralık ayında, süt, 
yoğurt ve peynir 
grubunda bir iki fir
madaki fiyat ayarla
maları dışında genel 
olarak bir fiyat 
değişikliği tespit 
edilmedi. Et ve 
sakatat ürünleri 
fiyatlarında bir 
değişiklik görülme
di. Yumurtanın fiyatı 
tanede 2 kuruş 
artarken, bakliyat 
ürünlerinin fiyatları 
değişmedi.
Yaş sebze ve 
meyvenin ağırlıklı 
ortalama kilogram 
fiyatı ise 2,91 lira 
olarak hesaplandı. 
Sebze ortalama 
fiyatı yüzde 34,14 
oranında artarken, 
meyve fiyatları 
geriledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis imdat I55
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 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. S13 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

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

OTOBÜS

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
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 İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik KSrfez
-■OEBLİK'İN İLK gOİILOK SİYASİ GAZtTtlI . |

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4457 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yay ı ncı lı k-Reklamcı lık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

uılıtaıH
VENÜS SİNEMASI 
EVİMSENSİN: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 

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

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik Belediye 
spor Yıldızerkekler 
Basketbol takımı 
Gemlik Atatürk spor 
salonunda, Petek 
Gençlik Spor 
Kulübü ile oynadığı 
maçı kazanmasını 
bildi.
Maça iyi başlayan 
Yıldız basketbolcu- 
lar ilk periyodu 22-6 
önce tamamladı.
İkinci periyotta 34- 
23 önde olan takım 
Belediyespor oldu. 
Üçüncü ve 
dördüncü periyotlar
da da üstünlüğünü 
koruyan Gemlik 
Belediyespor maçı 
da 63-56 galip 
bitirdi.
Maçta Ozan (4sayı), 
Süleyman (20sayı), 
Yavuz (8sayı), 
Hakkıcan (13sayı), 
Furkan (2sayı), 
Yiğitcan (2sayı), Anıl 
(2 sayı), Saim (2

sayı), Oytun (5 sayı), 
Cemil (5 sayı) ile 
oynadı. Basketbol 
şube sorumlusu 
İbrahim TOKGÖZ, 
"Yeni kurmuş 
olduğumuz bir takım 
olmalarına rağmen 
oyuncularım 
gereken mücadeleyi 
maçın sonuna kadar 
sürdürdüler. Rakip 
zaman zaman 

mücadelesini arttır- 
sa da buna karşılık 
vermeyi bilmeleri 
oyuncularımın maç
tan kopmadıklarının 
göstergesidir.
Nurullah TARĞIT 
hocamızın basketbol 
sporuna yaptığı 
emekler boşa çık
mıyor. Bazı oyuncu
ların henüz iki ay 
önce topla tanış

malarına rağmen 
onlarla sürekli ve 
düzenli bir çalışma 
yapmaya çalışan 
hocamızı kutlarız. 
Hocamızın emekler
ine teşekkür ediyo
rum.Hedef her 
zaman çocuk
larımıza basketbolü 
sevdirmek ve onları 
spor salonlarında 
görmektir." dedi.

Süper Lin in 
Gol Maıı tn Sene 

Oyuncusu
Yeşil-beyazh ekibin 
altyapısından 
yetişen genç oyun
cu Okan Deniz, 
ligin 7. haftasında 
deplasmanda 
oynanan Sivasspor 
karşılaşmasında 
attığı gol ile Spor 
Toto Süper Lig'in 
17 haftalık periyo
dunda gol atan en 
genç futbolcusu 
oldu. Teknik direk
tör Ertuğrul 
Sağlam'ın en çok 
güvendiği futbolcu
lar arasında yer 
alan 94 doğumlu 
oyuncu, kariyeri 
boyunca çeşitli yaş 
kategorilerindeki 
milli takımlarda ve 
yeşil-beyazh forma 
altında çıktığı 119 
maçta rakip fileleri 
66 kez havalandır

ma başarısı gös
terirken, 30 kez ise 
çeşitli yaş kate
gorindeki milli 
takımlara davet 
edildi. Yetenekli 
oyuncu ayrıca, 
Ziraat Türkiye 
Kupası mücade
lesinde oynanan 
Nazilli 
Belediyespor 
karşılaşmasında da 
gol atma başarısı 
gösterdi. 
Yeşil-beyazh for
mayı uzun süre 
giymek istediğini 
ifade eden yetenek
li oyuncu, 
"Bursaspor for
masının hakkını 
vermek ve 
taraftarımıza layık 
bir futbolcu olmak 
için çalışıyorum" 
dedi.

AŞKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI <
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde C

menü Özel Programına sîzleri de bekliyoruz.

ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KIŞI BAŞI)
ARA SICAK 
ANA YEMEK
TATLI

Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık 
Sebzeli Krep (Havuç, Kabak, Biber, Soya Sosu ile) 
Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile 
Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı

ALKOLLÜ :110 TL (2 Duble Yerli)
ALKOLSÜZ :80 TLÖZEL İKRAMLAR : Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

PROGRAM
20:00 - 22:00 Dinleti Müziği
22:00 - 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler
23:00 - 23:50 İstek Bölümü

ÇOCUK :50 TL
23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

00:30'01:40 Club
01:40'03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

Bilet satışlarımız Aşka Otel’den bizzat yapılacaktır. Rezervasyonsuz giriş kabul edilmeyecektir.
YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

*+ 02245123200 - 022451231 00
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Asını Kocabıyıkı kaybettik
Hayırsever iş adamı Borusan Holding’in kurucusu, Onursal 
Başkanı, Gemlik’e büyük hizmetler yapan iş adamı Asım 
Kocabıyık (88) sabaha karşı fenalaşarak kaldırıldığı has
tanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. 1924 yılında 
Afyonkarahisar’ın Tazılar Köyü’nde dünyaya gelen 
Kocabıyık, iş hayatına küçük yaşlarda başladı. İstanbul 
Üniversitesi Iktisad Fakültesi’ni bitirdikten sonra İstanbul’da 
İstikbal Ticareti kurarak, Borusan’ın temelini attı. 1958 yılın
dan beri çelik boru imalat alanında kurduğu fabrikalarla 
sektörde lider oldu. Kurduğu çelik, distribitörlük, lojistik ve 
enerji sektöründeki başarılı şirketleri yöneten Asım 
Kocabıyık, 1984 yılında Gemlik Boru Fabrikası’nı kurarak, iş 
alanını ilçemize kaydırdı. 2001 yılında 21 şirket ile faaliyet 
gösteren Borusan Holding’in yönetim kurulu başkanlığını 
oğlu Ahmet Kocabıyık’a devretti. Gemlik’e kazandırdığı yük
sek okul ve Hukuk Fakültesinden sonra geçtiğimiz günlerde 
Kültür Merkezi’ni hizmete açmıştı. Asım Kocabıyık, yarın 
öğle namazından sonra İstanbul Fatih camiinde kılınacak 
cenaze namazı ardından toprağa verilecek.

Gine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dünün Gemlik Gündemi...
Dün, Kurtuluş Savaşı öncesi Atatürk’ün Ankara 

ya gelişinin yıl dönümüydü.
Her yıl 27 Aralık günü, Türkiye genelinde büyük 

koşu yarışmaları düzenlenir.
Dün bunlardan biri daha yapıldı.
Genç kız ve erkek öğrencilerimiz, koşu alanında 

birbirlerini geçmek için yarıştılar.
Koşu, özel Ay kent İlköğretim Okulu önünde son 

buldu.
Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürü ve Şube 

Müdürleri, kroscu gençler ve beden eğitimi öğret
menleri Aykent’in misafiri oldular.

27 Aralık 1920 tarihi yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun başlangıcı sayılır. Devamı 4’de

MarmaratirliHO 
bin ton zeytin aldı 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başka 
nı Hidamet Asa, ürün alımlannın 
devam ettiğini, şimdiye kadar 40 bin 
ton zeytin aldıklarını, kampanya so 
nuna kadar miktarın 45 bin tonu bula 
cağını tahmin ettiklerini bildirdi. 2’de

Bursa Balık Haline giderken 
kaza yaptılar: 2 ölü 2 yaralı

Gemlik’ten Bursa Balık Haline giden 4 
Gemlikli gencin için de olduğu otomobil, 
aşırı hız nede niyle kontrolden çıkarak 
bariyere çarptı. Kazada, 25 yaşındaki 
Polat Tan ve 24 yaşındaki Onur Can, olay 
ye rinde yaşamlarını yitirdi. Sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma İMtt III lin İM aitti ılı
Gürhan ÇETİNKAYA 

Başlığı siz koyunl
Hay Allah... 13 üniversitenin rektörü 

başbakanlarına bağlılıklarını bildirdiler 
yaptıkları ortak açıklamada. ODTÜ’lü 
meslektaşlarını sözcüğün tam anlamıyla 
sattılar. Korkudan...

Çünkü yaratılmış yığınla belge bilgi 
doküman var ortalıkta...

Ergenekon kapsamında deyip... Ağzı ' 
laf yapan, eli kalem tutan gazeteci^ > 
işadamı, general, subay, bilim adamı her 
neyse onları gözaltına almak işten değil.
Altı üstü bir talimat...
Savcı polise veriyor müzekkereyi, ' 
Polis de görevini yapıyor, insanları 

gidip pijamalarıyla evinden alıyor.
Hukuk’un bu denli ucuz ve insan 

hakkının yerlerde süründüğü bir ikinçi ; 
ülke bizim bulunduğumuz boylamda 
yok...

Sorgusuz sualsiz kargalar kahvaltı yap
madan aldıkları insanlar da kim?
Yıllarca...
Ulusal çıkarları korumuş ve vatanını 

canı pahasına savunmuş. Genelkurmay 
Başkanlığı, Kuvvet Komutanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Ordu 
Komutanlığı yapmış orgeneraller... 
TSK’nin çeşitli kademelerinde, vatanın 
her karış toprağında görev yapmış gen
eraller, amiraller, subaylar astsubaylar...

Yazdıklarıyla sadece ulusunun çıkar
larını savunduğunu kanıtlamış gazetecil
er...

Söylemleri ve araştırmalarıyla ulusu
nun geleceğine ışık tutan öğretim 
üyeleri...

Ve diğerleri...
Nefesler tutuldu...
Ergenekon’da... Oda TV davasında 

kararlar bekleniyor.
2012‘nin son günleri...
Hava mevsim normallerinin üzerinde...
Ulusun üzerine karabasan çökmüş...
Bunaltıyor...
Televizyonlar...Gazeteler..
Okurken izlerken tüyleri diken diken 

ediyor.
Öfkeyi körüklüyor.
Yaşamın satır aralarına sıkışmış güzel

likler de görmek istiyor insan...
Ama...
Esnafın derdinin bini bir para..
Feryat... Figan...
Bağırıyor...İsyan ediyor..
Duyması gerekenler kulaklarını 

tıkamış...
Çıkarın tatlı melodileriyle doldurmuş ve 

akortsuz seslere kapatmış.
Gazetecilerde...

< Yurtseverlerde...
İş dünyasında...
Bir tedirginlik yaratılmış...
Korku salınmış...
Toplum çok telden çalıyor.
Başbakan işine geleni dinliyor...
Oda...
Başbakanlığın yetki ve sorumluluk

larının çok çok üzerine çıkmış. Dava 
süreçlerine ilişkin net bilgiler verebile
cek konuma dek yükselmiş..Hukukun da 
üzerine çıkmış.

Hitler...Salazar... Stalin...
Onlar da mı “hukuk” tanımaz 

olmuşlardı ne iktidarın gücü 
ellerindeyken...

Sahi...
Ne yapıyorlar şimdi?
Yaptıkları yanlarına kar mı kaldı yoksa 

ülkelerinde ve dünyada lanetle mi anili 
yorlar?

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, ürün ahmlarının 
devam ettiğini, 
şimdiye kadar 40 bin 
ton zeytin aldıklarını, 
kampanya sonuna 
kadar miktarın 45 
bin tonu bulacağını 
tahmin ettiklerini 
bildirdi.
Marmarabirlik'ten 
yapılan açıklamaya 
göre, Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa ve Başkanvekili 
Şevköt Karagöz'ü 
makamında ziyaret 
eden Ak Parti Bursa 
Milletvekili Bedrettin 
Yıldırım, çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 
Asa, Marmara bir- 
lik'in kurumsal 
yapıya kavuştuğunu 
ve "kazan kazan” 
modelini esas aldık
larını belirtti.
Marmarabirlik'in 
kazandığı sürece 
ortağı olan 30 bin 
zeytin üreticisinin de 
kazanacağını ifade 
eden Asa, şunları 
kaydetti: 
"Marmara Bölgesi'n

M III Milisi M Will Mi
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakültesi 
Hastanesi, akredita- 
syon kuruluşu Joint 
Commission 
International (JCI) 
tarafından 
denetlenerek akre 
dite edildi.
UÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde JCI 
denetçileri Claudia 
Jorgenson, Andrew 
Fallat, Aruna 
Vadgama ve Stewart 
Hamilton tarafından 
5-6-7 Aralık 2012'de 
yapılan denetiminin 
ardından kuruluş, 
hastanenin belir
lenen standartların 
üstüne çıkarak 
yeniden akredite 
olmaya hak 
kazandığını bildirdi. 
Hastaneyi denetle 
yerek, standartların 
yerine getirilip geti 
rilmediğine ilişkin 
rapor tutan denetç

de şu anda hasat 
devam ediyor ve tek 
alıcı Marmarabirlik. 
Özel sektör alım 
yapmıyor. Özel sek
tör alacağı az mik
tarda ürünü aldı ve 
piyasadan çekildi. 
Eğer Marmarabirlik 
olmasaydı, üreticinin 
hali perişandı. Halen 
atımlarımız devam 
ediyor. 126 milyon 
lira değerinde 40 bin 
ton ürün aldık.
Kampanya sonuna 
kadar alacağımız 
miktarın 45 bin tonu 
bulacağını tahmin 
ediyoruz." 
Üreticinin ürününü 
almakla işlerinin 
bitmediğini dile 
getiren Asa, pazarla
manın da önemli 
olduğunu, devlet 

lerden Andrew 
Fallat, akreditasyon 
için dört konunun 
çok önemli 
olduğunu, hasta
nenin tüm birim
lerinin bu standart
ları aştığını ve 
akreditasyonu 
fazlasıyla hak ettiği
ni belirtti.
UÜ Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Güllülü, 
Türkiye'de bu bel
geyi tüm birimleriyle 

desteği nedeniyle 
ihracata ağırlık ver 
diklerini, son olarak 
Avrupa'daki bir tek 
distribütörden vaz 
geçerek çoklu bayi
lik sistemine geçtik
lerini söyledi.
Fidan teşviğinden 
ötürü diğer bölgele 
re dikilen Gemlik 
çeşidi ürünün daha 
ucuza alınarak 
Marmara Bölgesi'n 
de "Gemlik Zeytini" 
etiketiyle satıldığını, 
bunun da rekabete 
yola açtığını ifade 
eden Asa, yetkililer
den coğrafi işaret 
konusunda destek 
istedi.
Ak Parti Bursa 
Milletvekili Bedrettin 
Yıldırım da Marmara 
Bölgesi'nin fiziksel 

alan iki üniversite 
hastanesinden 
birinin UÜ Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
olduğuna dikkat çe 
kerek, "Tüm stan
dartları aşarak ikinci 
kez akredite edil
menin gururunu 
yaşıyoruz. Katkı 
sağlayan tüm per
sonele teşekkür 
ederim" ifadelerini 
kullandı.
-Joint Commission 
International 

özellikleri ve lezzetiy 
le daha kaliteli olan 
sofralık zeytininin 
korunması gerektiği
ni söyleyerek, 
Marmarabirlik'in bu 
konudaki çalışma 
larına gereken des 
teği vereceklerini 
belirtti.
Marmarabirlik'in, 
başarılı yönetilme
siyle kar ettiğini ve 
sürekli büyüdüğünü 
vurgulayan Yıldırım, 
"30 bine yakın üreti
ci ortağına da 
kazandırıyor. Çünkü 
geçmişte birlikler 
çok kötü yönetildi. 
Tariş, Fiskobirlik 
darmadağın oldu. 
Oysa Marmarabirlik, 
Marmara Bölgesi 
zeytin üreticilerinin 
sigortasıdır" dedi. 
Yıldırım, birliklerin 
idari yapısıyla ilgili 
yasal düzenleme 
konusunda da ge 
reken desteği vere
ceklerini bildirdi. 
Ziyarete, Bursa 
Ticaret ve sanayi 
Odası meclis 
üyelerinden

Mehmet Taner Eke 
de katıldı

Uluslararası platfor
mda sağlık alanında 
hizmet gösteren 
akreditasyon kuru
luşu Joint 
Commission 
International (JCI), 
uluslararası 
hasta güvenliğini 
temel alarak, sıkı 
bakım standartlarını 
teşvik ediyor ve 
doruk düzeyde per
formans elde etmek 
üzere çözümler 
sunuyor.
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Bursa Balık Haline giderilen kaıa laptılar
Gemlik’ten Bursa 
Balık Haline giden 4 
Gemlikli gencin 
içinde olduğu oto
mobil, aşırı hız 
nedeniyle kontrol 
den çıkarak bariyere 
çarptı.
Kazada 2 genç öl 
dü, 2 si de yaralandı. 
Olay, dün sabah 
saat 05.30 sıraların
da Gemlik’ten Bursa 
Balık Haline gider 
ken, aracın otoban
dan Hal kavşağına 
dönerken kaza mey
dana geldi.
Emrah Karalı (25) 
yönetimindeki 16 ZM 
936 plakalı otomo
bilin, aşırı hız

nedeniyle kontrolü 
kaybetmesi sonunda 
bariyere çaptı.
Bariyer otomobilin 
içine girerek

aracı parçaladığı 
kazada, hurdaya 
dönen otomobilde 
bulunan 25 yaşında
ki Polat Tan ve 24

yaşındaki Onur Can, 
olay yerinde yaşam
larını yitirdi.
Kazada yaralanan 
sürücüsü Emrah 
Karalı ve 24 yaşında
ki Ufuk Akar, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hasta 
nesi'ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Bariyerin içine gir 
diği ve sürat ibresi 
nin 110 kilo metrede 
takılı kaldığı görülen 
otomobilde sıkışan 
cesetler itfaiye 
ve 112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

Mailen Ocağında 
Hasına tas düsen 
işçi ağır yaralandı

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde, bir 
maden ocağında 
başına taş düşen 
İŞÇİ a9ır yaralandı. 
Şetat Madencilik'e 
ait krom 
madeninde çalışan 
Mehmet Işık (29), 
gece vardiyasına 
kaldı. Maden ocak
larından getirilen 
ve bant yolu ile 
kırıcı değirmenlere 
taşınan taşların 
döküldüğü haz
nenin tıkanması

üzerine taşlar 
aşağıda çalışan 
Işık'ın kafasına 
düştü. Evli ve 3 
çocuk babası Işık, 
ihbar üzerine gelen 
112 ambulansıyla 
ağır yaralı olarak 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hayati 
tehlikesinin bulun
duğu öğrenilen Işık 
yoğun bakıma 
alındı. İş kazasıyla 
alakalı tahkikat 
sürüyor

Motosilılei Devrildi. Sürücü Öldü
Bursa'da dün gece, 
kasksız 29 yaşındaki 
Nejat Kurul, devrilen 
motosikletten fırla
yarak yaşamını 
yitirdi.
Kaza, dün gece 
merkez Nilüfer 
İlçesi Orhaneli 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. Orhaneli 
yönünden Bursa'ya 
gelen 43 UA 823 
plakalı motosiklet, 
kavşak yakınlarında 
sürücüsünün kon
trolü yitirmesi sonu
cu devrildi.
Motosikletten fır
layan sürücü 20 
metre sürüklendi. 
Kaza yerinde

yaşamını yitiren bulundu,
sürücünün kaskı ise Cesetin üzerinde, 
30 metre uzakta polis ve 112 Acil

Servis ekipleri 
tarafından yapılan 
incelemede kimlik 
çıkmadı. Ceset adli 
tıp kurumunun 
morguna 
kaldırılırken, moto
sikletin plakasını 
araştıran polis, 
Yaşar Alır'a ulaştı. 
Motosikleti damadı 
Nejat Kurul'un kul
landığını söyleyen 
Alır, morgda 
damadını, kolunda 
eşi Nuran Kurul'un 
adının yazılı olduğu 
dövmeden teşhis 
etti.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor

Mehmet Serıaslan 
ameliyat oldu

TeisM Fairitosınılaii Kasayı SoınHIaı
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
önceki gün başarılı 
bir ameliyat 
geçirdi.
Kalçasında bulu
nan ağrılar sonucu 
yürütülen tedavi
den sonuç ala

mayan Sertaslan, 
önceki gün Bursa 
Media Bil 
Hastanesi’nde 
yapılan ameliyatla 
kalçasına protez 
takıldı.
Sertaslan’ın bugün 
taburcu edilmesi 
beki iniyor.

Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde, kimliği 
henüz belirlene
meyen şahıs yada 
şahıslar, girdikleri 
tekstil fabrikasında
ki para kasalarını 
soydu.
Duaçınarı Mahallesi 
Karlıdağ Caddesi 
üzerinde Fehim 
H.'ya ait tekstil fir
masının giriş 
kapısını zorlayarak 
içeriye giren zanlılar, 
ikinci kattaki büro 
bölümündeki para 
kasalarını açtı.
Şahıslar kasalardaki

5 bin euro nakit ruhsatlı tabanca, 50 
para, Glock marka adet mermi, 135

adet cumhuriyet altı 
m, 80 bin lira değe 
rinde 20 bilezik, 80 
bin liralık pırlanta 
seti ve 2 bin doları 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Akşam saatlerinde 
işyerini kapatarak 
evine gittiğini 
belirten Fehim H., 
sabah işe geldiğinde 
hırsızlıkla karşılaş 
tığını söyledi.
Bursa Em niyet 
Müdürlüğü 
olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlattı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Hüseyin Zengin adındaki 85 yaşındaki şahsı bulmak için yapılan aramalar sonuç vermedi

Kamp alzheimer hastası
Dünün Gemlik Gündemi...

Bir ulusun var veya yok olma savaşının, Ana 
dolu’nun ortasında küçük bir kasabada toplanan 
yurtseverlerin, emperyalizme başkaldırmak için 
buluşma günüdür 21 Aralık 1920...

Mustafa Kemal ve arkadaşları, Ankara’ya bu 
gün geldi ve kurtuluş kıvılcımını burada yakarak 
milletin vekillerini toplayarak, TBMM’ni kurdu, 
mücadeleyi başlattı..

27 Aralık bunun için önemlidir.
**** **** **** ****

Dün sabah, Bursa Balık Hali’ne işe giden 4 gen 
cimiz dikkatsizlik sonucu kaza geçirdiler.

Sabah işyerime geldiğimde acı haberi verdiler.
Kazada 2 ölü, 2 de yaralı var.
Ölüm haberi Tunceli kökenli aileleri yıktı.
Allah ailelere sabırlar versin.

**** **** **** ****

Sabah bize gelen bir başka haberde de eski 
komşumuz, Gemlik Belediyesi eski iskele memu
ru Hüseyin Zengin’in kayboluşuydu.

Hüseyin Amca 85 yaşında ve alzheimer has
tasıydı.

Sabah evinden çıktı ve bir daha dönmedi.
0 çıktı ama bütün aile o yaşlı adamı bulmak 

için adeta seferber oldu.
Nakliyeciler Derneği Başkanı Alaattin Akcan’ın 

kayınpederi olan Hüseyin Zengin’in bulunması 
için oturduğu evin önüne gittiğimde, Bursa 
Osmangazi Jandarması Arama Kurtarma ekibi 
köpek timiyle Gemlik’e gelmişti.

Bir süre aramaların gelişimini izledim. Sonra 
AKUT’un ve Sivil Savunma İl Müdürlüğü 
Kurtarma ekiplerinin de yaşlı hastayı bulmak için 
bu seferberliğe katıldığını gördüm.

Dün akşam karanlığında ekipler Bursa’ya dön
müştü ama, aile fertleri 15 kişilik başka bir ekip 
kurarak aramaları sürdürüyordu.

Geç saatlerde bir sonuç almamasının üzüntüsü 
vardı herkeste...

Umutların tükendiği anlar olur ya aynı öyle...
Alzheimer hastalığı, son yılların en korkunç 

yaşlılık hastalıklarından.
Sayıları ise azımsanmayacak kadar çok.

**** **** **** ****

Gemlik’te gündem bitmiyor.
Bakıyorsunuz siyasilerin tartışmaları günlerce 

sürüyor...
0 bitiyor, bir başkası başlıyor.
Dünkü yazımda, Gemlik Gübre’nin fabrika 

sahasına yapmak istediği üre ve kompeze gübre 
fabrikasıyla ilgli olarak ön ÇED raporu 
görüşmeleri üzerine kopan fırtına üzerine, ilk kez 
benimle konuşan Gemlik Gübre ve GEMPORT’un 
yeni patronu Ali Rıza Yıldırım ile yaptığım 
görüşmeleri yazacağımı belirtmiştim.

Dün, Gemlik Gübre’den aradılar ve basına 
konuyla ilgili geniş bir açıklama yapacaklarını 
bildirdiler.

Ali Rıza Yıldırım’ın açıklamasının yapılmamış 
sayılmasını ve yeni açıklamanın yayınlanmasını 
istediler. Yıldırım ile yaptığım görüşmeyi kendi 
me saklıyorum.

Konunun geniş detayını, açıklama elimize ulaş 
tığında Gemlik halkıyla paylaşacağız.

İki tarafın görüşlerinin Gemlik halkı tarafından 
değerlendirme fırsatı bulunsun diye...

iki gündür bulunamadı
Önceki sabah, 
Halitpaşa Mahallesi 
Yedievler Sokak 
Başak Apartmanı no 
2 de oturan 
alzheimer hastası 
Hüseyin Zengin 
adındaki 85 yaşında
ki yaşlı şahıs, evin
den çıktıktan sonra 
bir daha geri dönme
di.
Çarşamba sabahı 
eşinin kapıyı kilitle
meyi unutması üze 
rine, oturduğu apart
mandan üzerinde 
eşofmanla sokağa 
çıkan Hüseyin 
Zengin, yakınlarının 
Bursa Jandarma 
Arama Kurtarma 
ekibi, Bursa Akut ve 
Bursa Sosyal Sivil 
Arama Kurtarma 
ekiplerinin ara
malarına karşın 
bulunamadı.

İKİ GÜNDÜR 
BULUNAMADI 
Kocasını yatağında 
göremeyen Hüseyin 
Zengin’in eşi 
Sabriye Zengin 
durumu çocuklarına 
anlatınca, arama 
çalışmalarına baş
landı.
Nakliye ve Akaryakıt 
işletmecisi Alaattin 
Akcan’ın kayın
validesi, Sadık ve 
Hüseyin, Elifnur 
Çavdar’ın dedeleri 
olan Hüseyin 
Zengin’in Salı 
sabahı saat 08.40 
sıralarında evden 
çıktığı saptandı. 
Atatürk İlkokulu 
yakınlarındaki sokak 
kameralarının ince
lenmesi sonucu, 
Zengin’nin Orhaniye 
ve Kayhan Mahallesi 
Muhtarlığı büro
larının bulunduğu 
mevkiide görüntüleri 
saptandı.
Daha sonra yaşlı 
adamın hangi yöne 
gittiği belirlenemedi. 
İlk günkü aramaların 
aile ve yakınları 
tarafından 
yürütülmesine

karşın, yaşlı adamın 
bulunamaması üzeri 
ne dün, Bursa 
Osmangazi 
Jandarması Arama 
Kurtarma ekibinden 
destek istendi.
Köpek timi ile ilçemi 
ze gelen jandarma 
timi, bölgedeki boş 
evleri aradı.
İmam Hatip Lisesi 
kameraları incelendi, 
köpeklerle yapılan 
aramalardan da 
sonuç alınamadı.

MOBESELER DE 
TARANDI 
Aile, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
başvurarak, kayıp 
hastanın bulunması 
için MOBESE karne 
ralarının incelenme 
sini istedi.
Polisin MOBESE 
kameraları inceleme
sine karşın, Hüseyin 
Zengin’in izine rast
lanamadı.
Bu arada, Bursa 
AKUT Arama 
Kurtarma ekibi de 
devreye sokuldu. 
Çevredeki zeytinlik
ler, sahil bandı, 
Küçük ve Büyük 
Kumla sahili ve 
zeytinlikler dün geç 
saatlere kadar 
arandı.
Bursa Sivil Savunma 
İl Müdürlüğü, Arama 
Kurtarma Ekibi de 
yaşlı şahsın bulun
ması için ilçemize 
geldi.
3 ekip ve onlarca

aramada sonuç alı
namadı.
Bunun üzerine ilan
lar bastırılarak 
duvarlara asılarak, 
kayıp aramaya 
devam edildi.
Bildirilen her türlü 
ihbarın üzerine gidil 
meşine karşın, gaze 
temizin baskıya veril 
diği saate kadar 
Hüseyin Zengin’den

Acılı aileler 
alzheimer hastası 
Hüseyin Zengin’i 
görenlerin 0532 - 
410 1993,0537- 
775 6577,0532- 
313 9313,0532- 
200 2154,0533- 
211 3418 nolu tele
fonları arayarak 
bilgi vermelerini 
istediler.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Serbest Kürsü
Necdet ZAMBAK

BAŞBAKANIN MÜTERCİMLERİ.
Başbakan nece 

konuşuyor?
Konya'da 

işadamlarına yaptığı 
konuşmada;

"Kuvvetler 
ayrılığının önlerine 
engel olarak çık
tığını" söyledi.

Bunu hiçbir yoru
ma mahal vermeye
cek şekilde net ve 
arı bir Türkçeyle 
söyledi.

Arkasını 
toplayıcılar hemen iş 
başına geçti.

"Efendim sayın 
başbakanımız aslın

da onu öyle demek 
istemedi."

"Aslında 
başbakanımız 
kuvvetler ayrılığına 
karşı değildir"

"Başbakanımızın 
asıl anlatmak iste
diği şuydu" gibi 
yorumlarla müter
cimliğe soyundular.

Yahu bir ülkenin 
başbakanı bu kadar 
mı anlaşılmaz 
konuşur.

Açtık televizyonu, 
geçtik karşısına, ne 
dediğini gördük duy
duk.

"KUVVETLER 
AYRILIĞI ÖNÜMÜZE 
ENGEL OLARAK 
ÇIKIYOR" dedi.

NOKTA.
Bu kadar net bir 

söylem karşısında 
neden lafı eğip 
büküp mütercimlik 
yapmaya çabalıyor
sunuz....?

Doğrusunu duy
duğumuz lafı bu 
kadar eğip büker 
şeniz.

Birileri de çıkar, o 
lafları rulo yapar, 
size düter.

YAZIKLAR 
OLSUN

ODTÜ de çıkan 
olaylar neticesinde 
Devlet üniversiteleri 
rektörlükleri ODTÜ 
yönetimini kınama 
yarışına girdiler.

Durum o hale 
geldi ki "Neredeyse 
iktidar hangi 
üniversite kınamadı" 
diye soruşturma 
açacak.

Oysa biz üniver
siteleri; bir ülkenin 
motor gücü olarak 
bilirdik, bilim 
yuvaları olarak 
bilirdik.

Bu bir yavşaklık- 
tır.

Bu bir iktidar 
yalamalığıdır.

Polisin orantısız 
güç kullandığını es 
geçeceksiniz, 

Masum öğrenci
lerin, en doğal hakkı 

olan gösteri yapma 
hakkını görmezden 
gelip sonrada 
namusluca 
poponuzun üstünde 
oturacaksınız.

Dikensiz gül 
bahçesi istiyorsunuz 
ha.

Afferin size.
Sonra bu millet, 

sizin yönettiğiniz 
üniversitelerden,

"FİKRİ HÜR 
VİCDANI HÜR" 
nesiller yetiştirme 
nizi bekleyecek, 
öylemi?

Dün 12 Eylül'de, 
28 Şubat'da cun
tacıların önünde 
salto duranlar, 

Bugün AKP nin 
önünde takla 
atıyorlar.

Yazıklar olsun.
Adnan 

MENDERES'in ellili 
yıllarda üniversite 
hocaları için

söylediği O talihsiz 
sözü sizin için kul
lanmak zorundayım.

"KARA 
CÜPPELİLER" 
(namuslu, özgür 
düşünceli, yalaka ve 
yancı olmayan hoca 
lan tenzih ederim.)

Bir de adlarının 
önünde koca koca 
"PROFESÖR" 
ünvanları var.

Artık bu PROFE 
SÖR ünvanı, bir 
sürü yavşak adama 
da veril memeli.

Not: Bir zamanlar 
Cavit ÇAĞLAR 
başbakanlık yapmış 
biri için "YAVŞAK" 
demişti. Sonrada 
gazetecilere dönüp, 
"Arkadaşlar yavşak 
bit yavrusu demek 
biliyorsunuz değil 
mi." demeci ile 
duruma açıklık getir
mişti. ilanen duyuru
lur.

Karsak Yaya Röpriisii hizmete girdi

ile Emin Dalkıran 
kordonuna bağlayan 
köprü de tamamlan

mak üzere. U.Ü. Gemlik
Köprü önceki gün Yerleşkesi’nden
yayalara açıldı. Gemlik merkezine

Gemlik Belediyesi 
Karsak Deresi 
Rekreasyon Çalış
maları tüm hızıyla 
sürüyor.
Karsak Deresi içinde 
temizleme ve istinat 
duvarlarını yenileme 
çalışmalarını devam 
ettiren Gemlik Bele 
diyesi, derenin deniz 
le bağlantılı olan 
bölümünde de çevre 
düzenlemesi çalış
malarına aralıksız 
devam ediyor. 
Rekreasyon projesi 
kapsamında dereyi 
Üniversite Meydanı

gitmek isteyen 
öğrencileri sahil 
yoluyla köprüden 
geçerek Emin dalkı- 
nan Kordon’una 
ulaşıyor.
80 santimetre çapın
da, 14 metre uzun
luğunda 16 adet fora 
kazık çakılan 4 
metre genişliğindeki 
30 metre uzunluğun
daki köprünün kaba 
inşası önceki gün 
tamamlandı ve yaya 
ların hizmetine 
sunuldu.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, Yerleşke 
önünde oluşturulan- 
meydanı gelecekte 
festival alanı olarak 
da kullanılabilecek 
lerini söyledi.
Üniversite 
Meydanında da son 
rötuşların yapıldığını 
belirten Yılmaz, 
Gemlik'in başta 
girişi olmak üzere 
tamamının değişe
ceğini ve vizyon 
kent, ilçenin marka 
değeri artırma ve 
estetik proje ve 
yatırımların devam 
edeceğini söyledi.

Yeni asgari ücret belli oldu
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, "Asgari 
ücret yılın ilk 6 ayı 
için yüzde 4,1, ikinci 
6 ay içinse yüzde 4,4 
artırılmıştır. Asgari 
ücrette 2013 yılında
ki ortalama artış 
yüzdesi ise yüzde 
8,61 olmuştur" 
dedi.
Buna göre net asgari 
ücret 739 TL'den 774

TL'ye, brüt asgari 
ücret ise, 940 TL'den 
978 TL'ye çıkarıldı.

MİLYONLARIN 
BEKLEDİĞİ 
HABER
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu toplan
tısının ardından 
açıklama yapan 
Bakan Çelik, Asgari 
Ücret Tespit 
Komisyonu'nun

çalışmalarını tamam
ladığını söyledi.
Komisyonun ilgili 
kurumlardan 2012 
yılında gerçekleşen 
ve 2013 yılında 
hedeflenen 
ekonomik durumla 
ilgili raporlar aldığını 
ve incelediğini anla
tan Çelik, 2013 yılın
da hedeflenen 
enflasyon oranının 
yüzde 5,2, büyüme 

oranın ise yüzde 4 
olarak belirlendiğini 
ifade etti.
Çelik, 2013-2015 yıl
larını kapsayan orta 
vadeli program 
döneminde 1,5 
milyon yeni istihdam 
oluşturulmasının 
hedeflendiğini 
vurguladı.
Bakan Çelik, 
şöyle devam etti: 
"2013 yılında 

ülkemizde uygu
lanacak asgari 
ücret miktarı oy 
çokluğu ile belirlen
miştir.
Buna göre, aylık 
brüt asgari ücret 940 
TL'den ilk 6 tay için 
978,75 TL'ye, ikinci 
altı ay içinse bin 
21,50 TL'ye yük
seltilmiştir.
Aylık net asgari 
ücret ise 739,79

TL'den 774 TL'ye, 
ikinci 6 ay içinse 
804,70 TL'ye yük
seltilmiştir.
Böylelikle asgari 
ücret yılın ilk 6 ayı 
için yüzde 4,1, 
ikinci 6 ay içinse 
yüzde 4,4 artınI 
mıştır. Asgari ücrette 
2013 yılındaki ortala
ma artış yüzdesi ise 
yüzde 8,61 olmuş
tur.” I
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“Okullar hayat olsun projesine sahip çıkalım"

Gemlikli Şehit 
Aileleri Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe Ör 
gütünü Ziyaret Etti. 
Şehit Aileleri temsil
cileri, Hüseyin 
Bıçakçı ve Hasan 
Çataklaş Başkan 
Vekili Bülent Çiçek 
ve Yönetim Kurulu 
Üyelerini Makamın 
da Ziyaret Etti.
Şehit aileleri 
"Bayrakları Bayrak 
Yapan Üstündeki 
kandır. Toprak, eğer 
uğrunda ölen varsa 
vatandır yazılı, Türk 
Bayrağı fonunda 
ilçenin 12 şehidinin 
resminin bulun
duğu çerçeveli 
tabloyu ,Chp 
örgütüne hediye 
ettiler.
Şehit Aileleri 
Temsilcileri, dernek- 
leşeceklerini ve 
dernekleşmede ki 
en büyük amaçları 
mn aileler arasında
ki kopukluğu gider
mek, şehit 
ailelerinin birbirleri

KRŞGDG BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

ni daha iyi tanı
masını sağlamak, 
aynı acıyı yaşayan 
ailelerin birbirlerine 
destek olarak bir 
nebzede olsa nefes 
alacakları inancını 
taşımamızdır” diye 
konuştular.
CHP’le Bülent 
Çiçek, “Bu toprak
larda özgürce yaşa
mayı şehitlerimize 
borçlu olduğumuzu 
unutmamalıyız. Şehi 
tlerimiz ve Şehit 
Ailelerimiz ilk defa 
gündeme gelmiyor. 
İlk zamanlar acemi
lik çekilmiştir fakat 
bundan sonra 
yapılan, atılan adım
lar halen yerinde 
saymaktadır. Bu 
ülkede en iyi olanak 
lar Şehit ve Gazi 
Ailelerimize sağlan
malıdır. Bu vesile 
ile derneğinizin 
hayırlı işlere vesile 
olacağına inanıyo 
ruz, CHP olarak her 
zaman yanınızda 
olacağız.” dedi.

Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
ilçedeki okulların 
yanı sıra Gemliklile 
rin de "Okullar 
Hayat Olsun" proje
sine sahip çıkması 
gerektiğini söyledi. 
Belediyeler ile Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
arasında imzalanan 
"Okullar Hayat 
Olsun Projesi" pro
tokolünü hatırlatan 
Yılmaz, "Devlet ve 
yerel yönetimler 
yatırından devam 
ettirirken, yatırımları 
sadece öğrenciler
imiz değil, velileri

SP’den hayırlı olsun ziyareti
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Balıkpazarı 
mahallesinde Hasan 
Uygun ve İsmail 
Uçak tarafından 
yeni açılan Nur 
Düğün salonuna 
hayırlı olsun

ELEMAN
CNC FREZE OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR 
DOLGUN MAAŞ+SSK+YEMEK

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

MİKROSAN METAL SAN. TİC1TD.ŞTİ
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi 6.Blok No: 9 

Tel: 0 541 454 95 59 ORHANGAZİ

miz ve halkımız da 
değerlendirmelidir. 
Bu proje ile artık 
okul bahçeleri okul 
bahçesi olmasının 
da ötesinde sosyal 
bir yaşam haline 
gelmiştir. Sosyal, 

ziyaretinde bulundu, geçen ziyaret esna 
Samimi bir havada sında Hasan Uygun

kültürel ve sanatsal 
faaliyetlerle birlikte 
sportif faaliyetler 
açısından da halka 
açılmıştır. Bu iyi 
değerlendirilmeli ve 
sahip çıkılmalıdır" 
dedi.

Lale Kemal Kılıç İlk 
Okulu Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Şenol Ünal, başkan 
yardımcısı İsmail 
Uysal ve yönetim 
kurulu üyeleri 
Nilgün Özçiğdem ile 
Derya Ergen'i 
makamında ağır
layan Refik Yılmaz, 
çocuklara ve 
gençlere de sahip 
çıkılması gerektiğini 
dile getirerek, 
"Sahip çıkılmayan 
bazı gençlerimizin 
durumunu maalesef 
üzüntüyle izliyor ve 
görüyoruz.” dedi .

ve İsmail Uçak ziya 
retten duydukları 
memnuniyeti dile 
getirdiler. Sohbet 
sonrası Düğün salo
nunu gezen Özmen 
ve yönetim kurulu 
üye leri salona tam 
not vererek hayırlı 
bol kazançlar 
dilediler.

TEMA A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Gemlik Körfez

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KAYIP
BEKO TR 200 YHB 10503274 

SERİ NOLU YAZAR KASA 
RUHSATIMI KAYBETTİM.

HÜKÜMSÜZDÜR. 
MUSTAFA ŞAHİN

ELEMAN . ADRES CAFE’DE ÇALIŞACAK 
BAYAN SERVİS ELEMANI ARANIYOR

ARANIYOR TEL: 0 224 513 89 70
‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazeteşi.çöm
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Gebze-Orhangazi- 
İzmir Otoyol Projesi 
ve Demir yolu İltisak 
balışması 
Yap-İşlet-Devret 
modeli ile yapımına 
başlanacak olan 
otoyol, Gemlik'ten 
de geçecek. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün pro
jelendirdiği ilk pro
jede otoban, 
Umurbey'in alt 
tarafından geçerek 
Engürücük Köyünde 
Gemlik ile bağlantısı 
yapılacaktı. 
Projenin bu haliyle 
uygulamaya geçme
si durumunda 
Gemlik için bir çok 
olumsuzluzluğun 
meydana geleceği 
ortaya çıktı. 
Bunların başında 
görüntü, gürültü ve 
çevre kirliliği mey
dan gelecekti. 
Ayrıca Gemlik için 
birinci derecede 
geçim kaynağı olan 
binlerce zeytin ağacı

yok edilecektir. 
Bütün bu olumsuz 
lukların ortadan 
kaldırılması için 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Gemlik Belediyesi 
projenin değiştiril 
meşine yönelik çalış
malar yaparak ilgili 
kurumlarla diyaloğu 
sürdürüyor.
Önceki gün, Gemlik 
Belediyesi, GTSO 
üyesi liman ve 
sanayi tesisleri ile

Serbest Bölge tem
silcileri ile yapılan 
bilgilendirme toplan
tısında, mevcut 
yolun Umurbey'in 
altından değil de üst 
tarafından aecerek
Ovaakça'ya bağlan
masının Gemlik için 
hayati önem taşıdığı 
belirtildi.
Ayrıca yolun, Ser 
best Bölge, sanayi 
tesisleri ve limanlara 
bağlantısının da 
şimdiki Küçük Sana 

yi Sitesi karşısından 
verilmesinin yan
lışlığı vurgulandı. 
Bu uygulama yerine 
Engürücük Köyü 
mevkiinden bağlan
tının ilk projedeki 
gibi veriîmesininin, 
bölgenin ulaşım 
sorununu çok büyük 
oranda çözeceği 
konusunda fikir bir
liğine varılıdı. 
Demir Yolu İltisak 
Çalışması 
Türkiye'nin 2023 

vizyonu çerçeve 
sinde yük taşı
macılığına destek 
sağlamak, mevcut 
demiryollarının kul
lanımını arttırarak, 
ulaştırma maliyet
lerini düşürmek, kar
bon monoksit 
salınımını asgari 
seviyelere çekerek, 
çevreyi korumak ve 
ülkemizin uluslar 
arası pazarlarda re 
kabet edebilmesini 
sağlamak için çalış
malara başlamıştır. 
Bu vesile Devlet 
Demir Yolları Genel 
Müdürlüğü ilgili 
yazsısı ile Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın bölge 
mizin mevcut yük 
kapasitelerini kendi
lerini bildirilmesi 
istendi.
İlgili yazıya 
dayanılarak GTSO 
ilgili kurum ve kuru
luşlarla bir bilgi 
lendirme toplantısı 
düzenledi ve ortaya 

çıkan görüşler 
raporu halinde 
TOBB'ne gönderildi. 
Demiryolu bağlan
tılarının Gemiik'e de 
geçecek olması böl
gemizin kalkınması 
açısından son 
derece büyük önem 
arz doğurduğu 
bildirilen raporda, 
GTSO nun her plat
formda konuyu ele 
alarak, ilgili kurum
larla görüştüğü ve 
Gemliklilerin düşün 
çelerini olarak bu 
konu bildirmişti. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada, 
Orhangazi yönünden 
gelen ve zeytinlikleri 
tahrip edecek oto
ban yolun Umurbey 
arkasına alınmasının 
Gemlik otoban 
bağlantısının da 
Engürücük köyün
den yapılması 
hususundaki 
kararında ısrarcı ola
cağı bildirildi.

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR
* *

MEDEN KARAR VERMEYİN

TAKVİMLER & SAATLER & AJANDALAR 
k KALEMLER & ÇAKMAKLAR & KALEMLİKLER

SÖMENELER & BLOKNOTLAR & KÜLLÜKLER

ajans böklal Cad. Bora 5ok.Akbank Aralığı 

Stüdyoteli]yanı No: 5® GEMİM 

Tel: (0224) 515 96 85
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1. Merve ÖZTÜRK27 Aralık Büyük 
Atatürk Koşusu 4 
ayrı kategoride 346 
öğrencinin katılımı 
ile Odun depoları - 
özel Aykent İlköğre
tim Okulu parkurun
da yapıldı. 
Müsabakalara, 
Minikler Kategorisi 
ilkokullar, Küçükler 
ve Yıldızlar 
Kategorisinde 
Ortaokullar ve 
Gençler 
Kategorisinde 
Liselerde okuyan 
öğrenciler katıldı. 
Ferdi ve Takım 
Birinciliği şeklinde 
yapılan organizsyon- 
da ev sahipliğini 
özel Aykent İlköğre
tim Okulu müsa 
bakaların ardından 
katılan tüm öğren
cilere yemek 
ikramında bulundu. 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı ödülleri 
üstlendi ve 24 Kupa 
ve 24 madalya dere
ceye giren öğren
cilere dağıtıldı.
Müsabakaların ardın

dan düzenlenen ödül 
törenine, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, İlçe Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Burhan 
inan ve ALİ Osman 
Cura ile Okul müdür
leri, Öğretmenler ve 
veliler katıldı. 
İlçemiz Beden 
Eğitimi Öğretmen
lerinin kişisel özveri
leri ile Start, Finish 
ve Masa 
Hakemliklerini yap
tılar.
Okul Sporları Tertip 
Komitesi üyesi ve 
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi Beden Eğitimi 
öğretmeni Yunus 
Emre Ünsal'ın sun
duğu ödül töreninde; 
Ferdi Minik Kızlar 
Kategorisinde 1. 
olan Hafize KADAR 
(Ş.Cemal İlkokulu ), 

2. olan Kübra 
AKSOY 
(11 Eylül I.O.) 3. olan 
Nazmiye ÖZTÜRK 
(Lale Kemal Kılıç 
I.O.). Minik Kızlar 
Kategorisi Takım 
Birinciliği;
1.11 Eylül İ.O., 
2. Lale Kemal Kılıç 
İ.O.,
3. Atatürk İ.O. ödül
lerini ilçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan verdi. 
Ferdi Minik Erkekler 
Kategorisinde 1. 
Faruk Metin 
POYRAZ (Lale 
Kemal Kılıç İ.O.), 2. 
Emircan PEKTAŞ 
(Lale Kemal Kılıç 
I.O.), 3. Çağan 
ÖZTÜRK (100. Yıl 
İ.O.). Minik Erkekler 
Kategorisi Takım 
Birinciliği; 1. Lale 
Kemal Kılıç İ.O., 2.
11 Eylül İ.O., 3. 
Atatürk İ.O. ödülleri
ni İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura verdi. 
Ferdi Küçük Kızlar 
Kategorisinde 1. Aslı

Nur SARI (Çınar 
İ.O.), 2. Gamze 
KARAGÖZ (Şükrü 
Şenol Ortaokulu), 3. 
Feyza Nisa KAĞNICI 
(TSO Gazi İ.O.) 
Küçük Kızlar 
Kategorisi Takım 
Birinciliği;
1. Şükrü Şenol 
Ortaokulu, 2. Lale 
Kemal İ.O., 3. Çınar 
İ.O.
Ferdi Küçük 
Erkekler 
Kategorisinde 1. 
Resul ÖZTÜRK ( 
Lale Kemal Kılıç İ.O.) 
2. Ünsal AYTAŞ ( 
Lale Kemal Kılıç İ.O.) 
3. Şükrü Şenol 
Ortaokulu.
Küçük Erkekler 
Kategorisi Takım 
Birinciliği;
1. Lale Kemal Kılıç 
İ.O., 2. Şükrü Şenol 
Ortaokulu, 3. Çınar 
İ.O. ödüllerini İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
verdi.
Ferdi Yıldız Kızlar 
Kategorisinde 1. 
Melike ALANKO

(Şükrü Şenol 
Örtaokuİu), 2. Büşra 
AKBAŞ (11 Eylül 
İ.O.), 3. Selenay 
ESMER (Şükrü 
Şenol Ortaokulu).
Yıldız Kızlar 
Kategorisi Takım 
Birinciliği;
1. Şükrü Şenol 
Ortaokulu , 
2.11 Eylül İ.O., 
3. Çınar İ.O.
Ferdi Yıldız Erkekler 
Kategorisinde 
1. Erol ÖKSÜZ 
(Şükrü Şenol 
Ortaokulu), 
2. Kayahan 
HEKİMOĞLU (Şükrü 
Şenol Ortaokulu), 
3. Furkan YÖNDEŞ 
(Kumla Ali Kütahya
İ.O.)
Yıldız Erkekler 
Kategorisi Takım 
Birinciliği; 1. Şükrü 
Şenol Ortaokulu, 2. 
Lale Kemal Kılıç İ.O, 
3. Ali Kütahya İ.O. 
ödüllerini Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz verdi.
Ferdi Genç Kızlar 
Kategorisi;

(Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi), 2. 
Kübra KARATAŞ 
(Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi), 3. 
Hale İNAN (Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi).
Genç Kızlar Takım 
Birinciliği;
1. Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi, 2. 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, 3. Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Ferdi Genç Erkekler 
Kategorisi; 1. Onur 
BİRLİKLER (Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi), 2. Mustafa 
AKKAYA (A.İmam 
Hatip Lisesi), 3. Halil 
İbrahim TAŞDEMİR 
(A. İmam Hatip 
Lisesi)
Genç Erkekler Takım 
Birinciliği; 1. 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, 2. ATL ve 
EML, 3. Ticaret 
Meslek Lises, ödül
lerini Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık verdi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 9683 Fax : (0.224) 513 35 95
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Zorunlu trafik si 
gortalarında ser 
best fiyat uygula
masına geçilme 
sinin ardından özel 
likle kaza yapan ve 
riskli sınıfa giren 
sürücülere ağır fat
uralar çıkmaya 
başladı. 
Sigortacılar, sürü 
cülerin geçmiş bil
gilerine göre zorun
lu trafik sigorta 
bedellerinin 2 bin 
liranın üzerine 
kadar çıktığını 
söylüyor, 
önceki yıllarda 
herkes için aynı 
olan zorunlu trafik 
sigortasında artık 
sigorta şirketleri 
farklı tarifeler 
belirleyebiliyor. 
Şirketlerin Hazine 
Müsteşarlığı tarafın 
dan açıklanan 
rehber ücretlerin 
yüzde 300 üzerine 
kadar çıkabilmesi 
ve son dönemde 
getirilen SGK payı 
ücretlerin yük
selmesine neden 
oluyor, 
konuyla ilgili bilgi 
veren yetkililer, 
sürücülerin son 5 
yıl içerisindeki 
hasarlı kazalarının 
yanı sıra ödemele 
rin düzgün olup 
olmadığına veya 
aracın kişiye 
mi şirkete mi ait 
olduğuna dikkat 
edildiğini 
belirterek, "ayrıca 
sürücünün tecrübe
si de önemli.
Yeni tescil edilmiş 
araçlarda çok 
yüksek fiyatlar 
gelebiliyor. 
Bizim önerimiz

küçük hasarlı 
kazalarda sigortaya 
hasar kaydı açılma
ması. Çünkü 100 
liralık bir hasar işin 
içine sigorta gir
ince 300-400 liraya 
kadar çıkabiliyor. 
Sigorta şirketi de 
bunu bir sonraki 
sene kullanıcının 
sigorta primini yük
selterek ona fatura 
ediyor" ifadesini 
kullandı.
Yeni uygulama ile 
birlikte İstanbul'da 
309 lira civarında 
olan sabit ücretin 
binek araçlarda 
artık 700-800 
liralara kadar yük
selebildiğini 
belirten sigor
tacılar, ticari 
araçlarda ise 900 
liradan 2 binli 
rakamlara kadar 
çıktığına dikkat 
çekiyor.
Öte yandan 
konuyla ilgişii 
olarak A.A'ya açık
lama yapan 
Diyarbakır 
Sigortacılar Dernek 
Başkanı Gaffur 
Türkay da kaza 
yapan sürücülerin 
zorunlu trafik 
sigortası bedelini, 
kaza yapmayan 
sürücülere oranla

2-3 kat daha fazla 
ödemeye 
başladığına dikkat 
çekti.
Türkiye Sigorta ve 
Reasürans 
Şirketleri Birliği 
tarafından öneri 
niteliğinde duyuru
lan zorunlu trafik 
sigortası bedelinin, 
sigorta şirketlerine 
göre farklılık gös
terdiğini kaydeden 
Türkay, "Son 
dönemde şirketler 
hasar oranının 
yüksekliği 
nedeniyle zorunlu 
trafik sigortası 
fiyatında artış 
yaptı.
Ancak özellikle 
kaza yapmış 
sürücülere ait 
araçlardaki artış 
çok daha fazla. 
Kaza yapmamış 
sürücüye ait bir 
otomobilin sigorta 
bedeli 400-450 lira 
tutarındayken, kaza 
yapmış bir otomo
bilin sigorta bedeli 
bin 500 liraya kadar 
yükseldi.
Dolayısıyla tüketi
cilere şunu söyle
mek istiyorum; 
tüketiciler çok 
dikkatli olmalı, çok 
daha dikkatli araç 
kullanmalı" dedi.

Türkiye ekonomisi 
2012 yılında önemli 
satın alma, birleşme 
ve yeni ortaklıklara 
tanıklık etti. En 
büyük el değiştirme 
köprü ve otoyolların 
satışı olurken, 
Denizbank'ın Rus 
Sberbank'a ve 
TAV'ın Fransızlara 
satışı ile Anadolu 
Efes-Miller ortaklığı 
da gündeme damga 
vurdu. Birçok Türk 
firması yabanacılara 
satılır veya çeşitli 
ortaklıklar yaparken, 
bazı Türk firmaları 
da yurtdışında şir
ket satın aldılar.
KÖPRÜ VE 
OTOYOLLAR 
SATILDI 
Tarihin en büyük 
ikinci özelleştirmesi 
olan köprü ve otoy
olların Özelleştirme 
ihalesini 5 milyar 
720 milyon dolarla 
Koç Holding AŞ - 
UEM Group Berhad 
- Gözde Girişim 
Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı kazandı. 
DENİZBANK 
RUSLARIN OLDU 
Bir zamanlar Zorlu 
Grubu'na ait olan 
ancak 2006 yılında 
Fransız-Belçika 
ortaklığı Dexia'ya 
satılan Denizbank 
bu kez de Rusya'nın 
en büyük bankası

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Sberbank'a 3.54 mil
yar dolara satıldı. 
EFES ile 
SABMILLER ORTAK 
OLDU: 
Dünyanın en büyük 
ikinci bira üreticisi 
İngiliz SABMiller, 
Efes’e ortak oldu. 
SABMiller Efes'in 
yüzde 24 hissesini 
alırken, buna 
karşılık Rusya ve 
Ukrayna’daki 1.9 
milyar dolarlık bira 
operasyonlarını 
Efes'e devretti.
Geçtiğimiz yılın 
sonunda duyurulan 
işbirliği anlaş
masının imzaları bu 
yılın Ocak ayında 
atıldı.

SABANCI'YA YENİ 
ORTAK
Sabancı Holding şir
ketlerinden Enerji 

sa'da ortaklık deği 
şimi oldu.
Enerjisa'da 
AvusturyalI Verbund 
yerine ortak olarak 
Alman E.ON geldi. 
E.ON, Verbund'un 
yüzde 50 hissesini 
satın alacak.
Enerjisa Enerji A.Ş. 
bünyesinde, 
Enerjisa Enerji Üre
tim, Enerjisa 
Elektrik Enerjisi 
Toptan Satış ve 
Ticaret, Enerjisa 
Elektrik Dağıtım ve 
Enerjisa Doğal Gaz 
Toptan Satış olmak 
üzere 4 operasyonel 
şirketi bulunuyor. 
Şirketin sitesinde 
yer alan bilgiye göre 
Enerjisa şirket
lerinin 2011 yılı kon
solide satış cirosu 
3,7 milyar TL’ye 
seviyesinde.

• B

I H

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

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

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

OTOBÜS

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

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 813 O1 031

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

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-T82
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4458 

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)

UIIİUMlIlil

VENÜS SİNEMASI 
EVİM SENSİN: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30

MOSKOVANIN 
ŞİFRESİ TEMEL: 

12:00-14:15-16:30- 
18:30-20:30

REZERVASYON 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BIRILBIRINCIUGIDOHI
26 Aralık 2012 tari
hinde Bursa Kestel 
Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
liseler arası güreş 
müsabakalarının ilk 
gününde greko
romen stilde min
dere çıkan Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencisi 
Zafer Taha Efe 76 
kiloda tüm rakipleri
ni yenerek Bursa il 
Şampiyonu oldu. 
54 kiloda mindere 
çıkan Mehmet Çeki 
ise Bursa il 
üçüncüsü oldu. 
76 kiloda birinci 
olan Zafer Taha Efe 
Türkiye 
Şampiyonasında 
Bursa'yı temsil etme 
hakkını elde etti. 
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen; 
Okul yönetimi, tüm 
öğretmenlerimiz, 
beden eğitimi öğret
menlerimiz Bekir

Gührmak ve Yunus 
Bayır'ın destek
leriyle öğrencileri 
miz disiplinli, karar
lı, heyecanlı çalış
malarının sonunda 
çok önemli derece 
ler elde etmekteler. 
Öğrencilerimizi kut
luyor. Başarılarının 
artarak devam 
etmesini diliyorum.

Ayrıca öğrencilerim
izle yakından ilgile
nen onların en iyi 
şekilde yetişmesi 
için gayretlerini 
esirgemeyen Güreş 
Antrönörü Sevgin 
Güneş'e, Beden 
Eğitimi öğretmen
leri Bekir Gührmak 
ve Yunus Bayır 'a 
teşekkür etti.

Gemlik 
Bursasporlular 
Derneği Başkanı 
Ferhat Orhan ve 
Başkan Yardımcısı 
Murat Kayhan, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret ettiler.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a, ilçe 
sporuna, amatör 
küme takımlarına ve 
sivil toplum örgüt
lerine yönelik çalış
malarından dolayı 
teşekkür eden Yeşil 
Beyazlılar, Gemlik 
Bursasporlular 
Derneği Armalı yeşil 
beyaz süslemeli 
duvar saatini Refik 
Yılmaz'a hediye 
ettiler.
Spor Kulübü ve 
Dernek yöneticil
iğinin zevkli ama 
meşakkatli bir iş 
olduğunu Vurgu
layan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ilçede de

her türlü zorluğa 
rağmen bu işi 
gönülden yapan bir 
avuç insanı her 
zaman kutladığını 
söyledi. Amatör 
spor kulüpleri ve 
derneklere sadece 
yerel yöneticilerin 
değil, Gemlik'i 
seven, sevdiğini 
iddia eden herkesin 
sahip çıkması 
gerektiğini vurgu
layan Refik Yılmaz, 
Gemlik Belediyesi 
olarak spora yönelik 
tesisleşme hamlesi
ni devam ettirecek
lerini bildirdi. Yerel 
yönetimlerin görevi
ni yaparken, ilçe 
dinamiklerinin de 

elini taşın altına 
koyması gerektiğini 
açıklayan Refik 
Yılmaz, "spor, barış 
ve kardeşlik unsu
runu, elbirliğiyle 
hareket edersek, 
başarılarla taç
landırırız" dedi.

Gemlik 
Bursasporlular 
Derneği yöneticiler
ine duyarlı yak
laşımlarından kut
layan Refik Yılmaz, 
duvar saati hediyesi 
için de teşekkür etti. 
Yılmaz, Gemlik 
Bursasporlular 
Derneği amblemli 
yeşil beyaz duvar 
saatini makamına 
astı.

5 S AŞKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI <
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde C

MENÜ Özel Programı’na sîzleri de bekliyoruz.

ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KİŞİ BAŞI)
Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık
Sebzeli Krep (Havuç, Kabak, Biber, Soya Sosu ile) 
Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile 
Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı

ARA SICAK 
ANA YEMEK 
TATLI
ÖZEL İKRAMLAR : Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

PROGRAM___________
20:00 - 22:00 Dinleti Müziği
22:00 - 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler
23:00-23:50 İstek Bölümü

ALKOLLÜ :110 TL (2 Duble Yerli)
ALKOLSÜZ :80 TL
ÇOCUK :50 TL

23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

00:30-01:40 Club
01:40-03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

Bilet satışlarımız Aşka Otel'den bizzat yapılacaktır. Rezervasyonsuz giriş kabul edilmeyecektir.
YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON; Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

02245123200 - 022451231 00



MENTAL ARİTMETİKLE
türkîye'DEILK

KAYITLAR 
BAŞLADI

YARATICI DRAMA - ORİGAMİ - TAWGRAM
tŞKir DİHÇER MAH.VENİ PAZAR CAO.IRMAK SK. NO, «1 CBMIK

3. nünde izine 
rastlanamadı
Evinden çıktıktan sonra bir da 
ha dönmeyen ve tüm aramalara 
karşın bulunamayan alzheimer 
hastası 85 yaşındaki Hüseyin 
Zengin, 3. gün de tüm arama 
lara karşın bulunamadı. 4’de

Memleketine gönül borcunu ödeyerek aramızdan ayrılıyor

Borusan Holding Kurucusu ve Onursal 
Başkanı Asım Kocabıyık, bugün İstanbul 
Fatih Camiinde öğle namazından sonra kılı
nacak olan cenaze namazı ardından toprağa 
verilecek. Asım Kocabıyık, dün sabaha karşı 
fenalaşarak İstanbul Amerikan Hastanesi’n 
de tedavi altına alınmış, ancak kalp yetmez 
liği nedeniyle yaşamına veda etmişti. 88 
yaşında aramızdan ayrılan Asım Kocabı 
yık’ın cenaze törenine ilçemizden yoğun 
katılım olacak. Kocabıyık, bugün ebedi yol
culuğuna sevgi seli ile uğurlanacak. 2’de

Gemlik Gübre’den eleştirilere açıklama geldi 

"Yanıcı, parlayıcı- 
patlayıcı üretim ve 
yatırım yapmıyoruz” 
Gemlik Gübre A.Ş. Fabrikası’nda kurul
mak istenen üre ve kompoze gübre fab
rikası için yapılan ÇED toplantısında 
ortaya çıkan tepkiler üzerine, Gemlik 
Gübre yönetimi yazılı bir açıklama yapa 
rak, fabrikada yanıcı parlayıcı ve patlayıcı 
madde üretilmeyeceğini ve depolanmaya
cağı açıklandı. Haberi sayfa 3’de

Gine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Küçük Dev Adam
Türkiye, küçük dev adamını kaybetti.
Afyonkarahisar’ın Tazı köyünde doğup, iş yaşa 

mına küçük yaşta başlayıp, bir yandan eğitimini 
sürdüren, girişimciliği ile ülkesinin önde gelen 
sanayicilerinden olan Asım Kocabıyık öldü.

Gemlikliler, O’nu, 2 Aralık günü, Yerleşke içinde 
yaptırdığı Sunğipek eski Sinema Salonu’nd Kültür 
Merkezi’nin açılışında gördü.

Zor yürüyordu, sanki iyice küçülmüştü.
Yanından hiç ayrılmayan eşi, yine yanındaydı.
Eski Bakanlar, milletvekilleri, yeni ve eski rektör

ler, adlarının önlerinde Prof, bulunan hocalar, devle 
tin yöneticileri, bürokratlar, öğrenciler herkes her 
kes küçük adama saygı duyuyordu. Devamı 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Memleketine gönül borcunu ödeyerek aramızdan ayrılıyor

Gürhan ÇETİNKAYA
Ne olacak halimiz...

“Türkiye laiktir laik kalacak...” 
“Tam bağımsız Türkiye...” 
Ne güzel sloganlar...
Ama ne yazık ki...
Hep slogan boyutunda kaldı güzel 

yurdumuzda...
Bizi yönetenler içeride çıkan tepki 

seslerine hiç kulak asmadılar.
Kendi bildikleri doğrultuda 

hareket ettiler.
Artık;
Saf, temiz ve yalın olabilmek... 
Bağımsız kalabilmek...
Göbekten bağlı olmamak çok zor.
Çünkü “kişisel çıkarlar” insanları 

birbirlerinden o denli uzaklaştırdı 
ki, hangi taşı kaldırsan altından 
pislik, hangi ilişkiye dokunsan 
ardından “çıkar kümelenmesi” 
çıkıyor.
Kirlilik...
Açgözlülük...
Keten perecilik...
Fırsatçılık...
Üçkâğıtçılık...
Saygısızlık...
Sevgisizlik...
Dönem içinde insanoğlunu cen

deresine aldı sıkıyor da sıkıyor.
Pislik anaforuna yakalanan 

insanoğlu kendini düze çıkaramı 
yor.

Yazıktır.
Ayıptır.
Günahtır.
Güvenlik hak getire...
Adalet ne yazık ki tartışılıyor. 
Sağlık zaten bozuk...
Geleceğinden kaygı duyan insan 

“hal çaresine” bakıyor.
Bakarken de yıkıyor.
Kendini kurtarırken başkasının 

omzuna çıkıyor...
Yükleniyor da yükleniyor...
Onu eziyor...
Tüketim girdabının içine atılan 

insanın “alma” isteği sürekli par
latılıyor.
Janjanlı vitrinler...
Rengârenk ambalajlar.
Almak için sunulan cazip 

olanaklar.
Doğal olarak denge bozuluyor.
“Almadan verme” güdüsü 

harekete geçiyor.
Kimlik değişiyor.
Karakter bozuluyor.
Bu işin sonu iyi değil.
Ne olacak?
İnsanoğlu tepeden tırnağa yapısal 

değişim geçirecek.
Olanaklı mı?
Değil...
O halde;
Herkes ayağını yorganına göre 

uzatacak.
Tüketim anaforunda kendini kay

betmeyecek.
Benliğini yitirmeyecek.
İnsanoğlu eskiden de vardı.
Ve bu kadar “rezil” duruma hiçbir 

zaman düşmemişti...

Dün sabah hayatını 
kaybeden 
Borusan Holding 
Kurucusu ve 
Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık, 
bügün İstanbul Fatih 
Camiinde öğle 
namazından sonra 
kılınacak cenaze 
namazı ile toprağa 
verilecek.
Asım Kocabıyık’ın 
cenazesi nedeniyle 
ilçemizdeki kurum 
ve kuruluşlar, 
cenaze törenine 
katılmak için bu 
sabah erken 
saatlerde İstanbul’a 
haraket ettiler. 
Gemlik Belediyesi’ 
nin de cenazeye 
Belediye Başkanve 
kili ve meclis 
üyeleriyle birlikte 
katılacağı öğrenildi.

GEMLİK’TE 
HÜZÜN VAR 
Kocabıyık’ın beklen
medik ölümü 
Gemlik’te ve 
Borusan camiası ile 
Borusan Holding 
camiasında büyük 
üzüntüye neden 
oldu.
Siyaset ve iş 
dünyası ise Asım 
Kocabıyık’ın ölümü 
üzerine taziyeler 
yayınlıyorlar. 
Borusan Holding 
internet sayfasında 
kurucu ve onursal 
başkanlar) Asım 
Kocabıyık’ın ölümü 
duyuruldu.
Borusan Holdingin 
internet ile duyu
rusu şöyle: 
"Kurucu ve Onursal 
Başkanı Asım 
Kocabıyık, tedavi 
görmekte olduğu 
İstanbul'da yaşamını 
yitirdi.
Türkiye sanayisine 
büyük hizmetleri 
geçen, Borusan 
Grubu'nu kurarak 
Türkiye'nin önde 
gelen kuruluşların
dan biri haline 
getiren Asım 
Kocabıyık’ın cenaze
si yarın (bugün) öğle 
namazının ardından 
Fatih Camii'nden 
kaldırılacak.
Kurucu ve Onursal 
Başkanımız Asım

Asım Kocabıyık, arkadaşı Tevfik 
Solaksubaşı ile birlikte görülüyor.

Kocabıyık, sabaha 
karşı tedavi görmek
te olduğu Amerikan 
Hastanesi'nde 
yaşamını kaybetti. 
Hayatını Türkiye'nin 
sanayileşmesine ve 
toplumun gelişimine 
adamış olan Asım 
Kocabıyık, 29 Aralık 
2012 Cumartesi 
günü Fatih 
Çamii'nde kılınacak 
öğle namazını 
müteakip Edirnekapı 
Şehitliği’nde toprağa 
verilecek.
Asım Kocabıyık, iş 
adamı olarak imza 
attığı başarılarının 
yanı sıra, özellikle 
eğitim, kültür ve 
sanat alanlarında 
yürüttüğü sosyal 
sorumluluk çalış
maları ve hayırse
verliği ile tanınıyor
du.
TÜRKİYE’YE 
HİZMETE ADANMIŞ 
BİR ÖMÜR 
1924 yılında 
Afyon'un Tazlar 
Köyü'nde doğan 
Asım Kocabıyık’ın 
ismi Türkiye’nin 
sanayileşme serüve
nine paralel olarak 
anıldı. Asım 
Kocabıyık, iş hayatı
na 1944 yılında 
henüz öğrenci iken 
girişimci babasının 
kurduğu İstikbal 
Ticaret şirketinde 
çalışarak başladı. 
Sanayiye yatırım
larını 1958 yılında 
Borusan Boru 
Sanayii A.Ş.'yi 
kurarak başladı. 
1972'de Borusan 
Holding'i kurarak 
bugünkü modern ve 
kurumsal Toplulu 

ğun ilk adımını attı. 
57 yıl liderliğini yap
tığı Borusan 
Grubu’nu bugün 6 
bin kişinin çalıştığı, 
çelik, distribütörlük, 
lojistik ve enerji 
alanlarında faaliyet 
gösteren bir dünya 
şirketi haline 
gelmesini sağladı. 
Kocabıyık, 2001 
yılında yönetim 
kurulu başkanlığı 
görevini oğlu Ahmet 
Kocabıyık'a devre 
derek Kurucu- 
Onursal Başkanımız 
oldu.
Cumhuriyet dönemi
nin ilk sanayici 
kuşağının bir temsil
cisi olarak Asım 
Kocabıyık, Türk 
ekonomi ve sanayii 
nin gelişmesinde, 
dışa açılmasında 
önemli misyonlar 
üstlendi. Başta 
TÜSİAD olmak üzere 
iş dünyasının önde 
gelen örgütlerinde 
aktif rol aldı.
Asım Kocabıyık, 
Borusan Kocabıyık 
Vakfı aracılığıyla 
eğitim, kültür ve 
sanat alanlarında 
toplumun gelişimini 
destekleyecek pro
jeleri hayata geçirdi. 
Hayatı boyunca, 
ülkesine hizmet 
olarak gördüğü 
sosyal sorumluluk 
çalışmaları ve hayır
severliğiyle ilköğre
tim, lise, yüksek 
+okul, fakülte ve 
öğretmen evi gibi 
sayısız eğitim 
kurumlan yaptırarak 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'nın hizme
tine sundu. Kurucu 

ve Onursal Başkanı 
mız Asım Kocabıyık, 
toplumdan kazandı 
ğını topluma verme 
ilkesiyle, çalışkan
lığı, erdemliliği, dü 
rüstlüğü ve azmiyle 
biz Borusanhlara bir 
adım önde olma 
vizyonuyla 
ilerlediğimiz yolda 
her zaman ışık tuta
cak.”

SOLAKSUBAŞI: 
“VATANINI ÇOK 
SEVERDİ”
Asım Kocabıyık’ın
Gemlik’te Borusan’ı 
kurmasında destek
leri olan İktisat 
Fakültesi’nde birlik
te okudukları 
arkadaşı, Tevfik 
Solaksubaşı şunları 
söyledi:
“1972 yılında O’nu 
Gemlik’e getirdim. 
Fabrika kurmak 
istiyordu. Daniş Bey 
den arazi satın aldık. 
Azot’tan sonra 
Gemlik’in en büyük 
fabrikasını kurdu. 
Fabrikanın temel 
atma törenine Vehbi 
Koç geldi. Temeline 
altın attı.
Rahmetli Kocabıyık 
İktisat Fakültesi’n 
den sınıf arkadaşım 
dı. 1948-49 öğretim 
yılında birlikte 
mezun olduk. Arka 
daşhğımız ölümüne 
kadar sürdü.
Kocabıyık, Gemlik’e 
hem yatırım yaptı, 
hem de Gemlik için 
önemli hizmetler 
verdi. Hukuk Fakülte 
si ve yüksek okullar 
onun eseridir.
Fevkalade vatanse 
ver ve yardımsever 
bir insandı.
Kazandığını toplu 
muyla paylaşmayı 
severdi. İşlerini 
oğlu Ahmet’e dev 
retmişti. Ahmet’in 
de O’nun bıraktığı 
yoldan giderek ve 
topluma olan 

. hizmetlerini babası 
gibi sürdüreceğine 
eminim. Rahmetli 
Gemlik’i çok sever
di. Onun nezdinde 
Gemlik’in önemli bir 
yeri vardı. Allah rah
met eylesin, kabri 
nurlansın.”
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Gemlik Gübre’den eleştirilere açıklama geldi

“Yanıcı, parlayıcı-ııatlayıcı 
üretim «e yatırım yanmıyoruz
Gemlik Gübre A.Ş. 
Fabrikası’nda kurul
mak istenen üre ve 
kompoze gübre fab
rikası için yapılan 
ÇED toplantısında 
ortaya çıkan tepkiler 
üzerine, Gemlik 
Gübre yönetimi yazı 
lı bir açıklama yapa 
rak, fabrikada yanıcı 
parlayıcı ve patlayıcı 
madde üretilmeye
ceğim ve depolan
mayacağı açıklandı. 
Yapılan açıklamada, 
Gemlik Gübre A.Ş. 
nin devlet eliyle 
kurulduğu, 26 yıl 
işletildikten sonra 
özelleştirilerek Yıl 
dirim Holding tara 
fından alındığı ve 
modern izasyon 
çalışmalarına 40 
milyon lira harcan
dığına dikkat çekildi. 
Açıklamada şu gö 
rüşlere yer verildi: 
“Modernizasyon 
çalışmaları kapsa 
mında çevresel ön 
temlerin alınmasının 
ardından ‘İşyeri 
Açma ve Çalıştırma 
Ruhsatı’ başvurusu 
yapılmıştır.
Geçtiğimiz yıl “Rıh 
tim İlavesi ve Depo 
lama Alanları 
Projesi” ile ilgili 
olarak hazırlanan 
ÇED Raporu; ÇED 
yönetmeliğinin 12. 
Maddesi kapsamın
da inceleme ve 
değerlendirilmeye 
tabi tutularak, 
Gemlik 
Belediyesinin de 
aralarında bulun
duğu ilgili kurumlar- 
car Nihai ÇED Rapo 
ru olarak kabul edil 
miştir.
Ancak, liman proje 
sinde yapılan deği 
şiklikler nedeniyle 
‘Rıhtım İlavesi ve 
Depolama Alanları 
Projesi’ revize edile 
rek, ‘Depolama 
Alanları tarafımızdan 
çıkarılmıştır.” denil
di.
Bu konuda 
kamuoyunun yanlış 
bilgilendirildiğine 
dikkat çekilen açık
lamada, şu 
görüşlere yer 
verildi: 
“Gemlik Gübre Sana 
yii A.Ş. Kimyasal

Depolama Alanı Pro 
jesi’ ile değil ‘Gübre 
Fabrikaları Kapasite 
Arttırma Projesi’ ile 
ilgili Bakanlık’a izin
lerin alınmasına yö 
nelik başvuruda bu 
lunmuştur.
Bu projenin içeriği 
ile bir önceki ‘Rıhtım 
İlavesi ve Depolama 
Alanları’ projesi ile 
hiçbir bağlantısı 
bulunmamaktadır. 
Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş. ‘Yanıcı, 
parlayıcı, patlayıcı 
madde üreten veya 
depolayan bir şirket 
değildir.
Devlet tarafından 
kurulan ve 35 yıldır 
Tarım Bakanhğı’nın 
belirlemiş olduğu 
standartlarda pat
layıcı özelliği bulun
mayan azotlu gübre 
leri üretmektedir. 
Kapasite artışı pro
jesiyle mevcut üreti
mini yaptığımız 
gübrelere ilave 
olarak Üre ve 
Kompoze gübreleri
ni üreten tesisleri 
kurulacaktır. 
Bu gübrelerin de 
‘Yanıcı ve patlayıcı” 
özelliği söz konusu 
değildir.
Patlayıcı ham mad
desi olarak kullanı 
lan Teknik Amon 
yum Nitrat (TAN) ve 
Poröz Amonyum 
Nitrat (PAN) olup bu 
maddelerin üreti
minin özel proses
leri vardır.
Gemlik Gübre Sana 
yii A.Ş. tesisleri bün 
yesinde bu tür pat
layıcı maddeleri üre 
ten bir tesisi bulun
mamaktadır.” denil
di.
Kapasite artırımı ile 
tarımın ihtiyacı olan 
ve ithalat yoluyla 
sağlanan Üre Fabri 
kası’nın kurulaca 
ğım belirten Gemlik 
Gübre yöneticileri, 
“Üre fabrikası kuru
lacaktır. Üre fab
rikası için gerekli 
olan amonyak 1993 
yılında Devlet 
tarafından devreye 
alınan ve ekonomik 
nedenler ile çalıştın 
lamayan mevcut 
Amonyak 
Fabrikası ’ndan

karşılanacağından 
sanıldığının aksine

ma Tesisi” kurarak 
tesislerinden ve loj-

Gölcük Depreminde 
yıkılan binaların

Amonyak depolama 
ihtiyacımız 3 kat art
mayacak, tam tersi 
ne mevcut kapasite 
azalacaktır.
Mevcut 2 amonyak 
tankı dışında kesin
likle yeni amonyak 
tanklarının ilavesi 
söz konusu değildir. 
Amonyak tankları 
mız kanun ve yönet
menlikler gereği 
uluslararası akredite 
tarafından periyodik 
olarak gerekli kont 
rolleri yapılarak 
amonyak tankları 
miza ilişkin raporlar 
başta Bursa Valiliği 
olmak üzere, kamu 
kurum ve kuruluşla 
rina düzenli olarak 
gönderilmektedir. 
Raporlarda fabrika 
mız bünyesindeki 
amonyak tanklarının 
yeni deprem yönet
menliklerine göre, 
sismik yüklere daya 
nıklı açıkça belirtil 
mektedir.
Tüm bunlara rağ
men, depremlerle 
büyük can kayıpları 
veren ülkemizde 
gündeme gelen ve 
Devlet tarafından 
kurulup, çalıştırıl
ması şartıyla satılan 
Gemlik Gübre 
Sanayii Amonyak 
Tanklarının yanlış 
bilgilerle kamuoyu
na korku verilmesini 
anlamak mümkün 
değildir” denildi. 
DEPREME 
DAYANIKLI 
Açıklamada, devlet 
tarafından kurulup 
çalıştırılması koşu
luyla satıldığı belir
tilen fabrikanın 
yanıltıcı bilgilerle 
kamuoyuna korku 
verilmesinin anlaşıl
maz olduğuna 
dikkat çekilerek, 

sanayi kuruluşları 
olmadığı, belediye 
lerin verdiği ruhsat
larla kurulan evler 
olduğu belirtildi. 
“Gemlik Gübre’nin 
kasıtlı karalamaların 
aksine yaptığı yatı 
rımlarla Gemlik ve 
çevresinin ekolojik 
dengesini 
düşünerek hiç bir 
maliyetten kaçınma
yarak en ileri 
teknolojilerin ülke 
mize getirerek sek
törde birçok ilke 
imza atmıştır. 
Özelleştirme öncesi 
1200 ppm nitröz 
gazı (NOx) emisyo 
nuna sahip Nitrik 
Asit Fabrikaları 
bacalarına özelleş 
tirme sonrası NOx 
değerini 25 ppm’e 
düşürebilen DeNOx 
reaktörleri kurularak 
gözle de görüldüğü 
üzere çevre, kirlili 
ğine son verilmiştir. 
Özelleştirme öncesi 
hergün tonlarca 
Amonyum Nitrat de 
nize salınarak 
Gemlik Körfez’i kir- 
letilirken, özelleştir 
me sonrası kurulan 
‘Endüstriyel Atıksu 
Arıtma ve Amonyum 
Nitrat Geri kazanım 
Tesisi’ ile atıksu 
içerisindeki Amon 
yum Nitrat geri 
kazanılırken, atıksu 
da içme suyundan 
daha temiz su olan 
de mineralize suya 
dönüştürülerek 
buhar üretiminde 
kullanılmaktadır. 
Özelleştirme öncesi 
evsel atık suları ile 
Gemlik Körfezi’ni 
kirleten Gemlik 
Gübre, özelleştirme 
sonrası yapılan 
iyileştirmelerle, 
‘Evsel Atıksu Arıt 

mantarından çıkan 
ev sel atık sularını 
ilgili normlara göre 
arıttıktan sonra 
deşarj etmektedir.” 
denildi.
Baca gazlarının da 
iyileştirildiğini ve fil 
trasyon sisteminin 
oluşturulduğunun 
belirtildiği açıklama
da, Bakanlığın 
bacadan çıkan 
gazları 24 saat 
süreyle kayıt altına 
aldığını, geceleri filit 
relerin devre dışı 
bırakılmasının söz 
konusu olamayacağı 
belirtildi.
Fabrika lojmanların
daki evsel atık 
suların da deşarj 
edildikten sonra 
atıldığına dikkat 
çekilen açıklamada, 
“Gemlik Gübre 
Sanayii A.Ş. özel 
leştirildiği tarihten 
bugüne kadar yap
tığı ve bundan sonra 
yapacağı tüm çevre
sel yatırımlarında 
Türkiye’deki çevre
sel standartları 
sağlamanın yanı 
sıra, bu limitlerin 
çok altında olan ve 
önümüzdeki on yıl
lık süreçte Avru 
pa’da yürürlüğe 
girecek olan limit 
değerler baz alı
narak sistemlerini 
dizayn edilmektedir. 
Diğer bir deyişle 
yapmış olduğumuz 
yatırımlarla 20 yıl 
sonra uygulamaya 
girecek olan emiş 
yon değerlerini 
sağlamaya şimdiden 
hazırız. ” denildi. 
Açıklama şöyle son 
buldu:
“Gübre Fabrikası; 
özelleştirildikten 
sonra şirketimiz 
tarafından moderni 

ze edilerek çevresel 
sorunları ortadan 
kaldırılıp, ürün 
kalitesi arttırıla rak 
Türk çiftçisine daha 
iyi hizmet verir hale 
getirilmesinin yanı 
sıra, zarar eden 
kuruluş olmaktan 
çıkarılıp, yurt dışına 
gübre ihraç eden bir 
şirket haline getirile 
rek ihracat ödülleri 
almakta ve Bursa‘da 
vergi rekorları kır
maktadır.
• 2008 Yılı Bursa 1. 
sıra Vergi 
Rekortmeni
• 2010 Yılı Türkiye 
Gübre İhracat 2.si 
• 2011 Yılı Bursa 3. 
sıra Vergi rekort
meni
• 2011 Yılı Türkiye 
Gübre İhracat 2.si 
Ödüllerini alan ve 
bu yıl 2012 Yılı 
Türkiye Gübre lhra= 
cat 1.si ve 2012 Yılı 
Bursa Vergi 
Rekortmeni ödülleri
ni almayı bekleyen 
Gemlik Gübre Sana 
yii A.Ş. olarak amacı 
mız özelleştirmeden 
aldığımız fabrikaları 
kapatarak insanları 
işsiz bırakmak değil, 
Gemlik’ten kazandı 
ğımizi yeni yatırım
larla Gemlik’te yeni 
iş sahaları oluştu
rarak ekonomiye kat 
kıda bulunmaktır. 
Bunun en büyük ör 
neği geçtiğimiz yıl 
inşaatına başladığı 
mız yaklaşık 400 mil 
yon lira yatırım bed e 
li olan yeni rıhtım 
projemiz ile 
bünyemizdeki per
sonel ile beraber 
730 kişiye iş olanağı 
sağlamaktayız. 
Gemlik’in en çok is 
tihdama sahip sana 
yi kuruluşu olan 
Gemlik Gübre Sana 
yii A.Ş. ‘Gübre Fab 
rikaları Kapasite Artı 
şı Projesi’ Gübre 
ihtiyacının yaklaşık 
% 40’ını ithal eden 
ülkemizin Gübre 
ithalatını büyük ölçü 
de düşürerek ülke 
ekonomisine yılda 
1.2 Milyar TL katkı 
sağlayacak ve 
bölgede 300 kişiye 
daha iş imkanı oluş
turacaktır.”
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BAŞSAĞLIĞI
Değerli dostum, arkadaşım, 

Türk sanayisinin duayeni, mümtaz insan 

Sayın Asım Kocabıyık’ı 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine, 
yakınlarına, arkadaşlarına, Borusan camiasına, 

ülkemize başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Tevfik SOLAKSUBAŞI

BAŞSAĞLIĞI
Borusan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı, 

Değerli Büyüğümüz,

Sayın Asım Kocabıyık’ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
kederli ailesine, yakınlarına ve Borusan camiasına 

başsağlığı diler, acılarını paylaşırız

Mahmut SOLAKSUBAŞI- Ali SOLAKSUBAŞI



29 Aralık 2012 Cumartesi Sayfa 6

BAŞSAĞLIĞI
Odamız Fahri Üyesi, sanayimizin duayenlerinden 
Borusun Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı 

Sayın Asım Kocabıyık’ı 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz» 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
kederli ailesine, yakınlarına ve Borusun camiasına 

başsağlığı ve sabırlar dileriz.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu adına Başkan 

Kemal AKIT

BAŞSAĞLIĞI
Borusan,Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı 

Sayın Asım KOCABIYIK’ın 
yefatını i^üntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

1 Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
t. Kederli ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine 

başsağlığı dileriz

\S. gemport
'1 Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.,

ftVYILDIRIM
* «—HOLDİNG A.Ş.

M YILPORT



BAŞSAĞLIĞI
Borusan Holding Kurucu ve 

Onursal Başkanı

Sayın Asım 
KOCABIYIK’in
vefatını üzüntüyle öğrendik. 
Merhuma Allah'tan rahmet, 
ailesine, yakınlarına ve tüm 

sevenlerine başsağlığı 
dileriz.



BAŞSAĞLIĞI
Okemizirt sanayi duayenlerinden 

Borusan Holding Kurucu ve 
Onursal Başkanı

Sayın Asım
KOCABIYIK’in

■ vöfgtrnedeniyle üzüntülüyüz, 
^fflörhüma Allah'tan rahmet, 

ailesine, yakınlarına ve tüm 
sevenlerine başsağlığı 
diler, |&pılarını paylaşırız.

^AYDINLAR A.Ş.



BAŞSAĞLIĞI
Borusan Holding Kurucu ve 

Onursal Başkanı, 
Yardımsever İnsan

Sayın Asım 
KOCABIYIK’in

vefatını üzüntüyle öğrendik.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, 

yakınlarına ve tüm sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

KARATAŞ DEMİR 
ÇELİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Azot Sanayi Yolu Sert Kaya Çeşmesi No:272 ÎSLAMKÖY / GEMLİK. 
Tel: (224) 524 72 70 -71 / 524 74 69 -70 Fax : (224) 524 72 69
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BAŞSAĞLIĞI
Ülkemizin sanayi duayenlerinden 

Borusan Holding Kurucu ve 
Onursal Başkanı, Değerli İnsan

Sayın Asım 
KOCABIYIK’m

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah'tan rahmet, 

ailesine, yakınlarına, 
Borusan camiasına başsağlığı 

diler, acılarını paylaşırız.

Bekir AGDEMIR - Osman AGDEMİR
Kocoçukur Mevki Goraj 1 Gemport Uman Sahası GEMLİK 

Tel: 0.224 524 75 24 Fax: 0.224 524 75 26
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BAŞSAĞLIĞI ~
Türk sanayisi için yaptığı hizmetlerin yanı sıra, 

eğitim, kültür ve sanat hizmetleriyle 
hepimizin gönlünde aynı yere sahip olan 

Bor usan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı, 
Hayırsever işadamı

Sayın Asım Kocabıyık
Beyefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Merhuma Allah ’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. 
Gemlikliler sizi hiçbir zaman unutmayacak, 

bıraktığınız eserlerle her zaman minnetle anacaktır.

GEMLİK LİONS KULÜBÜ

BAŞSAĞLIĞI
Borusun Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı, 

Değerli Büyüğümüz, Yardımsever İnsan

Sayın Asım Kocabıyık ’ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
kederli ailesine, yakınlarına ve Borusan camiasına 

başsağlığı diler, acılarını paylaşırız

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA

Mehmet SERTASLAN



BGemlikKErfezl

BAŞSAĞLIĞI
Ülkemizin sanayi duayenlerinden 

Borusan Holding Kurucu ve 
Onursal Başkanı, Değerlhİnsan

Savın Asım 
KOCABIYIK’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik.
, Merhuma Allah'tan rahmet, 

kederli Kocabıyık Ailesine, 
yakınlarına, Borusan camiasına, 

sevenlerine başsağlığı dileriz 

1AKTAŞ 1 - 
LOJİSTİK TAHMİL TAHLİYE DEPOLAMA 

OTO BAKIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
BAYIRBAĞLAR MEVKİİ. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KARŞISI GEMLİK 

TEL :+9Q224 524 75 40-41 FAX :+90 224 524 75 42 .
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İnan TAMER

SENİ KALBİMİZDE YAŞATACAĞIZ
Gururu, kibiri olmayan insan, 

insan.
Büyük İnsan.
Gönlü insan sevgisi ile dolu 

Türkiye Cumhuriyetine bağlı.
Türkiye Cumhuriyetinin 

kurucusu yüce Atatürk’ü içten 
duygularla seven, ilkelerine 
inanarak savunan, gerçek
leşme uğraşı veren.

Hukukun üstünlüğüne 
inanan, hukuksuzluklarla 
mücadele eden.

Bu topraklarda edindiğini, bu 
topraklara veren,

Yüce Allah’ın kendisine lüt
fettiği maddi varlıklardan 
toplumun ihtiyaç sahiplerini 
koruyup, gözeten, nasiplen 
diren, kalbi temiz, vicdan 
sahibi, merhametli, dini bütün 
insan.

Bu ulusun binlerce çalışanı
na iş ve aş veren.
Yurdun çeşitli yöresine, Türk 

insanının aydınlanması için

ilim yuvaları armağan eden, 
Gemlik’e sayısız eserler 

bırakan Sayın Asım Kocabıyık, 
ebedi aleme, sonsuzluğa bir 
kuş gibi uçtu gitti.
Yolcu ediyoruz ölümsüz 

aleme.
O ulusun gelişmesi, aydın

lanması için bir ömür boyu 
uğraş verdi.

Yeri ulusumuzun kalbi.
Bu ulus, biz Gemlikliler seni 

hiçbir zaman unutmayacak 
Asım Baba.

Affın için dualar edecek, iyi
liklerle anacak sizi...

Ruhun şad, makamın cennet 
olsun.

Kocabıyık ailesine, Borusan 
Holding camiasına, aziz 
arkadaşı kadim dostu Sayın 
Tevfik Solaksubaşı’ya 
taziyelerimi sunar, değerli 
büyük insan Asım 
Kocabıyık’ın manevi varlığı 
önünde tazimle eğilirim.

tat m Ma MW
Türkiye çapında 
çevre gönüllüsü 
üniversite öğrenci
lerinden oluşan 
Genç TEMA'lar, 
TEMA Vakfı’nın 
kuruluşunun 
2O.yılında Bursa'da 
buluştu.
Türkiye çapında 
çevre gönüllüsü 
üniversite öğrenci
lerinden oluşan 
Genç Tema’lar, Te 
ma Vakfı’nın kuru
luşunun 20. yılında 
Bursa'da buluştu. 
Genç Tema’lar, özel
likle üniversite öğ 
rencilerinin çevresel 
tehditler ve eroz 
yonun tehlikeleri 
konusunda bilinç 
lenip aktif olarak 
Tema faaliyet ve 
projelerine katılım
larını sağlamayı 
amaçlıyor. KKTC ve 
Türkiye'de 51 il ve 
75 üniversitede 
kurulan Genç Tema 
ların Başkanlar 
Toplantısı, Tema 
Vakfı Bursa İl Temsil 
ciliği ve Uludağ

Üniversitesi Genç 
Tema ekibinin ev 
sahipliğinde yapıldı. 
Toplantı Rektör 
Prof. Dr. Kamil 
Dilek ve Rektör 
Yardımcısı Prof. 
Dr. Müfit Parlak'ın 
destekleriyle 
yapıldı.
'Hayatı Geleceğe 
Taşımak' sloganıyla 
yapılan toplantıya 
55 üniversiteden 
121 Genç Tema'lı, 
Tema Vakfı Mütevelli 
Heyeti Üyesi Prof. 
Dr. Vahap Katkat, 
yönetim kurulu 
üyeleri ve Tema 
Vakfı Bursa İl 
Temsilcisi Öğr. Gör. 
Şaban Uyar ile saha 
ve gönüllülük 
bölümü çalışanları 
katıldı. 2013 yılı

Genç Tema faaliyet 
planlarının ele 
alındığı toplantıda 
Genç Tema’lar atö
lye çalışmaları kap
samında 'İklim 
Değişikliği' ve'Sivil 
Toplum ve Liderlik' 
seminerlerine 
katıldı. Proje 
panayırında başarılı 
projelerini sunan 
genç Tema’lar, 
forum bölümünde 
ise duygu düşünce 
lerini paylaştı. 
Toplantı sonunda 
destek verenlere 
plaket takdim edildi, 
Genç Tema’lar 
toplantının son 
gününde ise Os 
mangazi Belediye 
si'nce organize edil 
en şehir turuna 
katıldı

BAŞSAĞLIĞI
Borusan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı, 

Kıymetli ve Yardımsever insan 

Sayın Asım Kocahıyık’ın 
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Tanrı9dan rahmet, 

kederli Kocabıyık ailesine, Borusan camiasına ve 
yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

ALTAN TİCARET
Haluk ALTAN - Osman TUFAN
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Uludağ'da hoş yer kalmadı
Kayak ve kış turizmi 
nin önemli merkez
lerinden Uludağ'da 
oteller, hafta sonu 
itibarıyla yılbaşı 
paket programlarıyla 
yüzde 100 doluluk 
oranına ulaştı.
7 bin 500-8 bin yatak 
kapasitesine sahip 
Uludağ'da, yaz 
aylarında başlayan 
revizyon çalışmaları 
nedeniyle bu sayıda 
bin 500-2 bin düşüş 
olduğu, açığın Bursa 
merkezdeki otellerle 
telafi edileceği ve 
tatilcilerin Uludağ'a 
transferinin günübir
lik sağlanacağı 
bildirildi.
Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) Güney 
Marmara Bölgesel 
Yürütme Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Akkuş, yaptığı açık
lamada, Uludağ'a bu 
sene karın erken 
yağdığını ve kayak 
sporu açısından 
gerçekten çok 
kaliteli bir kar bulun

duğunu söyledi. 
Akkuş, kayak pist
lerinin renklendiğini, 
otelcilerin ve diğer 
turizmcilerin 
yüzünün güldüğünü 
dile getirerek, 
"Uludağ bizim için 
önemli bir yer, o 
yüzden de sadece 
bizim değil 
Türkiye'nin 
markasıdır. Uludağ'a 
çok değer veriyoruz. 
Şu anda 2012'yi 
2013'e bağlayacak 
yılbaşında yüzde 
100 dolu ve boş yer
imiz yok şu anda 
Uludağ'da. Yurt için

den ve yurt dışın
dan, 
Hollanda'sından, 
Danimarka'sından, 
Amerika'sından, 
Rusya'sından, 
Türkiye'nin de her 
tarafından İstan
bul'undan, 
Ankara'sından gelen 
misafirlerimizle, 
konuklarımızla 
yüzde 100 kapa
siteyle dolu" diye 
konuştu.
Tatilcilere Bursa'dan 
transfer 
Uludağ'daki bazı 
otellerde bu yaz, 
revizyon yapıldığını 

hatırlatan Akkuş, bu 
yüzden yatak kapa
sitesinde bir azalma 
olduğunu bildirdi. 
Akkuş, yatak kapa
sitesinde bir hayli 
düşüş olduğuna 
dikkati çekerek, şun
ları kaydetti: 
"Eskiden bizim 
Uludağ'da 7 bin 500- 
8 bin yatak varken, 
şu anda 5 bin 500-6 
bin yatak var. Yani 
bin 500-2 bin yatak 
gibi bir eksiğimiz 
var. Bu eksiklikten 
dolayı da gelen tur
istlerimizi herhalde 
bundan sonra Bursa 
merkezde ağırlayıp, 
transferlerle getirip 
götürmeye çalışa
cağız. Böyle de bir 
projemiz var. Sadece 
gelen turisti, 
Uludağ'da konaklat
ma değil, gerekirse 
şehir merkezinde de 
konaklatıp, transfer
le Uludağ'da çıkara
cağız. Zaten kayak 
sabah 08.00'de 
başlayıp, akşam 
17.00'de biten bir 

şekilde ama 08.00'de 
kesinlikle kimse 
kayağa başlamıyor, 
11.00 gibi kayağa 
çıkıyorlar, 17.00 gibi 
de bitiyor. Saat 
17.00'den sonra da 
22.00'ye kadar 
eğlencesini yap
masının ardından 
biz 24.00'ten sonra 
da tekrar Bursa 
merkeze indirebili
riz." 
Ulaşım tek kalemde 
çözülecek 
Mehmet Akkuş, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile ortak 
bir proje geliştire
ceklerine de 
değinerek, şöyle 
devam etti: 
"Biliyorsunuz şu 
anda Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Deniz Otobüsleri 
(BUDO) diye, İstan
bul seferleri başlata
cak. BUDO'nun bilet
leriyle ilgili, 
Bursa'daki metronun 
biletleriyle ilgili ve 
teleferiğin Uludağ'a 
çıkmasıyla ilgili

biletleri seyahat 
acentelerimize daha 
imkanlı, indirimli 
verilmesi için paket 
program yapacağız. 
İndirimli bilet 
talebimiz olacak 
Büyükşehir 
Belediyesi'nden. 
Özellikle meslek
taşlarımız, İstanbul'
da paket programı 
yaparken 
BUDO'sundan, met
rosundan, telefer
iğinden, ulaşımını 
tek kalemde çöze
cek. Çünkü o zaman 
daha güzel bir imkan 
müşteriye sunula
cak, daha.uygun 
şartlarda, İstanbul'
da Uludağ'ı ve 
Bursa'yı pazarlama 
imkanımız olacak." 
Yabancı turistin en 
çok Rusya ve 
Almanya'dan, yerli 
ziyaretçilerin ise 
İstanbul ve Ankara 
başta olmak üzere 
civar bölgelerden, 
Türkiye'nin birçok 
ilinden geldiğini 
belirtildi.

Yılbaşı öncesi içli tfenetimi
Bursa İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, güvenli 
gıda tüketimini 
sağlamak için yıl
başı öncesinde 
gazino ve barlara 
içki denetimi yaptı. 
İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ile İlçe 
Müdürlüklerinde 
görevli gıda ve 
ziraat mühendisleri 
ile veteriner hekim
ler tarafından rutin 
denetimler aralıksız 
devam ediyor.
Yaklaşan yılbaşı 
dolayısıyla alkollü 
içki tüketiminin 
artabileceği 
ihtimali göz önüne 
alınarak, içki satışı 
yapan işyerleri ile 
alkolü içki tüketimi 
yapılan gazino, 
bar ve restoranlarda 
denetimler artırıldı. 
Bursa’da son 15 
gün içerisinde

alkollü içki satan ve 
tüketilen 302 
işyerinde denetim 
gerçekleştirildi. 
Denetimlerde, şişe 
üzerinde bulunan 
etiket bilgileri, 
üretici bilgisi, kayıt 
veya izin numarası, 
bandrol varlığı, 
alkol oranları gibi 
hususların 5996 
sayılı yasa ve

ilgili mevzuata 
uyumu değer
lendiriliyor. 
Yetkililer, vatan
daşların gıda ile 
ilgili şikayetlerini 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığının şikayet 
hattı olan 174 Alo 
Gıda hattını ara
yarak bildirmelerini 
istedi.

I BAŞSAĞLIĞI

Borusan Holding Kurucusu 
ve Onursal Başkanı, 
Yardımsever insan

I Sayın Asım
I Kocabıyık ’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
kederli ailesine, yakınlarına 

ve Borusan camiasına 
başsağlığı dileriz

I KUMLA
I GENÇLİKSPOR

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HetMiolojiitn mnıı
Bursa ilinde 8. 
Sınıflara yönelik 
olarak yapılan ortak 
sınavda başarılı 
olan öğrenciler, 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu yönetimi 
tarafından ödül
lendirildi.
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
okullarından ilk 10’a 
giren öğrencilerin 
ödüllendirildiğini, 
yapılacak olan diğer 
sınavlarda da bu 
kutlamaların diğer 
öğrenciler için bir 
motivasyon ola
cağını, öğrenciler 
arasındaki tatlı reka
betin başarıyı daha 
da artıracağını, 
öğrencilerimizin aldı 
ğı puanların kapa
sitelerini tam yansıt
madığını, yapılacak 
olan diğer sınavlar
da daha iyi sonuçlar 
beklediğini ifade 
etti.
İlk 1O'a giren öğren
cilerin isimleri ise

ıffHr IfpMİ

şöyle :
1-Eda Nur ÖZER 
8-A (Gemlik İlçe 
9.su)
2-Nurettin Fatih 
AKKIN 8-E
3- Yağmur SARI 8-B 
4-Mehmet Batuhan 
ABAY 8-D 
5-Mehmet Fatih 
ARICI 8-D 
6-Esra ŞAKİN 8-E 
7-Mert İbrahim 
BAYKAL 8-B

8-Duygu SAĞ 8-C 
9-Kamil IŞIKTAN 8-A 
10-Gizem APAK 8-A 
GURUR ÇAYI 
Öte yandan, Şükrü 
Şenol Ortaokulu 
"Hep Birlikte 
başarılı Olalım 
Projesi"kapsamında 
yapılan ortak sınav
da başarılı öğrenci
lerin velilerini okula 
davet ederek, gurur 
çayı düzenledi.

Okul müdürü 
Mehmet Yavuz, 
öğrencilerle gurur 
duyduğunu, bu 
başarıların daha da 
artarak devam 
etmesi temen
nisinde bulundu. 
Öğrenci velileri ise 
yapılan bu etkinlik
ten memnuniyetleri
ni ifade ederek okul 
yönetimine teşekkür 
ettiler.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, rüz
garın Marmara'da 
Cumartesi günü 
öğle saatlerinden 
itibaren kuvvetini 
artırarak, doğu ve 
kuzeydoğu yönler
den 6-8 kuvvetinde 
(60-75 km/s) fırtına 
şeklinde ese
ceğinin tahmin 
edildiğini açıkladı. 
Fırtınanın Pazar 
akşam saatlerinde 
etkisini kaybetmesi 
beklendiği belirtildi. 
Fırtına nedeniyle 
meydana gelebile
cek olumsuzluklara 
karşı başta deniz
ciler ve balıkçılar 
olmak üzere, 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olmaları 
istendi.

KUZEY EGE’DE DE 
FIRTINA 
BEKLENİYOR 
Meteoroloji Genel 

ÎOîtö” ABONE OlDünü'Z mu?
■hh abone olun okuyun okutun

Müdürlüğü, rüz
garın Kuzey 
Ege'nin kuzeyinde 
Cumartesi günü ilk 
saatlerinden 
itibaren kuvvetini 
artırarak, doğu ve 
kuzeydoğu yönler
den 6-8 kuvvetinde 
(60-75 km/s) fırtına, 
açıklarında 7-9 
kuvvetinde (75-90 
km/s) kuvvetli 
fırtına şeklinde 
eseceğinin tahmin 
edildiğini açıkladı. 
Fırtına'nın 
Pazar akşam 
saatlerinde etkisini 
kaybetmesinin 
beklendiği 
belirtildi.
Fırtına nedeniyle 
meydana gelebile
cek olumsuzluklara 
karşı başta 
denizciler ve 
balıkçılar olmak 
üzere, ilgililerin ve 
vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli 
olmaları istendi

BAŞSAĞLIĞI
Borusan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı, 

Yardımsever, Değerli insan 

Sayın Asım Kocabıyık ’ın 
vefatı nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
kederli ailesine, yakınlarına ve Borusan camiasına 

başsağlığı ve sabırlar dileriz.
■ ■ 

3UMUS

9.su
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MNlSMlİSeSİ'HİlDIlISİliİlİllİf
nar''nroi&sinin finali ııapıltlı

“Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi'nden 
Misafiriniz Var" adlı 
sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında 
6 ay boyunca oku
lun proje sorumlusu 
Muhasebe ve 
Finansman alan 
öğretmeni Hilal 
Peker ve gönüllü 
öğrencilerin, Gemlik 
Özel Emircan 
Rehabilitasyon 
Merkezi'nde eğitim 
gören öğrencileri 
ziyaret ettiği pro
jenin finali 28 
Aralık'ta yeni yıl kut
lamasıyla yapıldı. 
İlçemiz Kaymakamı 
Cahit Işık, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercüment 
ve Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi 
Müdürü Hüseyin 
Otsay'ın da katıldığı 
kutlamanın ardından

birlikte yeni yıl pas
tası kesildi, öğrenci
lerin hazırlamış 
olduğu yılbaşı hedi 
yeleri merkezdeki 
öğrencilere verildi. 
Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi 
müzik grubunun da 
mini bir dinleti sun

duğu kutlamada iki 
okul öğrencileri hep 
birlikte eğlenme fır
satı buldu.
Bu anlamlı proje için 
başta Gemlik 
Ticaret ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi Müdü rü 
Otsay ve öğrenciler
ine teşekkür

eden Kaymakam 
Cahit Işık, bu 
projenin diğer 
okullara da örnek 
olması gerektiğini 
söyledi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercüment ise tüm 
öğrenci ve velilerin 
yeni yılını kutladı.

Bursa'nın 
Tiyatro Tarihi 
Araştırılacak
Bursa'nın tiyatro tarihi, UÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü tarafın
dan hazırlanan bilimsel proje ile aydın
latılacak.
Bursa'nın tiyatro tarihi, Uludağ Üniversite
si (UÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne 
Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan 
bilimsel proje ile aydınlatılacak.
Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim Öztahtalı 
tarafından yürütülen "Bursa Tiyatro Tarihi 
ve Ahmet Vefik Paşa'nın Meraki Adlı Oyu 
nunun Dramaturgisinin Yeniden Yapılarak 
Sahnelenmesi" adlı proje, UÜ Güzel Sanat 
lar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü 
tarafından uygulanmaya başlandı. Proje 
kapsamında Bursa tiyatro tarihine büyük 
hizmetler veren Ahmet Vefık Paşa'nın 
"Meraki" adlı oyunu da aynı proje kap
samında yeniden yapılacak. UÜ meslek 
yüksek okullarında sahnelenecek oyunlar
la, öğrencilerin tiyatro bilincinin geliştir
ilmesi hedefleniyor. UÜ Bilimsel Araştırma 
Projeleri Birimi tarafından finanse edilen 
proje, Bursa Valiliği ve Bursa Devlet 
Tiyatrosu tarafından destekleniyor. 
Projeyle Bursa tiyatro tarihinin eski ve 
yeni harfli kaynaklar ışığında aydınlatıl
ması ve modern Türk tiyatrosunun İstan
bul'dan sonra ilk uygulama alanlarından 
biri olan Bursa'nın geçmişten bugüne 
potansiyelinin araştırılması amaçlanıyor
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Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı İhsanca
Nilüfer ilçesi, İzmir- 
Bursa yolunun 
Küçük Sanayi 
Kavşağı mevkisinde, 
Barış Türkyılmaz'ın 
(24) kontrolündeki 
16 BBH 01 plakalı 
otomobil, otobüs 
durağı önünde park 
etmiş 16 SR 102 
plakalı otobüse, 
ardından durak 
kenarında bekleyen 
ve kağıt toplayıcılığı 
yapan Hasan 
İçyer'e (13) çarptı.

Kazanın etkisi ile 
fırlayan çocuk, oto
büs durağına 
çarparak yere düştü. 
Yaralanan sürücü

İse geri alınmayınca silahına sanldı!
Bursa'da bir kişi, iki 
defa çıkarıldığı işe 
geri alamayınca pay
dos saatinde fab
rikanın önüne 
giderek silahla ken
dini öldürmek istedi. 
Olay, saat 06.45 
sıralarında Nilüfer 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde 
(NOSAB) meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, daha 
önce iki kez işten 
çıkarıldığı fabrikanın 
önüne gelen Ömer T. 
(37), elindeki silahı 
kafasına dayayarak 
kaybettiği işini geri 
istedi. Olay yerine

Maden Ocağında Kaza: 1 Varalı
Orhaneli’nde bir 
maden ocağında 
meydana gelen 
kazada bir işçi 
kafasına taş düşme
si sonucu ağır yara
landı.
Maden ocağında 
çalışan Mehmet Işık 
(29), gece vardiyasın 
da iş yerinde

Türkyılmaz ile kağıt sağlık ekiplerince
toplayıcısı çocuk, Uludağ Üniversitesi

(UÜ) Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Çocuğun 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
bildirildi.
Öte yandan, 
çocuğa ait olduğu 
belirtilen ayakkabılar 
ile dağılmış 
haldeki el arabası, 
ekiplerce otobüs 
durağının arkasına 
götürüldü. Ekipler, 
kaza etkisiyle 
çocuğun fırlayarak 
durağa çarpması 
sonucu kırılan cam
ları da temizledi. 
Soruşturma 
sürdürülüyor.

çok sayıda polis vurma ihtimaline
ekibi sevk edilirken, karşı 112 Acil Servis 
şahsın kendini ekipleri de hazır

bulundu.
Uzun süre silahı 
bırakmayan genç 
adam, kendini ikna 
etmeye çalışanlara 
ve fabrika görevliler
ine intihar 
tehdidinde bulundu. 
Polisin konuşarak 
ikna ettiği Ömer T., 
uzun uğraşların 
ardından silahını 
indirerek teslim 
oldu. Şahsın elinde
ki silahın kurusıkı 
olduğu anlaşılırken, 
gözaltına alınan 
Omer T. ifadesi alın
mak üzere polis 
merkezine 
götürüldü.

çalışırken başına taş 
düşmesi sonucu 
ağır yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Olay önceki akşam 
gece vardiyası saat 
18-00 sularında 
krom maden ocağın
da meydana geldi. 
Maden ocağından 
getirilen ve bant

yolu ile kırıcı değir
menlere taşınan 
taşların döküldüğü 
haznenin tıkanması 
sonucu taşlar aşağı
da çalışan Mehmet 
Işık'ın kafasına 
düştü. Olay yerinde 
Işık kanlar içerisinde 
kaldı.
Evli ve 3 çocuk

babası askeri ücre
tle çalışan Işık olay 
yerine gelen 112 
ambulansıyla ağır 
yaralı olarak Bursa 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hayati 
tehlikesi bulunan 
Işık, yoğun bakımda 
tedavi altına alındı

SATILIK 
OTOMOBİL

2006 MODEL HONDA 1.4 LS OTOMATİK VİTES 
OTOMOBİL SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

0 532 717 66 24

ihsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Yakalayın fareyi!
Bursa iş dünyası ve bürokrasisi haftaya 

çok hızlı başladı. Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın pazartesi günü gerçekleştirilen, ge 
lir ve kurumlar vergisi ile ihracat şampiyon
larının ödüllendirildiği “Ekonomiye Değer 
Katanlar 2012” ödül töreni; ertesi gün aynı 
saatlere denk gelen iki önemli etkinlik.. Biri, 
Bursa’nın turizm potansiyelini harekete 
geçirmeye yönelik çalışmalar kapsamında 
gerçekleştirilen Arap Ligi Turizm Örgütü 
Bursa Ana Destinasyonu Tanıtımı.. Diğeri 
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu 
YEPSAN adlı fabrikanın, kısa adı TUSAŞ 
olan Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ ile 
uçak, helikopter, tank, top gibi askeri 
araçlara yedek parça üretmesiyle ilgili 
sözleşme imzalaması..

Sonuncudan başlayalım.
YEPSAN fabrikasının sahipleri, yedek parça 

işinin çıraklığından geliyorlar. Kayapa’daki 
tesislerine, dün imzalanan sözleşmeyle bir
likte 20 milyon liralık ek yatırım yapacaklar. 
Bu, sadece fabrika sahiplerinin kazanması 
anlamına gelmiyor. Bursa kazanacak!

Fabrika ortaklarının nereli olduklarını sor
madım. Önemi de yok zaten. Ancak ortaklar
dan birine ait öyle çok da lüks olmayan bir 
otomobilin arkasında yeşil-beyaz renkli 
küçük bir yastık görmekten nasıl mutlu 
oldum anlatamam..

Tören öncesi işçilerle sohbet ettik. 200 kişi 
çalışıyormuş fabrikada., işçi memnun. 
TUSAŞ’ın YEPSAN’la imzaladığı sözleşme, 
belki de çalışan sayısının ikiye katlanması 
demek. Buna sevinilmez de, neye sevinilir 
ki?

2013 Bursa Ana Destinasyonu ile ilgili pro
gramı izleyemedik. Fakat bu konuda söyleye
cek sözümüz yok değil. Kaldı ki defaatle 
ifade ettik; Şahabettin Harput Bursa Valisi 
oluncaya kadar bu kentte turizm öylesine dar 
kapsamlı bir sektördü ki.. Harput’un bu 
konudaki çabaları sayesinde vizyonu 
genişledi.

İyi şeyler olacak.. Öyle görünüyor.* * *
Hafta başına dönelim. BTSO’daki ödül 

törenini izledik. Daha doğrusu TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıkhoğlu’nun 1 saat 25 
dakika süren konuşmasını dinledik. Bu kadar 
uzun konuşma normal koşullarda izleyenleri 
uyutur. Ama uyuyana rastlamadım. Çünkü 
Hisarcıkhoğlu iyi bir konuşmacı. Dinlettiriyor 
kendini.

Belki de bu yüzden iktidar için tehdit unsu
ru olarak algılanıyor. Belki de bu yüzden oda 
ve borsalarda seçimlerin bir kez daha erte
lenmesi gündemde!

Dağıtmayalım, konumuz bu değil..
Bursa ve ülkede önemli değerler 

yaratılırken, kaynaklar neden amacına uygun 
ve verimli bir şekilde kullanılmıyor?

Bu sorunun yanıtını Hisarcıkhoğlu, 
gazetelere yansıyan bir haberi aktardıktan 
sonra verdi. Haber şöyleydi. Bir vatandaşı 
fare ısırmıştı. Hastaneye gitmiş, kuduz aşısı 
yapılmıştı. Başhekim sağlık müdürlüğüne, 
sağlık müdürlüğü de tarım müdürlüğüne bir 
yazı göndermişti:

“.. adlı vatandaşı ısıran farenin bulunarak 
müşahede altına alınması..”

Hisarcıkhoğlu salondaki iş dünyası temsil
cilerine seslendi:

“Soruyorsunuz kaynaklar nereye gidiyor 
diye! İşte bu yazışmalara gidiyor!”

Yani hantal bürokrasiye!
—DÖRT DÖRTLÜK—
Peyniri kapan galiba fare 
Üretmek gerekiyor, o tek çare 
Minicik kitap neler öğretti neler 
Yaratıcı kafalarda var hare

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Giiciimspor: 59 İnegöl Carsısnor:53
Bursa Basketbol 
Yıldızlar Yerel Ligin 
de 2.devre ilk karşı 
taşmasında 
Gücümspor İnegöl 
Çarşı Spor Külü 
bü’nü 59-53 yendi. 
Karşılaşmaya Tufan, 
B.Ayan, Hakan, 
Yavuz, Kurtlu B. beşi 
ile başlayan 
Gücümspor, 
1.Periyot: 8-8 / 
2.Periyot: 12-15 / 
3.Periyot: 23-12 / 
4.Periyot: 16-18 
biten periyotlar 
sonunda maçı 59-53

kazandı. 
Gücümspor adına 
Anıl (5), Tufan(6), 
Arslan B.(10), Ayan 
B.(13), Aydoğan 
M.(2), Atan E.(5), 
Kurtlu B.(7), 
Yavuz(3), Alp(8), 
Sayı üretti.
Gücümspor basın 
sözcüsü Ömer 
Gümüş, şu açıkla
malarda bulundu 
"Gurubumuzda 
oynadığımız 7 maç 
sonunda 5 galibiyet 
2 yenilgi ile ilk sıra 
yükseldik.

Emeklerinden dolayı 
oyunculanmıza 
teşekkür ediyorum, 
bizleri yalnız bırak
mayan Gemlik 
halkına teşekkür 
ederiz. Ayrıca 
29-12-2012 
Cumartesi günü 
saat 17:00 Yalova’da 
Atatürk Spor 
Salonu’nda 
oynanacak Yalova 
Belediye spor 
-Gücümspor A 
takım maçına Gemlik 
halkı ve Basketbol 
severler davetlidir.”

POMPftCI 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir
BEYZA PETROL

Hisar Malı. Yalova Yolu 
Üzeri özdilek Yanı

1. Km. GEMLİK

ER.EMAN
CNC FREZE OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR
DOLGUN MAAŞ+SSK+YEMEK

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

MİKROSUN METAL SflN. TİC.LTD.ŞTİ
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi 6.Blok No: 9 

Tel: 0 541 454 95 59 ORHANGAZİ

TEMMAA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Gemlik Körfez

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

ELEMAN adres CAFE'DE ÇALI?ACAK
BAYAN SERVİS ELEMANI ARANIYOR

—8 TEL : I 221 513 19 71

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

ELEMAN GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

ARANIYOR TııLŞIjlM
. .— Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ,wı 1 wıw ** ••

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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■Mssnsnnnnmnmza

I; ilerlerine yeni ayar! 11 ün mağdura is müjdesi
Hazırlanan yönet
melik taslağına 
göre 2013 yılında 
Türkiye’deki tüm 
işyerlerine ısı, ışık, 
gürültü ve karakter 
ayarı geliyor.
Taslaktaki yenilikler 
arasında çalışanın 
bileklerini dayaya
bileceği özel 
desteklerden, sırt 
ve bel ağrılarına 
karşı çeşitli önlem
ler yer alıyor.
Yeni yılda uygula
maya girmesi plan
lanan yönetmelik 
taslağı çalışanın 
oturduğu yerden, 
bilgisayardaki yazı 
karakterine kadar 
şu yenilikleri 
getiriyor: 
GÖZ MUAYENESİ 
ZORUNLU
* Ekranlı araçlarla 
çalışmaya başla
madan önce, 
yapılan risk değer
lendirmesi 
sonuçlarına göre 
işyeri hekimince 
belirlenecek düzen
li aralıklarla ve en 
fazla 2 yılda bir, 
ekranlı araçlarla 
çalışmadan kay
naklanabilecek 
görme zorlukları 
yaşandığında 
çalışanın göz 
muayenesi yapıla
cak.
BÜYÜK PUNTOLU 
KARAKTER 
DÖNEMİ
■ Bilgisayar 
ekranında görünen 
karakterler, kolayca 
seçilir şekil ve for
mda, uygun büyük
lükte olacak. Satır 
ve karakterler 
arasında yeterli 
boşluk bulunacak.

Ekran görüntüsü 
titremeyecek. 
Parlaklık ve karak
terlerle arka plan 
arasındaki kon
trast, çalışan 
tarafından kolaylık
la ayarlanabilecek. 
* Ekranda kul
lanıcıyı rahatsız 
edebilecek yansıma 
ve parlamalar 
olmayacak.
Klavyenin çalışanın 
el ve kollarının 
yorulmaması ve 
rahatça çalışa
bilmesi için ekran
dan ayrı ve 
hareketli olması 
sağlanacak.
Klavyenin ön tarafı
na, çalışanın bilek
lerini dayayabile
ceği özel destek 
konulacak.
KLAVYE SEMBOLÜ 
OKUNUR OLACAK 
* Klavye yüzeyi 
ışığı yansıtmayacak 
şekilde mat olacak. 
Klavye tuşları 
üzerindeki sem
boller, çalışma 
pozisyonuna göre 
kolaylıkla okun
abilir ve seçilebilir 
nitelikte olması 
zorunlu tutulacak. 
• Sandalyelerde 
dayama yeri öne, 
arkaya ve yukarı, 
aşağı ayarlanabilir, 
sırt desteği bele 
uygun ve esnek 
olacak.

İstendiğinde 
çalışana uygun bir 
ayak desteği ver
ilebilecek.
Çalışanın gereksin
imleri ve yapılan 
işin türü dikkate 
alınarak uygun 
aydınlatma şartları 
sağlanacak. Çalış
ma merkezlerinde 
yansımalara ve par
lamalara neden ola
bilecek ışık 
gelmesini önlemek 
amacıyla tedbirler 
alınacak.
- Ekrana gelen gün 
ışığının kontrol 
edilebilmesi için 
yatay ve dikey 
ayarlanabilir 
perdeler kullanıla
cak. Çalışma 
merkezlerinde kul
lanılan ekipmanın 
gürültüsü çalışan
ların dikkatini 
dağıtmayacak ve 
karşılıklı konuş
mayı engellemeye
cek düzeyde ola
cak.
- Ortamdaki nemin 
uygun düzeyde 
tutulması ve bu 
düzeyde korunması 
gerekecek.
Kullanılan pro
gramların kolay 
kullanılabilir ve 
eğer uygunsa ope 
ratörün bilgi 
düzeyine ve dene 
yimine göre ayarla 
nabilecek

Özelleştirme uygu
lamaları sonucu 
işsiz kalan ve işsiz 
kalacak olan işçi
lerin diğer kamu 
kurum ve kuru
luşlarında istihdam 
edilmesine ilişkin 
Bakanları Kurulu 
Kararı, Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Bakanlar Kurulu 
Kararına göre 2013 
yılında 47 bin kişi 
kamuda geçici işçi 
olarak istihdam 
edilecek. 
Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarındaki 
Geçici Mahiyetteki 
İşleri Yürütmek 
Üzere Geçici 
Personel İstihdamı 
ve Bu Personele 
Ödenecek Ücretler 
Hakkında Bakanlar 
Kurulu Kararı 
yayımlandı. 11 ay 28 
günü geçmemek 
üzere çalıştırılacak 
olan geçici person
elin 60 gün içinde 
belirtilen kurumlara 
başvurması gere 
kiyor.

HANGİ KURUMA 
KAÇ KİŞİ 
ALINACAK 
- Avrupa Birliği 
Bakanlığı 50 
- Adalet Bakanlığı 
4.500 
- Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı

ABONE OLDUNUZ MU?
snsmsnsıı&ıiBsaM abone olun okuyun okutun

Gemlik Karfez

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

750
- Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
100
- Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
200
- Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 600
- Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
50
- Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 50 
- Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı 3.500 
- Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı 300
- İçişleri Bakanlığı 
4.500
- Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 1000
- Maliye Bakanlığı 
1500
- Milli Eğitim 
Bakanlığı 15.000 
- Milli Savunma 
Bakanlığı 50
- Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı 1000
- Sağlık Bakanlığı 
1000

- Ulaştırma 
Bakanlığı 500 
- Danıştay 
Başkanlığı 100 
- Yargıtay 
Başkanlığı 150 
- Devlet Personel 
Başkanlığı 50 
- Gelir İdaresi 
Başkanlığı 800 
- Halk Sağlığı 
Kurumu 1500 
- Kamu Hastaneleri 
Kurumu 2.500 
- Basın Yayın 
Enformasyon 100 
- Devlet Şu İşleri 
Genel Müdürlüğü 
250
- Karayolları Genel 
Müdürlüğü 250 
- Orman Genel 
Müdürlüğü 1500 
- Spor Genel 
Müdürlüğü 150 
- Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü 
1250
- Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 250 
- Üniversiteler 3500 
- Toplam 47.000

[ÎT 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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 Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

1 
1 
K 
R 
E 
H

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Amtur 614 47 71
Kamil Koç 512 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

n Devlet Hastanesi 557 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 88 39
Konur Tıp Mrk. 5,4 80 88

RELEDİYEu 
E 
R

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol s13 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
IMOmimnSKm

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4459 

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)

ıııuınıaııiıiii
VENÜS SİNEMASI 
EVİM SENSİN: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30

MOSKOVANIN 
ŞİFRESİ TEMEL: 

12:00-14:15-16:30- 
18:30-20:30

REZERVASYON 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


BAŞSAĞLIĞI
Borusan Holding Kurucu ve 

Onursal Başkanı,
Türk sanayisinin duayenlerinden

Savın Asım 
KOCABIYIKın

ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.
Ülkemiz, yeri doldurulmaz 

saygın bir sanayicisini kaybetmiştir. 
Kederli ailesinin, Borusan camiasının 

acılarını paylaşır, başsağlığı ve 
sabırlar dileriz.

®

YILFERT SZKIMAYİİ A.Ş.

FERTILIZER INDUSTRY INC.
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Kızıla» kan 
toplayacak
Kızılay, 2 Ocak 2013 günü 10.oo 
ile 18.oo saatleri arasında İske 
le Meydam’nda kan bağışı topla
mak için ilçemize gelecek. 
Güney Marmara’da ilk kez kışlık 
olarak kan bağışı kampanyası 
düzenlendiği belirtildi.

Kayıp Alzheimer hastası Hüseyin Zengin, Baytaş Esin 
Apartmanında temizlikçi kadın tarafından bulundu

II V

26 Aralık Çarşamba gününden beri aranan alzheimer hastası 
Hüseyin Zengin (88) dün tesadüf eseri Bahkpazan Mahallesi 
Şükriye Sokak’taki bir apartmana temizlik için gelen kadın 
tarafından garajda görüldü. Apartman maliklerinden Hakan 
Konak garajdaki kişinin aranan Hüseyin Zengin olduğunu 
görünce üzerini örterek, şekerli su verdi, ailesine ve ambu
lansa haber verdi. Sağ salim bulunan Hüseyin Zengin, 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Zenginin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 
Babaları bulunan aile sevinç gözyaşları döküyor. Syf3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
A

Ataman; 
"MHFSİZ 
siyaset 
istiyorlar
MHP Genel Sekre 
teri İsmet Büyük 
ataman, MYK Üye 
si ve Bursa Millet 
vekili Necati Özen- 
soy, Genel Mer 
kez Yönetim Ku 
rulu Üyeleri, ilçe 
yönetimini ziyaret 
etti. Ataman, 
“MHP'siz siyaset 
istiyorlar." dedi 
Haberi sayfa 5’de

MM”
Gemlikdik 
durmasını 

bilir”
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe yönetimi 
adına yazılı basın 
açıklaması yapan 
İlçe Başkan vekili 
Özgür Aksoy, 
2012’nin yılın değer 
lendirmesini yaptı. 
Haberi syf 2’de

2012’nin son yazısı...
2012’nin son yazısı bu..
Haftanın 6 günü, Gemlik Körfezin bu köşesinde 

okurlarımla buluşuyorum.
Beğenen oluyor, beğenmeyen de...
Yazarlar, binlerinin beğenisi için yazı yazmaz.
Duygularını, düşüncelerini, birikimlerini, kendi 

beyin potasında eriterek, bunları klavye üzerinden 
bilgisayarlara, oradan da beyaz kağıda yansıtırlar.

Gemlik Körfez, 2013 yılında 40. yayın yaşamını 
bitirerek 41. yaşına basacak...

41 yıllık bir yerel basın yaşamımız 2013’te başla 
yacak.

41 yıl Gemlik Körfez ile oldum. Bir an bile onun 
başından ayrılma lüksüm olmadı. Devamı 4’de

"yILBAŞI GECESİ İÇİN 
REZERVASYONLARIMIZ BAŞLADI

LİG TV’DE İZLEYECEĞİNİZ
MAÇLARIN HEYECANINI 1

/ AİLENİZ İLE BİRLİKTE 
YAŞAYACAĞINIZ NEZİH, SICAK VE 

KALİTELİ BİR MEKAN...

İM^^öALIK RESTAURANT
Güzelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:107/B
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Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanvekili Özgür Aksoy, 2012 yılını değerlendirdi

Aksoy. Gemlik halli dik durmasını bilir"
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe yönetimi 
adına yazılı basın 
açıklaması yapan 
İlçe Başkanvekili 
Özgür Aksoy, 2012 
yılının değer
lendirmesini yaptı. 
Aksoy, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz’ın Atatepe 
Sosyal Tesisleri’nde 
kendi grubuna ve 
gazetecilere yaptığı 
açıklamaya da 
cevap verdi. Aksoy 
şunları söyledi: 
“Yılmaz, toplantıda 
oldukça süslü sözler 
etmiş. “Bir parti 
yöneticisi kendi par
tililerine konuşuyor
sa hele bir de basın 
oradaysa tut 
tutabilir sen.
Bu nedenle Sayın 
Yılmaz’ın süslü ama 
doğru olmayan söz
lerinin üzerinde çok 
durmamak lazım. 
Yılmaz’ın bazı 
söyledikleri var ki, 
bu kadar da olmaz 
dedirtecek türden. 
Sayın Yılmaz, bizi 
Dörtyol düzenlemesi 
ile ilgili imza kampan 
yamızda "halkı kan 
dırmakla " suçlamış. 
Kısa bir süre önce 
Gemlik CHP olarak 
Dörtyol mevkiinde 
bir eylem yaptık ve 
imza kampanyası 
başlattık.
Halkımıza sorduk, 
“Dörtyol’un Gemlik 
araç girişi kapatıldı, 
oraya bir yaya üst 
geçit yapıldı, bu 
düzenlemeyi beğen
diniz mi, sorunu 
çözdü mü diye” 
“Beğenmedik, bu 
çözüm değil” diyen 
4 bin kişi imza attı. 
Özellikle evi, işyeri 
İstiklal Caddesinde, 
sahilde, Çarşı 
Meydam’nda hatta 
eski Pazar Caddesi’n 
de olan insanlarımız 
müthiş tepkili. 
Şimdi bu imza kam
panyamızın neresi 
halkı kandırmak.

Bat-Çık yapacağız 
diye yola çıktılar, 
Dörtyol'u batırdılar. 
Şimdi işin içinden 
çıkamıyorlar. 
Biz, bu sorunun 
üzerine gidince de, 
halkı kandırmakla 
itham ediliyoruz. 
Gemlik'te halkı kan 
dırmak bizim değil, 
AKP'nin işidir. 
Hatta uzmanlık 
alanıdır. Bunun bir 
çok örneği var. Halkı 
kandırmak, AKP’nin 
belediye seçimlerini 
kaybeden bir par
tinin üzerinde fiyat 
etiketi olmayan 3 
adet Meclis üyesi 
tedarik edip, bele 
diye ye konmasıdır. 
Sayın Yılmaz, 
"Gemlik'teki muhale
fet bize karşı atağa 
kalktı" demiş.
Yani, CHP'ye 
muhalefet demiş. 
Gemlik'te son bele 
diye seçimlerini AKP 
kazandı da, bizim mi 
haberimiz yok. 
iktidar sandıkta kaza 
nıhr. Benzin istasyon 
larından, marangoz 
atölyelerinden mec 
lis üyesi tedarik et 
mekle Gemlik'te ikti
dar olunmaz.
Son seçimin yenik 
leri, Gemlik'te önce 
bir seçim kazansın 
ondan sonra kendi
sine iktidar desin. 
Halkı kandırmak 
Belediyenin sitesin 
de Başkanının iddi
anamesini yayınla
maktır.
Refik Yılmaz elindeki 
Belediye olanaklarını 
insanları suçlu ilan 
etmek için kulianı 
yor. Suçladıkları 
beraat ettiklerinde 
beraat kararlarını 
yayınlamıyor.
Şimdi bu adil bir 
davranış midir? 
Adalet ve Kalkınma 
Partisinde politika 
yapmak, adaleti 
unutup, sadece 
kalkınmaya bakmak 
mıdır?

BALIKÇI BARINAĞI 
DAVASINDAKİ 
BERATI DA 
YAYINLAYIN 
Halkı Kandırmak 
Gemlik’i Balıkçı 
Barınağından 
mahrum edip yerine 
üç beş tane bank 
yapmak mıdır? 
Belediye Başkanı 
mız Fatih Mehmet 
Güler ve Başkan 
Yardımcısı Özkan 
Ateşli Gemlik Balıkçı 
Barınağı davasından 
beraat ettiler. 
Eski Balık Hali’nin 
olduğu mevkii 
muhteşem bir balıkçı 
barınağına, tertemiz 
balık lokantalarına 
kavuşacaktı. 
Bu projede yolsuz 
luk var diye işi dur
durdular, dava 
açtılar.
Sonucu beraat. 
Yolsuzluk yok. 
İhalesi bitmiş, 
herşeyi hazır aynı 
projeyi siz yapın 
oraya. Neticede 
Gemlik halkı fay
dalanacak. Ama 
hayır. Sahile üç beş 
tane bank koydular 
iş bitti. 
Halkı kandırmak 
aylarca Gemlik’i 
mezbeleye çevirip 
Gemlik’i şantiyeye 
çevirdik demektir. 
‘Efendim elbette 
böyle işler yapılırken 
ortalık makul bir 

süre şantiyeye 
döner’ ama bütün bir 
şehrin halkı aylarca 
şantiyede yaşamaya 
mahkum edilmez, 
insanlar aylarca evi 
ne gidemedi, soka 
ğında yürüyemedi.

PLANSIZ İŞLER 
Bu işler bu kadar 
plansız programsız 
olmaz. Bu işler 
mühendis aklı istert 
müteaahhit aklı yet- 
meyebilir.
Bu yaklaşım, 
Belediyeye konmuş 
bir partinin az zaman 
da çok iş yaptı 
görünme telaşıdır. 
Belki Gemlik halkı 
yapılan işleri görmez 
diye, ben bunu 
rahatsızlık boyutuna 
vardırayım ki 
görmeyen kalmasın 
demektir.
Halkı kandırmak 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin yaptığı 
işlerin başında poz 
verip “Bu işleri ben 
yapıyorum” görün
tüsü vermektir.
Bu işlerin %90'ını 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yaptı. 
Kaldı ki, bu işlerin 
tamamı Belediye 
Başkanımız Fatih 
Mehmet Güler 
zamanında başlan
mış, ya da başlan
ması kararlaştırılmış 
işlerdi.
Refik Yılmaz 

belediye başkan ve 
kili oldu diye yapıl
maya başlanmadı. 
Neticede, o işleri 
Başkan Recep Alte 
pe cebinden para 
verip de yapmıyor, 
halkın vergisiyle 
yapıyor.
Şimdi birileri çıkıp 
diyebilir ki; efendim 
ama bu işler öyle 
yürümüyor, Büyük 
şehir Belediyesi 
kendi partisinden 
olmayan ilçe beledi 
yelerine yardım yap
maz, CHP belediye
den uzaklaştırıldı, 
Bursa Büyükşehir 
Gemlik'e hizmet 
getirdi. Bu son 
derece yanlış bir 
düşünce. CHP Gem 
lik'te Belediyeyi 
yönetirken, Bursa 
hizmet getirmek iste
di de CHP geri mi 
çevirdi.
Tam tersine zaten 
yapılan tüm bu işle 
rin planlamasını 
CHP'li Gemlik Bele 
diyesi ve Bursa 
Büyükşehir ile birlik
te yapmıştı.
Bursa Büyükşehir 
"Gemlik Belediyesi 
AKP'de olmazsa 
Gemlik'e hizmet 
götürmem" diyemez 
ve zaten demez. 
Gemlik halkına bu 
düşünceyi aşılamaya 
çalışmak Gemlik 
halkına boyun eğdir 
meye çalışmaktır. 
Bursa'nın yardımını 
istiyorsan oyunu 
AKP'ye vereceksin 
demek, siyasi şantaj 
dır, seçme özgür
lüğünü tehdit etmek
tir. Kimse Gemlik 
halkının onurunu, 
seçme özgürlüğünü 
test etmeye kalkış
masın fena yanılır. 
Gemlik'in kaynakları, 
konumu, geliri, 
insanı kendisine 
yeter. Yetmediği 
yerde de Gemlik dik 
durmasını bilir, 
seçme özgürlüğünü 
ve onurunu hiçbir

şeye değişmez.

2012 DE GÜZEL 
ŞEYLER OLDU 
2012 yılında Gemlik' 
te siyaseten güzel 
Şeyler de oldu.
Örneğin CHP, MHP 
ve AKP Gemlik 
Gübre A.Ş.'nin kapa
site artırma proje
sine ortak bir karşıt 
duruş gösterdi.
Sağduyu ve ortak 
yaşama bilinci siyasi 
çekişmelere üstün 
geldi.
2013 yılında bu 
örneklerin artmasını 
umut ediyoruz.
Neticede Gemlik'teki 
tüm siyasi partiler 
Gemlik'e güzel bir 
gelecek kurmak için 
hizmet etmeye çalışı 
yor.
Gemlik CHP ilçe 
örgütü olarak, yeni 
yılda herkese, adil, 
ilkeli, düzeyli, huzur 
lu ve onurlu bir yıl 
diliyoruz. Belediye 
Başkanımız Fatih 
Mehmet Gülerin bir 
an önce göreve dön
mesini ve İlçe Başka 
nımız Mehmet Uğur 
Sertaslan'ın bir an 
önce sağlığına 
kavuşmasını dili 
yoruz.
Bu yılbaşı gecesi 
birçok evde neşe 
içinde kutlanırken, 
yanıbaşımızdaki 
Cargill fabrikasında 
sendikal mücadelesi 
nedeniyle haksız 
biçimde işten çıka 
rılan işçi Kemal 
Kapar, eyleminin 85. 
gününde, ona de tek 
veren işçi arkadaş 
lan, fabrikanın 
önünde kurdukları 
çadırları ve grevleri 
ile çoluk çocuk 
üşüyerek ama kalp
lerinde dayanışma 
ve emekten yana 
mücadelenin sıcak
lığı ile yeni yılı 
karşılayacaklar.
Yeni yıl en çok da 
onlara olabildiğince 
kutlu olsun.”

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

o SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜL AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
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Kayıp Alzheimer hastası Hüseyin Zengin, Baytaş Esin Apartmanında temizlikçi kadın tarafından bulundu

5 gün sonra garajda sağ olarak bulunda
26 Aralık Çarşamba gününden beri aranan alzheimer hastası Hüseyin Zengin (88) dün tesadüf eseri Balıkpazarı 
Mahallesi Şükriye Sokak’taki bir apartmana temizlik için gelen kadın tarafından garajda görüldü. Apartman 
maliklerinden Hakan Konak garajdaki kişinin aranan Hüseyin Zengin olduğunu görünce üzerini örterek, şeker
li su verdi, ailesine ve ambulansa haber verdi. Babaları bulunan aile sevinç gözyaşları döküyor.

KADRİ GÜLER 
Halitpaşa Mahalle 
si’ndeki evinden 
çıkarak kaybolan, 
alzheimer hastası 88 
yaşındaki Hüseyin 
Zengin, sağ olarak 
bir apartmanın boş 
olan garajında 
bulundu.
26 Aralık Çarşamba 
günü sabahı 
evindeki kapıyı 
kilitsiz gören 
Zengin, terliklerle 
sokağa çıkarak bir 
daha evine 
dönmedi.
Uzun süredir 
alzheimer hastası 
olarak yaşamını 
sürdüren yaşlı 
adam, evden çıktık
tan sonra, son 
olarak Atatürk 
İlkokulu güvenlik 
kameralarında okul 
civarında görüldü. 
Bir daha kendisin
den haber alına
mayan Zengin’i bul
mak için, arama kur
tarma ekipleri ve 
ailesi seferber 
oldular.

KURTARMA 
EKİPLERİ 
GETİRİLDİ 
Bursa Osmangazi 
Jandarma köpekli 
Arama Kurtarma 
Timi, Bursa AKUT, 
Bursa Sivil Savunma 
İl Müdürlüğü arama 
Kurtarma ekibi ve 
son olarak da 
Gemlik AKUT ve 
MAG gönüllüleri ile 
onlara destek veren 
Yalova MAG ekibi 
Hüseyin Zengin’i 
dağ bayır aradı. 
İlçedeki tüm boş 
binalar, metruk 
inşaatlar, zeytinlikler, 
sahil bandı, deniz ve 
yapılan ihbarlara 
giden ekipler, elleri 
boş döndü. 
Orhangazi’den 
Yalova’ya ve 
Armutlu’ya kadar 
aranan Zengin, bir 
türlü bulunamadı.

UMUT 
KESİLDİ 
26 Aralık Çarşamba 
günü evinden 
çıkarak kaybolan ve 
tüm aramalara 

karşın bulunamayan 
Hüseyin Zengin 
dün saat 11.30 
sıralarında 
Balıkpazarı 
Mahalllesi Şükrüye 
Sokak Baytaş Esin 
Sitesi B Blok’unun 
garajında tesadüfen 
bulundu.
Pazar günü merdi 
ven temizliğine 
gelen temizlikçi 
kadın, binanın alt 
katındaki garaja 
kova almak için 
indiğinde, içeride bir 
adamın bulundu 
ğunu fark edince, 
daire sakinlerinden 
Hakan Konak’a duru
mu bildirdi.
İçeriden dışa kapıları 
açılmayan garaja 
inen Belediye 
Elektrik Teknisyeni 
Hakan Konak, yakın 
tanıdığı Hüseyin 
Zengin’i, çocukların 
bisikletleri yanında 
yerde uyurken 
buldu.
Konak, olayı gazete 
mize şöyle anlattı: 
“Garaja inerken, 
içerdeki kişinin

Hüseyin amca ola
bileceği aklıma 
geldi.
Garaja indiğimde 
yerde, üzerine bir 
naylon örtmüş 
yatıyordu.
“Hüseyin Amca 
nasılsın” dedim.
“Çok şükür” diye 
cevap verdi.
“Su ister misin” 
dedim. “Evet” de 
yince şekerli suyu 
yapıp biraz içirdim 
ve üzerini battaniye 
ile örttüm.
Ambulans çağırdık
tan sonra arkadaşım 
olan torunlarını ara
yarak, dedelerinin 
sağ olduğunu 
bildirdim.
Ambulans gelmeden 
çocukları ve torun
ları geldiler, 
sevinç gözyaşlan 
döküyorlardı. ” 
dedi.
112 Acil Ambulansı 
tarafından olay 
yerinde ilk müda
halesi yapılan 
Hüseyin Zengin 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet

Hastanesi Acil 
Servisine kaldırıldı. 
Burada, doktorlar 
tarafından gerekli 
müdahaleleri yapılan 
alzheimer hastası 
Hüseyin Zengin’e 
serum takıldı.

SEVİNÇ VE 
MUTLULUKTAN 
AĞLADILAR 
5 gün süreyle girdiği 
garajda birşey yeme
den içmeden yaşaya 
bilen Hüseyin 
Zengin’in sağ olarak 
bulunduğunu öğre
nen yakınları Muam 
mer Ağım Devlet 
Hastanesi Acil Ser 
visine akın ettiler. 
Babalarının, dede 
lerin, kayınpeder
lerinin sağ olarak 
bulunduğunu duyan
lar bir taraftan 
sevinirken, öte yan
dan da mutluluk 
gözyaşları döktüler. 
Babasının bulun
masının gözyaşları 
ile sevinen kızların
dan Aysel Akcan, bir 
ara fenalık geçirir 
ken tedavi altına

alındı.
Hüseyin Zengin’in 61 
yıllık yaşlı eşi 
Sabriye Zengin, 
torunları tarafından 
hastaneye getirildi, 
kayıp kocasını 
ziyaret etti.
Sağlık durumun 
iyiolduğu gözlenen 
Hüseyin Zengin’in 
bir süre 
hastanede tedavi 
edileceği ve iç 
organlarında bir 
tahribatın söz konu 
su olup olmadığının 
araştırılacağı 
öğrenildi.
Kayınpederinin 
kaybolması 
üzerine aramalara 
destek veren 
resmi ve sivil 
vatandaşlara, 
teşekkür eden 
Alaattin Akcan, 
“Allaha şükür has
tamız bulundu. 
Bulunmasaydı aile 
büyük şok yaşaya
caktı. Kurtarma ekip
lerine, duyarlı 
Gemlikli hemşehri
lerimize çok teşek 
kür ediyoruz.” dedi.

''W:- -HHh- *•Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Maras katliamı kınandı
2012'nin son yazısı...

Gemlik Körfez’i ailece çıkarıyoruz.
Gazetenin yazıları bitip, çıkışları alınmadan eve 

gitmek yok..
Çocuklarımız, Barış ve Özgür, Gazete bürosun

da büyüdüler.
Eşim Serap, bilgisayarın karşısından hiç kal 

kamadı...
Ve her gün Gemlik Körfezi sîzlere ulaştırdık.
Bilgisayardan, internet aracılığıyla dünyaya 

Gemlik’in sesini duyurduk.
İlçemizin nabzını tuttuk.
Gemlik Körfez, Gemlik’in 40 yıllık arşividir.
Gemlik Kütüphanesinde 40 yıllık Gemlik 

Körfez Gazetelerinde, ne olmuş, neler yaşanmış, 
hangi sosyal olaylar, siyasi kavgalar, ölümler, 
vurdu kırdılar olmuş bulabilirsiniz.

1973’den beri fotoğraf makinamı elimden bira 
kamadım.

Önce daktilo ile yazdım, hurfatları tek tek 
kumpasta dizdik, sonra lino-tayp da kurşun eri
tip satırları oluşturup, sayfaları hazırladık.

Kurşun harflerin ve daktiloların yerini bilgisa
yarlar ve filmler aldı.

Tipo baskılar gitti, ofset makinalara kavuştuk, 
rahat ettik.

Yerel basının özlemi 4 renkli ofset makinalar...
Buna ne zaman kavuşurum bilemiyorum.
Ama bir gün oda olacak, Gemlik Körfez daha 

güzel bir baskı ile elinizde olacak.
Gemlik Körfez’in bugünlere gelmesinde 

Gemliklilerden büyük destek bulduğumuzu 
söyleyemem.

Ökumayan bir toplumuz.
Yerel gazetelerin yaşaması ancak ilan ve abone 

desteğiyle sağlanır.
Bu da yeterli değil.
Bizler, kendi yağımızla kavruluyoruz.
Basın İlan Kurumu desteğini alamıyoruz.
Çünkü, kurum yönetmeliğinde yapılan değişik

liklerle yerel basın gözetilmedi.
Yerel basının gerçeklerini patronların çıkardığı 

gazetelerle bizler bir tutulduk.
Bakın Bursa merkez ilçelerinde çıkan tüm 

gazeteler eski ilçeler dışındaki Bursa merkez 
ilçelerin resmi ilanlarını alır.

Ancak ilçe gazeteleri bundan yararlanamaz.
Ama, bizleri de merkez ilçe sayarlar.
Bu güne kadar Gemlik Mudanya ve Kestel 

merkez ilçeydi.
Büyükşehir Yasası’nda yapılan son değişiklik 

ile Bursa’nın tüm ilçeleri merkez ilçe sayıldı.
Şimdi o ilçelerin gazeteleri de resmi ilan alma

da sıkıntı yaşayacaklar.
Yerel gazetelerde, gazeteci olmayan patronların 

baskısı yoktur.
Her yerel gazete bağımsızdır.
Ekonomik sıkıntıları aşılsa, baskı teknolojileri 

daha ileri düzeye çıksa, sizlere daha kaliteli 
gazeteler hazırlama olanağına kavuşuruz.

Görüyorsunuz, 2012 hin son yazısını kendimi 
ze ayırdık.

365 günün tüm yazılarımı sizlere, son gün 
yazımı ise Gazetemize ayırdım.

Bu nedenle kusur işlemişsem affola..
2013‘de yine buluşmak dileğiyle, sağlıklı kalın, 

mutlu olun... ■

Maraş katliamının 
34. yılında katliam 
sorumluları ve katil
leri bulunamayanlar 
kınandı.
Dün, saat 15.30 da 
Irmak Sokak’taki Taş 
Köprü önünde 
toplanan alevi yurt
taşlar, Maraş 
Katliamı sorumlu
larını kınadılar. 
Burada toplanan 
yaklaşık 100 kişilik 
bir kalabalık, slogan 
lar atarak katliamın 
hesabının sorul
masını istediler. 
“Baskılar bizi durdu
ramaz”, “Yaşasın 
Halkların kardeş 
ligi”, “Katil ABD, 
işbirlikçi AKP”,” 
“Faşizme karşı 
omuz omuza” , 
“Katiller yakalansın, 
hesap sorulsun”, 
“Maraşın hesabı 
sorulacak” şeklinde 
sloganlar atan kala
balık, daha sonra bir 
basın bildirisi oku
yarak dağıldı.
Hacı Bektaş Veli 
Derneği Başkanı 
Ahmet Gazi 
Memiş’in okuduğu 
basın bülteninde şu 
görüşlere yer verildi: 
“19 Aralık’ta cezaev
lerinde yaşamları 
devlet tarafından 
korunması gerekir 
ken öldürülen tutuk
lu ve hükümlüler, 
Roboski de öldürü 
len 34 yurttaşımız, 
Çorum ve Maraş’tta 
katledilen Alevi yurt
taşlar, yaşanan bu

olaylara baktığımız
da hepsinin dayan 
dtğı nokta aynı. 
Şöyle ki, cezaevle 
rinde öldürülen 
tutuklu ve hüküm
lüler devrimci, 
demokrat, yurtsever 
diler. Roboski de 
öldürülenler yoksul 
kürt yurttaşlarıydı. 
Çorum’da Sivas’ta 
katledilenler alevi 
yurttaşlarıydı.
Maraş katiamının 
üzerinden 34 yıl 
geçti. Bu katliamda 
sorumluluğu bulu
nanlar ya hiç yargı 
/anmadılar kurtulu 
dular ya da göste 
remelik dava dosya 
laları ile yargılanıp 
beraat ettirildiler. 
Çünkü, Maraş kat- 
lamı tasarlanırken 
senaryonun en 
önemli parçası 
katliamcıların önce 
izole edilmesi, sonra 
da bu izolasyon 
yardımı ile “suçsuz 
ilan edilmesi’’ idi. 
Bugünde Roboski

katliamının üzerini 
kapatmaya çalışı 
yorlar. ”
Katliamın 12 Eylül’e 
zemin hazırlan
masının yanında 
haklar ve inançlara 
bahçesi olan Maraş 
ta alevi, solcu, 
demokrat ve yurt
severlerin kıyıma 
uğratılması ve sağ 
kalanlara da baskı, 
sindirme, korku 
uygulamak olduğu 
belirtilen açıklama? 
da, “Böyle büyük 
ölçekli bir senaryo 
nun devletin derin 
güçlerinden hizmet 
almadan yapılmasını 
mümkün olamaz. 
Zaten katliamda baş 
aktörün Derin Devlet 
olduğu yıllar sonra 
Başbakanın çekme
cesinden çıkan ‘bilgi 
notundan ortaya çık 
madı mı?” denildi 
Sivas katliamının 
yine derin devletin 
işi olduğunu ve şeri
atçı örgütlenmenin 
bir kalkışmada ne 

kadar sürede kontrol 
altına alınacağının 
görmek için düzen
lendiğini, ancak ipin 
ucunun kaçırıldığı 
iddia edildi.
Açıklamada, “Bunun 
için geçmişte yapı 
lan katliamları unut
turmayarak, katliam 
ların yenilenmesini 
önleyerek, farklılık
ların zenginlik 
olduğu bilincini 
beyinlere kazıyarak 
ve hepsinden önem
lisi, vicdanlarımızla, 
geçmişimizle, ayıp 
Tarımızla, suçlarımız 
la yüzleşerek ışığı 
çoğaltmalıyız. 
Bu nedenle Maraş 
da insanlık dışı 
kıyımın vicdan
larımızda yarattığı 
utancı hep birlikte 
temizlemek gerek
tiğine inanıyoruz.” 
denildi.
Açıklamada yurdun 
değişik yerlerinde 
alevi yurttaşların 
evlerinin işaretlen 
diğine dikkat çekile 
rek; “Bu tür pro
vokasyonların bir 
daha yaşanmaması 
için bir arada ve bir
likte yaşama kültürü 
nü tahrip eden 
karanlıkta kalmış 
bütün katliamların 
aydınlığa kavuşması 
için devletin 
demokratikleşmesi 
için mücadele eden 
bireyin ve emeğin 
özgürleşmesi için 
Diri olalım, Birlik 
olalım” denildi.

SATILIK 
OTOMOBİL

2006 MODEL HONDA 1.4 LS OTOMATİK VİTES 
OTOMOBİL SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0 532 717 66 24

mailto:kadri_guler@hotmail.com


31 Aralık 2012 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 5

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman ve İl üst düzey yöneticileri ilçe örgütünü ziyaret etti.

Maman; “MHP'siz siyaset istiyorlar”
MHP Genel Sekreteri 
İsmet Büyükataman, 
MYK Üyesi ve Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy, Genel Mer 
kez Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İl Yöneticile 
ri Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatına, ziyarette 
bulundu.
Heyet, MHP Gemlik 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu, yöneticileri 
nin yanı sıra, Gemlik 
Ülkü Ocakları Başka 
nl Mehmet Emin 
Özcanbaz ve çok 
sayıda partili tarafın
dan karşılandı. 
Ziyarette Genel 
konuların yanı sıra, 
son günlerde Gemlik 
ve Bursa 
kamuoyunu meşgul 
eden Gemlik Beledi 
yesi’nin arazi satışını 
MHP'nin kamu zararı 
gerekçesi ile yargıya 
taşıma konusu da 
ağırlıkla görüşüldü.

15 MİLYONUN 
HESABINI SORDU 
Ziyarette konuşan 
MHP İl Başkanı Ha

ortaya koymuştur. 
MHP'nin tek derdi

san Toktaş, Gemlik 
İlçe Teşkilatının

şaibe olmayan parti 
MHP'dir.

belirlediği gündem 
ve Gemlik halkının 
menfaatlerini 
gözeterek verdiği 
mücadele ile Gemlik
Belediye Başkanlığı 
na en büyük aday 
olduğunu belirtti. 
Line TV'de Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz ile 
çıktığı programdan 
söz eden Totaş, prog 
ram sonrası 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ın "MHP'ye 
buradan ekmek çık
maz" sözüne atıfta 
bulunarak, "Bu 
söylem Başkanve 
kilinin fikriyatını

beceriksizlik ve 
hukuksuzluk saye 
sinde kaybedilen 
15 (MİLYON) trilyon
dur. Bizler, Gemlik 
halkının ekmeği 
için mücadele 
veriyoruz" dedi. 
Daha sonra söz alan
Özensoy ise, 
Gemlik'te lekesiz, 
şaibesiz tek partinin 
MHP olduğunu 
söyledi.
MHP Bursa Milletve 
kili Necati Özensoy 
"Ülkücüler bu ülke 
için çok fazla bedel 
ödediler. Gemlik'te 
de tek lekesi olma 
yan, hakkında tek

Gemlik halkının 
bunu değerlendirme
si gerekmektedir.
Geçmişte de Gemlik 
Gübre'nin 200 mil 
yon dolarlık arazisi, 
deposunda 30 mil 
yon dolarlık gübre 
ile 83 milyona peş 
keş çekildiğinde 
karşısında duran 
MHP olmuştu.
Yine aynı zat'ın da 
payı olan ve yapılma 
sı planlanan Termik 
Santralin karşısında 
duran, konuyu gün
deme getiren MHP 
Gemlik teşkilatı 
olmuştu.
GEMLİK HALKININ

MENFAATLERİNİ 
SAVUNUYORUZ 
"Bu günde Gemlik 
halkının menfaatleri
ni savunan, 15 mil 
yonluk zararın hesa 
bini soran yine 
MHP'dir.
Gemlik halkının da 
bunu göreceğinden 
ve yerel seçimlerde 
MHP'ye hakkı olan 
Belediye Başkanlığı 
nı vereceğinden emi
niz." dedi.
Daha sonra söz alan 
MHP Genel Sekreteri 
İsmet Büyükataman; 
MHP Genel Sekreteri 
birlik beraberlik 
içinde sona eren 
kongreye ve bazı 
kesimlerinin beklen
tilerinin olmadığına 
değindi.
Ataman, şöyle 
devam etti: 
“İnandığımız değer
ler adına verdiğimiz 
mücadelemizde 
Gemlik teşkilatımız 
hep yanımızda oldu. 
Bazı kesimlerin bek
lentilerinin aksine 
'Demokrasi Şöleni' 
denilebilecek bir 

kurultay yaşadık. 
Mevcut iktidarın oyu
nunun, gizli gün
demlerinin farkın
dayız. MHP'siz 
siyaset istiyorlar. 
Dönüşüm arzu ediy
orlar, arzu ettikleri 
dönüşüm Millet'in 
hayrına değildir. 
İstiklalimizi ve istik
balimizi tayin edecek 
3 seçim var 
önümüzde. Yerel 
idareler, Cumhurbaş 
kanlığı ve Genel 
seçimler. Yürekten 
inanıyor ve biliyo
rum ki, Bursa' da ve 
Türkiye'de bir şeyler 
olacaksa, bu 
Gemlik'ten başlaya
caktır.”
Son alarak söz alan 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, yerele ağırlık 
ve önem verilme 
sinin önemine dikkat 
çekerken, birlik ve 
beraberliğin olumlu 
yansımalarının ola
cağını belirtti. 
Heyet son olarak, 
Gemlik Ülkü Ocakları 
binasını ziyaret etti.

Kocahıyık, İstanbul'da toprağa verildi
Türk sanayisinin 
gelişmesi için yap
tığı çalışmalarla tanı
nan Asım Kocabıyık, 
gözyaşlarıyla son 
yolculuğuna uğur
landı.
Tedavi gördüğü has
tanede hayatını 
kaybeden Borusan 
Holding Kurucu ve 
Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık için 
Fatih Camii’nde kılı
nan cenaze namazı
na iş ve politika 
dünyasının ünlü 
isimleri katıldı. 
Özel Amerikan 
Hastanesinde 
yaşamını yitiren Türk 
sanayisinin duayeni 
88 yaşındaki Asım 
Kocabıyık için Fatih 
Camii’nde cenaze 
töreni düzenlendi. 
Burada düzenlenen 
cenaze namazına iş 
ve politika dünyası 
nın ünlü isimleri 
katıldı.
Cenaze törenine 
Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel 
Eroğlu, İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni

Mutlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir 
Topbaş, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, CHP 
Milletvekilleri Gürsel 
Tekin, Akif Hamzaçe 
bi, Şişli Belediye 
Başkanı Mustafa 
Sarıgül, Fatih Beledi 
ye Başkanı Mustafa 
Demir, Doğan 
Holding Onursal 
Başkanı Aydın 
Doğan'ın eşi Sema 
Doğan, Doğan TV

Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Arzuhan Doğan 
Yalçındağ, Erdoğan

Demirören, Şarık 
Tara, Sedat Aloğlu, 
Bülent Eczacıbaşı, 
Adnan Polat, Fazıl

Say, Erol Evgin, 
Şezen Cumhur 
Önal’ın da aralarında 
olduğu çok sayıda 
kişi katıldı.
Aile adına taziyeleri 
Asım Kocabıyık’ın 
eşi Nurhan 
Kocabıyık, oğlu 
Ahmet Kocabıyık, 
kızları Zeynep 
Hamedi, Nüket 
Özmen, damatları 
Semih Özmen, 
Mehmet Hamedi, 
gelini Zeynep Koca 
bıyık ile Borusan 
Mannesmann İcra

Kurulu Başkanı 
Bülent Demircioğlu 
ve Borusan Holding 
CEO’su Agah Uğur 
kabul etti.
Bu arada, cenazeye 
eski İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Bedrettin 
Dalan’ında çelenk 
gönderdiği görüldü. 
İşadamının cenazesi 
kılınan cenaze 
namazının ardından 
toprağa verilmek 
üzere Edirnekapı 
Şehitliği’ne 
götürüldü
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BAŞSAĞLIĞI
Memleketi için fedakârlık yapanların her geçen gün azaldığı ülkemizde 

ASIM KOCABIYIK | 
gibi fedakâr, cefakar ve vefakar Gemlik sevdalısı

bir insanı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
“BU MEMLEKETE GÖNÜL BORCUM VAR” diyen 

mütevazı insan Gemlik’in de sana vefa borcu var eserlerin ile var ol. < 
Mekânın cennet olsun. ALLAH rahmet eylesin.

KOCABIYIK ailesinin, çalışanlarının ve jg 
Gemlikli hemşehrilerimizin başı sağ olsun.

GEMLİK SENİ HAYIR İLE YAD EDECEK

MHP GEMLİK İLÇE TEŞKİLATI

5 gündür kayıp olan Aile Büyüğümüz, Babamız, alzheimer hastası

Hüseyin Zengin
sağ olarak bulunmuştur.

Babamızın kaybolduğu günden itibaren bulunması için 
çabalarını esirgemeyen resim kurum yetkililerine, 

Bursa Osmdngazi Jandarma Arama Kurtarma Köpekti Timine, ;
Bursa AKUT’a, Bursa İl Sivil Savunma Müdürlüğü
Arama Kurtarma ekibine, Gemlik AKUT ve MAG’a 

Yalova MAG’a, aile yakınlarımıza, yardımsever Gemlik halkına 
'^■jjilgi've desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. i

KIZLARI : Gülümser Çavdar - Ayşen Kızılkaya 
Ayşen Civelek- Aysel Akcan



BAŞSAĞLIĞI
Borusan Holding Kurucu ve 

Onursal Başkanı, Değerli İnsan

Sayın Asım 
KOCABIYIK’in

vefatı nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur. 
Merhuma Allah'tan rahmet, 

ailesine, Borusan camiasına, 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 

diler, acılarını paylaşırız.

ZGKİ KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 
TAŞIMACILIK SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ.

A.- Hamdi Tanpınar Cad. Öndül işhanı Kat: 3 No : 42 
Tel : 0 224 220 90 73 Fax : 220 81 40 OSMANGAZİ/BURSA
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Yalova Beletliyespor: 68 Güctimspor: 82
Erkekler Basketbol 
Ligi 9.hafta karşılaş
masında deplasman
da Gücümspor rakibi 
Yalova Belediye 
Sporu 68-82 yendi. 
Karşılaşmaya 
Berkay, Hakan, 
Utku, Fatih, Kadir 
beşi ile başlayan 
Gücüm spor ilk 
periyodu tutuk bir 
oyunla geride bitirdi: 
20-19. İkinci periyot
ta dengeyi kuran 
takımımız devreye 
35-39 önde girdi. 3. 
periyotta dengeli 

oyun sonunda 52-55 
önde bitirdi.
Son periyotta oyun
da üstünlük kuran 
Gü cümspor, maçı 
14 sayı ile kazan
mayı bildi.
Takımımız adına 
Berkay (7) Remzi 
(15), Serhat (9), 
Rıdvan (6), Utku (14), 
Fatih (21), Kadir (7) 
sayı üretti.
1.Periyot: 20-19 
2.Periyot: 15-20 
3.Periyot: 17-16 
4.Periyot: 16-27 
Gücümspor basın

sözcüsü Ömer 
Gümüş, yaptığı 
açıklamada "Yalova 
mutlak kazanmamız 
gereken bir maçtı ve 
oyuncularımızın gös
terdikleri üstün 
gayret sonucunda 
maçı kazanmasını 
bildik. Bizi deplas
manda yanhz bırak
mayan taraftarımıza 
ve Dr.Tayfun 
Dalgın'a bize 
gösterdiği manevi 
desteklerinden 
dolayı teşekkür 
ederiz” dedi

POMPACI
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 

POMPACI OLARAK
ÇALIŞACAK 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir
BEYZH PETROL 

Hisar Mah. Yalova Yolu 
üzeri Özdilek Yanı 

1. Km. GEMLİK

ELEMAN
CNC FREZE OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR
DOLGUN MAAŞ+SSK+YEMEK

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

MİKROSUN METAL SAN. TİC.LTD.ŞTİ
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi 6.Blok No: 9 

Tel: 0 541 454 95 59 ORHANGAZİ

_ TEMA A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

ElEMAN ADRES CAFE’DE ÇALIŞACAK
~~ BAYAN SERVİS ELEMANI ARANIYOR
ffllffl TEL: 0 224 513 89 70

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

EM 
ARANIYOR

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ı FJAAAAA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak |P|' Jll_< llh Kİ 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IVI ı VIV UV VV

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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iMMW HİMİİBIB®

Gemlik Ülkü 
Ocakları Mehmet 
Akif Ersoy'un ölüm 
yıldönümü 
nedeniyle ocaklı 
gençlerin bir araya 
geldiği gece de çiğ 
köfte ikramı yaptı. 
Yapılan ikrama MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Gemlik Ülkü Ocakla 
rı Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz, 
MHP Gemlik İlçe 
yöneticileri de 
katılım gösterdi. 
Davetlilere satın alı
nan ocak binası 

bölümleri 
gezdirilirken, 
yapılan restorasyon 
çalışmaları da 
kısaca anlatıldı. 
Derslik ve toplantı 
salonlarının sayısı 
artırılan Ülkü 
Ocakları binasında, 
Ortaöğretim ve 
Üniversiteli bozkurt- 

ların aynı anda 
rahatlıkla toplantı ve 
faaliyetlerini gerçek
leştirebilecekleri 
belirtildi.
Ülkü Ocakları
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz, 
Ocakların da eğitim 
kurumu gibi hizmet 
verdiğini belirtti.

Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, gön
derdiği yazıyla, tüm 
bakanlıklardan hiz 
met içi eğitim, semi
ner, sempozyum, 
ulusal ve uluslarara 
sı kongre çalışma 
larının bir bölümü 
nün Bursa'da 
gerçekleştirilmesini 
talep etti. 
Başbakanhk'a ve 
tüm bakanlıklara 
gönderilen yazıda, 
Bursa Atatürk Meri 
nos Kongre ve Kül 
tür Merkezi ile kent 
genelindeki konakla
ma tesisleri nin kap
asitelerine dair bil
giler verildi. Bursa 
mn turizm altyapısı, 
tarihi ve kültürel 
mirasıyla bu tür 
etkinliklerin başa 
rıyla gerçekleştikle 
bileceği yegane ad 
reslerden birisi oldu 
ğunu belirten Har 
put, yaptığı açıkla
mada şunları kay
detti: "Türkiye’nin 
4. büyük şehri, sana 
yi ve tarım alanında

güçlü konuma sahip 
Bursa, ülkemizin 
tarih, kültür ve 
medeniyet zengin
liği bakımından en 
fazla eseri bağrında 
barındıran müstes
na kentlerimizden 
biri olarak Roma, 
Bizans, Selçuklu ve 
OsmanlI medeniyet
lerine ait pek çok 
ilkin müh rünü taşır. 
Tarihi zenginliğinin 
yanı sıra doğal 
güzellikleri, 
Uludağ'ı, inanç tur
izmi açısından özel
likle İslam inancı 
açısından olduğu 
kadar diğer dinler 
için de sahip olduğu 
değerler, yine çok 
çeşitli ve lezzetli 

meyveleri, yöresel 
yemekleri, Uludağ'ın 
yeşil yamaçları ile 
Bursa Ovası arasına 
yerleşmiş kent, 
birçok turizm değe 
rini içinde barındırır. 
Tüm bu güzelliklere 
ilave olarak, 
Hristiyanlar için tari
hte 2 ayrı konsülün 
toplandığı yer olan 
İznik, dünyada en iyi 
çininin yapıldığı yer 
olarak ziyaretçilerini 
beklemektedir. Son 
yıllarda otelcilik, 
belediyecilik, kong 
re turizmi, teleferik, 
deniz yolu ulaşımı, 
havaalanı, hızlı tren, 
Dağyenice Termal 
Turizm Merkezi 
Projesi, termal su 
yun otellere verilme
si ve turizmde mev
cut potansiyelin 
daha kolay ve geniş 
kitlelerce kullanı 
mini sağlamaya ma 
tuf otoyol projeleri 
gibi çalışmalar 
hayata geçmiş ve 
geç meye devam 
etmektedir."

* j AŞKA OTEL YILBAŞI PROGRAMI
Piyanist Çetin, Solist Esra, Sürpriz Sanatçılar ve Oryantal eşliğinde

MENÜ Yılbaşı Özel Programı’na sîzleri de bekliyoruz.

ORDÖVR TABAĞI : Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Yaprak Sarma, Acılı Ezme, Pancarlı Humus, FİYAT (KIŞI BAŞI)
Biber Borani, Rus Salatası, Çerkez Tavuğu, Domates, Salatalık

ARA SICAK 
ANA YEMEK
TATLI

Sebzeli Krep ( Havuç, Kabak, Biber, Soya Sosu ile) 
Közlenmiş Patlıcan eşliğinde Dana Bonfile 
Kaymaklı - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL İKRAMLAR : Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

ALKOLLÜ :110TL(2DubleYerli)
ALKOLSÜZ :80 TL

program ÇOCUK :50 TL
20:00 - 22:00 Dinleti Müziği 23:50 - 00:30 Yılbaşı Özel Programı (Oryantal)

22:00 - 23:00 Türk Sanat Müziği ve Hareketli Müzikler 00:30 - 01:40 Club
23:00-23:50 İstek Bölümü 01:40-03:00 Kapanış ve Çorba İkramı

Bilet satışlarımız Aşka Otel’den bizzat yapılacaktır. Rezervasyonsuz giriş kabul edilmeyecektir.
YER: Aşka Otel Teras Katı Büyük Salon BİLGİ VE REZERVASYON: Aşka Otel (Yeni Terminal yanı)

02245123200 - 022451231 00
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Geçtiğimiz hafta evinde 2 puan bırakan B grubu lideri Gemlikspor bu hafta deplasmanda oynadığı maçta 
Duaçınarıspor'a 1-0 yenilerek liderlikten olurken maç sonrasında bir grup taraftar yönetime istifa çağrısı yaparken 

teknik heyet ile futbolcuları alkışlayıp destek verdiler.

GEMLIKSPOR'ft nUACINARINBAH ÇELME 10
Seyfettin Şekersöz

Lider Gemlikspor 
karşısında adeta 
etten duvar örerek 
geçit vermeyen 
Kırmızı-Yeşilli 
Duaçınarıspor, 
bitime 2 dakika kala 
Okan'la bulduğu 
golle güçlü rakibini 
devirip koltuğundan 
etti.
Süper Amatör Lig B 
Grubunda alt sıralar
dan hızla uzaklaş
mak isteyen 
Duaçınarıspor, lider 
Gemlikspor'u zorda 
olsa 1-0 mağlup 
ederek haftanın flaş 
galibiyetinden birine 
imza attı.
Büyük çekişmeye 
sahne olan maçın ilk 
yarısında lider 
Gemlikspor Arif, 
Muhammet ve 
Muharremle bul
duğu gol fırsatlarını 
değerlendiremedi.

Duaçınarıspor ise 
savunma ağırlıklı bir 
futbol sergileyerek 
önce rakibi durdu
rup, kontra ataklarla 
gol bulmaya çalışsa 
da devre golsüz 
kapandı.
İkinci yarıda baskılı 
olan taraf yine 
Gemlikspor'du. 
Kırmızı-Beyazlılar, 
sağlı sollu 
geliştirdiği ataklarda 
aradığı golü bir türlü 
bulamadı.

72.dakikada 
Semih'in ara pasına 
hareketlenen 
Muhammet karşı 
karşıya kaldığı 
önemli fırsatta topu 
kaleci Tarkan'a tes
lim etti.
Oyunun son bölüm
lerinde baskısını 
iyice arttıran 
Gemlikspor, güzel 
futbolunu skora yan
sılamayınca savun
masında eksik 
adamla yakalanmaya 

başladı.
85.dakikada
Duaçınaspor kaptanı 
Ünal'ın soldan 
sürüklediği 
pozisyonda kale 
önünde topla 
buluşan Okan, 
oldukça net fırsattan 
yararlanamadı.
88.dakikada yine 
Ünal'ın orta sahadan 
akıl dolu pasında 
kaleciyle karşı 
karşıya kalan Okan 
bu kez Ömer'i avla

yarak 
Duaçınarıspor'u 1-0 
öne geçirdi.
Kalan uzatma 
bölümlerinde 
Gemlikspor'un 
baskısı skoru 
değiştirmeye yetme
di ve Duaçınarıspor 
güçlü rakibini tek 
gole yenerek 3 
puanın sahibi oldu. 
Maç sonunda ise 
Gemlikspor'u 
taraftarlar yönetimi 
istifa davet ederken, 

Kırmızı-Beyazlı 
teknik heyet ve fut
bolcuları çağırarak 
büyük destek verdi. 
SAHA: Fidyekızık 
HAKEMLER: 
İsa Yücel Çırakoğlu 
(6), İsmet Can 
Biltekin (6), Tolga 
Eruysal (6) 
DUAÇINARI: Tarkan 
(7), Sabri (7), Hakan 
Barbaros (3) (Dk.^6__, 
Uğur 4), Emre (8), 
Burak (7), Hakan 
Özdemir (7), Mehmet 
(5) (Dk.62 Sercan 4), 
Tuncay (7), Fatih (7), 
Ünal (7), Okan (8) 
GEMLİK: Ömer (5), 
Taner (5), Samet (5), 
Oğuz (5) (Dk.82 
Dinçer), Osman (5) 
(Dk.84 Zeynel), Arif 
(5), Muharrem (6), 
Abuzer (6), Semih 
(6), Selahattin (6), 
Muhammet (6) 
(Dk.73 Şiyar 3) 
GOL: Dk.88 Okan 
(Duaçınarıspor)
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Ralllı sigortası ateş pahası nternetbaiilacılığınilalıüııüktehlilte
Motosikletten çeki
ciye kadar tüm 
araçlar için ‘zorun
lu’ olan Trafik 
Sigortası’nda prim 
tutarları kasko fi 
yatlarına yaklaştı. 
1 Temmuz 2008 tar
ihinden itibaren 
Hazine Müsteşarlığı 
yerine sigorta şir
ketleri tarafından 
belirlenmeye 
başlayan trafik sig
ortası primlerinde 4 
yıl içerisinde yüzde 
100’den daha fazla 
zam yapıldı. En 
yüksek çıkış bu 
yılın ikinci yarısın
da ortaya çıktı. 
Sigorta uzmanları
na göre 16,9 milyon 
adet araç sahibinin 
her yıl yenilemek 
zorunda olduğu 
trafik sigortasında
ki fahiş artışın 
temelinde 4 temel 
konu yer alıyor: 
“Birincisi, kaza 
sonrası yaralanan
ları (alkollü ve 
ehliyetsiz olsa bile) 
hastanelerde teda 
viye kabul eden 
Sösyâ'ı Güven'ıîk 
Kurumu, her poli 
çeden aldığı payı 
iki katına yakın 
artırarak yüzde 10’a 
çıkardı. İkinci 
olarak, poliçede 
geriye dönük 10 yıl 
sorumluluk var; bir 
trafik kazasında 
yakınlarını kaybe
denler 10 yıl sonra 
tazminat davası 
açabiliyor. Üçüncü 
olarak, trafik 
branşında zarar 
eden sigorta şirket
leri prim artışı ile 
zararını azaltmak 
istiyor. Dördüncü 
olarak ise kaza

yapan araçların 
tamir ve bakımı için 
oluşan yüksek 
servis bedelleri.” 
Sigorta şirketleri 
tarafından illere, 
araçların türüne 
göre serbestçe 
belirlenen Zorunlu 
Mali Trafik 
Sigortası’nda prim 
tutarları makul 
sınırların dışına 
çıktığında Hazine 
tarafından müda
hale edilebiliyor. 35 
sigorta şirketini 
çatısı altında 
toplayan Türkiye 
Sigorta Birliği, bu 
konuda bir yaptırı
ma sahip değil, 
ancak 6 ayda bir 
geçerli olan ‘rehber 
tarife’ yayınlıyor. 1 
Ocak itibarıyla 
geçerli olacak tarif
eye göre İstanbul’
da bir binek otomo
bilin yıllık trafik sig
orta primi 468 lira 
olarak belirlendi. 
Sürücünün 
geçmişine bağlı 
olarak değişim 
göstermekle birlik
te İstanbul’da bir 
otomobil için yıllık 
585 liraya kadar 
çıkan trafik sigor
tası ödemesi söz 
konusu. Bu rakam 
2005 yılında 117 
lira, 2006’da 128 
lira, 2007’de 135 
lira iken sonraki yıl
larda benzer bir 
artış eğilimi

sergiledi.
Yeni durumda 
sürücüler kaza yap
tıkça bir sonraki yıl 
trafik poliçe bedeli 
olarak bin hatta bin 
500 liraya kadar 
çıkabilen bir tutarla 
karşı karşıya kala
bilecek. Taksi, dol
muş, kamyonet, 
otobüs gibi ticari 
araçlarda trafik 
poliçesi tutarı 4 bin 
liraya kadar ulaşıy
or. Son dönemde 
otomobilde bu 
alandaki primi en 
hızlı artan il olan 
Tunceli’de ise 6 
aylık süreçte artış 
oranı yüzde 32 
oldu. Ankara’da 
binek otomobil için 
trafik sigortası tar
ifesi 520 TL’ye 
kadar çıkabiliyor. 
Bir kaza sırasında 
ödenecek teminat 
tutarları da yeni 
yılla birlikte 
değişiyor; buna 
göre sigorta şirketi 
otomobil ve taksi 
için araç başına 25 
bin lira, kaza başı
na 50 bin lira, 
sağlık gideri kişi 
başına 250 bin lira, 
kaza başına bir 
milyon 250 bin lira, 
sakatlanma ve 
ölüm teminatı da 
kişi başına 250 bin 
lira, kaza başına bir 
milyon 250 bin lira 
ödemekle yüküm
lü”

Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK), Türkiye'de 
ki banka müşteri
lerini hedef alan, 
içeriğinde zararlı 
“FATMAL” yazılımı 
barındıran e-posta- 
lara karşı uyarıda 
bulundu.
BDDK'nın internet 
sitesinde yer alan 
açıklamaya göre, 19 
Aralık 2012 tarihin
den itibaren özellik
le Türkiye'deki 
banka müşterilerini 
hedef alan, içer
iğinde zararlı “FAT
MAL” yazılımı 
barındıran ve oltala- 
ma (phishing) tabir 
edilen bir e-posta 
trafiğinin başladığı 
TÜBİTAK BİLGEM 
Siber Güvenlik

Hm üMlhı iinlwii M
Yeni yılda yapılacak 
zam Kararı duyulun
ca tekel büfeleri tez
gah altını doldurdu. 
Haliyle de zamsız 
sigaralar karaborsa 
oldu.
Bakanlar Kurulu 
kararına göre 1 
Ocak 2013'ten 
itibaren sigara 
fiyatlarına yüzde 22 
ile yüzde 27 arasın
da zam gelecek hal 
böyle olunca 
bakkala sigara 
almaya gidenler 
elleri boş döndü. 
Ekofinans.com'un 
haberine göre

Enstitüsü tarafından 
rapor edildi. Söz 
konusu e-posta ar, 
bazı telekom opera 
torlerinden veya 
havayolu firmaların
dan gelen ve içinde 
fatura bildirimi yapı 
Idığı izlenimi uyandı 
ran bir dosya (.pdf. 
exe uzantılı) taşıyor. 
Açılması istenen bu 
dosyanın barındır 
dığı ikinci bir dosya 
(truva atı) ile de 
öncelikle bankacılık 
hizmetleri olmak

Türkiye'de 1 
Ocak'tan itibaren 
sigara fiyatlarına 
yüzde 22 ila yüzde 
27 zam gelecek. 
Bakanlar Kurulu, 
yeni bir süre uza
tımına gitmez ya da 

üzere kullanıcı yetk
ilendirme ve parola 
bilgilerini çalmak 
amaçlanıyor. Açık 
lamada, bankacılık 
hizmetlerinden 
yararlanan tüm kul
lanıcıların bu tür 
sahte e-postalara 
itibar etmeden 
silmeleri gerektiği, 
kurumların da sal 
din tespit sistemle 
rindeki önlemleri 
güncellemelerinin 
yararlı olacağı belir
tildi.

oranlarda değişiklik 
yapmazsa yii 
başından itibaren 
sigaraya ÖTV 
artışından dolayı 1 
ila 2 lira arasında 
zam gelecek. En 
düşük sigara 4,5 
liradan 5 liraya, 5 
liralık sigara 6,30 
liraya, 5,5 liralık 
sigara 7 liraya, 
7 liralık sigara 8,75 
liraya ve 8 liralık 
sigara da 10 liraya 
çıkacak.
Zam oranı yüzde 
22,2 ila yüzde 27 
arasında 
değişecek

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 1° 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 (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

OTOBÜSn 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
MAR-PET 513 30 33 ,
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol S13 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 614 47 71
Kamil Koç 512 01 Q3

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur 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

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4460 
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)

UlllİHliMİ
VENÜS SİNEMASI 
EVİM SENSİN: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30

MOSKOVANIN 
ŞİFRESİ TEMEL: 

12:00-14:15-16:30- 
18:30-20:30

REZERVASYON 
5133321
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2013 tıekkatiler le iolu biı al ilaca!
H Kadri GÜLER

Bir koca yılı daha geride bıraktık. 
Günler, aylar öylesine hızlı geçiyor 
ki, anlamanın mümkünü yok.
2012 yılı, acısıyla, tatlısıyla 
gelip geçti.
Bu gece, tüm dünya 2013 yılını 
kutlayacak.
Yeni yıla yeni umutlarla gireceğiz. 
Kendi açımdan, 2012'ln beklenti
lerime yanıt verdiğini söyleyemem. 
Sağlıklı, ancak stresli bir yılı 
geride bırakıyoruz.
Bir yandan da, sıcak savaşların 
yaşandığı komşularımızdaki 
kıvılcımın, 2012'de ülkemize 
sıçramadığı için sevinçliyim.
Suriye ve Irak'ta yaşanan savaşın 
acı tablosunu görüyoruz.
Başta benim ülkem, Batılı ve Arap 
işbirlikçileriyle birlikte, komşusunun 
rejimini değiştirmek için, aynı 
dinin mensuplarını nasıl birbirine 
kırdırdıklarının tanıklığını yapıyoruz. 
Akan kanda Türkiye'nin de 
eli var maalesef...
2012 yılı dünyada barışın, 
huzurun, mutluluğun yılı olmadı.
Bir yanda savaşlar, savaş 
kışkırtıcıları, ekonomik krizler, 
işsizlik, açlık, hastalıklar, 
doğal afetler kırdı geçirdi 
dünyayı...
ABD ve Batı'nın içinde 
olduğu kriz aşılmış değil. 
O nedenle savaş 
kışkırtıcılıkları sürüyor...
Krizin dışındayız, ama içindeyiz...
Türkiye'yi sarma layan 
sistem, küçüğü yok 
ederken, büyükleri tekelleştiriyor.
Büyük devleşirken, küçük 
varlığını yitiriyor.

2012'de 4+4+4 ile tanıştık.. 
Atatürk ilkelerini benimseyen 
nesiller yerine, iktidar, inançlı 
nesiller yetiştirme projesi başlattı. 
Demokratikleşme ile ilgili çalış
malar rafa kaldırılırken, başkanlık 
sistemini tartışmaya açtık eski 
yıl giderken...
Sivil Anayasa ile ilgili ilerlemeleri 
bir türlü ilerletemiyoruz.
Demokrasi kültürümüzü genişlete
cek hoşgörüyü yerleştiremedik 
bir türlü..
İktidar gücünü elinde tutanlar, 
paylaşma yerine 'benim 
dediğim olacak' mantığını 
üstün tutuyor.
Eleştirilere tahammülsüzlük, 
fırçalama, azarlama ve sindirme 
yöntemle riyle otoratikleşme 
belirtileri giderek artmaya başladı. 
AB'ye girmeyi unuttuk.
Krizin teğet geçmesi nedeniyle de, 
Batı'ya kafa da tutar olduk.
İster alın, İster almayın

Havasına girdik.
'Bizim size ihtiyacımız yok, siz 
kendi derdinizi çözün' 
büyüklüğüne kapıldık.
Oysa, AB'ye girme deki amaç, 
Batı demokrasisinin, hukukunun, 
ileri teknolojisi ile uyum sağlamaktı. 
AB bir yaşam biçimiydi bizim için. 
Batı yerine Arapların liderliğine 
oynuyoruz.
İslam dünyasının yeni Sultanı 
olmak çabalarını sürdürüyoruz. 
2012'de toplumun büyük 
kesimini oluşturan köylünün, 
esnafın, işçinin ve emeklinin 
yaşamında değişiklik olmadı. 
Kartla yaşayan bir toplum 
yarattılar.
Tüketen ama az üreten bir toplum... 
2013'te bunlar değişecek mi?
Pek umut görünmüyor.. 
2012'de ilçemizde büyük 
değişimler yaşanmadı. 
Yerelde, belediye sahtında 
siyasi atışmalar yıl boyu sürdü.

Usulsüzlük,6 hukuksuzluk iddiaları, kamu
yu zarara uğratma söylemleri, büyük 
arsa satışı, satış üzerindeki 
spekülasyonlar, CHP'nin sürdürdüğü 
hukuk savaşı yıl boyunca devam etti. 
Devam edeceğe benziyor.
Yılın ilçeye damgasını vuran olay 
nedir, diye sorduğumda, aklınıza bir 
anda ne geliyor? Benim gelmiyor. 
Yıl içinde Belediyenin taşınması ve 
yerinin yıkılması...
Sanayicilerden okul ve cami vaadleri.. 
Arsa satışlarından belediye tarihinin en 
büyük gelirinin elde edilmesi...
Ticaret ve Sanayi Odası'nın 60 yıllık 
binasını terk hazırlığı, Ticaret Borsası'nın 
Zeytinde Coğrafi işaret uygulamasına 
başlama kararı, Çarşı Deresinin üzerinin 
açılması, trafik kazalarında can kayıpla 
rı, Gemport'un satılması, Gemlik Güb- 
re'nin üre ve kompoze fabrikasına 
karşı çıkış, Hızlı trenin Bursa ve Gemlik'e 
gelme müjdesi, ilçemize havaalanı 
yapılacağının açıklanması...
Ve... Yeni yıla girmemize 3 gün kala 
ilçemize büyük eserler kazandıran 
Borusan Holding kurucusu ve 
Onursal Başkanı Asım Kocabıyık'ı 
kaybetmenin acısı...
Gemlik'in yeni yıldan beklentilerine 
gelince: En önemli beklentim, Bölge 
Hastanesi'nin temelinin atılmasıdır. 
Kentin imar projelerinin bitirilmesi, yeni 
Adliye binasına başlanması, kentsel 
dönüşüm çalışmalarına başlanmasıdır. 
2013 yılında görevden alınan belediye 
başkanının davalarının da artık 
tamamlanması gerekir.
"Umut fakirin ekmeği
Ye memedim ye!" demiş şair. 
Her yeni yıl başlangıcında 
umudumuzu koruyoruz.
2013 yılının sağlıklı, huzurlu, kazançlı, 
sorunların çözüldüğü bir yıl olmasını 
diliyorum. Mutlu yıllar dileklerimle..

YettiYtûm fart fa Ofmnf emlikKörfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

http://www.gemlikkorfezgozetesi.com


YILBAŞI ÖZEL
GEMLİK’İN İLK GÛNLOk

Yılın düğününde Gemliklil
Solaksubaşı, Toplu ve Gündoğdu Ailelerinin en 
mutlu gününde Ece ve Selim dünya evine girerken 
misafirler gece boyunca düğünün tadını çıkardı

Gemlikliler, Solaksubaşı ve Toplu-Gündoğdu Ailelerinin evlenme törenlerinde, Bursa Altın Ceylan Gazella 
Salonu'nda buluştular.
Toplu - Gündoğdu Ailelerinin güzel kızları Ece ile Saba ve Mahmut Solaksubaşı çiftinin yakışıklı oğlu
Selimin, ömür boyu birlikteliklerinin başlangıcı olan evlenme töreni, nikah masasında başladı.
Gemlik Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz'ın kıydığı nikahın şahitliklerini ise Sinan Solaksubaşı ve Cansu Yener 
yaptı. Nikahtan sonra güzel gelin ve yakışıklı damat konuklarını dolaşarak "hoş geldiniz" dediler.
CHP Bursa Milletvekili ve eski Milli Eğitim - Savunma Bakanlarından Turhan Tayan, AKP eski Milletvekili
Altan Karapaşaoğlu'nun da katıldığı gecede, Gemlik, Bursa, İstanbul ve Ankara'dan gelen ailelerin yakınları ve 
dostları, Ece ve Selimi gece boyunca yalnız bırakmadılar.
700 davetlinin katıldığı yılın düğününde yok yoktu...
Ünlü DJ Can Hatipoğlu'nun etkin müziği ile konuklar gece boyunca pisten inmediler. MAC TURKO davul ekibi 
de düğüne renk katarken, gecenin eğlencesi yılbaşı balosunu aratmadı.
Gelin ve damat, yeni yıldan sonra balayım Maldivler'de geçirecekler.
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Yılbaşı hediyesi secerten hu ürünlere dikkat!
Sağlık Bakanlığı’nın 
kılavuzu, yeni yıl 
hediyesi olarak 
kozmetik ürünü 
düşünenler için yol 
gösterici bilgiler 
içeriyor.
Kılavuza göre, 
organik ya da doğal 
diye satılan 
kozmetikler için 
kanıt gerekiyor.
Ambalajda minimum 
dayanma tarihinin 
belirtilmesi, ürünün 
dayanıklılığının 
hangi şartlarda 
garanti altına 
alındığı bilgisinin yer 
alması zorunluluğu 
bulunuyor
Yeni yılda kozmetik 
ürün hediye etmeyi 
düşünenler için 
Sağlık Bakanlığı’nın 
hazırladığı kılavuz 
yol gösterici bilgiler 
içeriyor.
Organik ya da doğal 
diye satılan 
kozmetikler için 
kanıt ve belge

gerekiyor.
Ambalajda minimum 
dayanma tarihinin 
belirtilmesi, gerek
tiğinde ürünün 
dayanıklılığının han 
gi şartlarda garanti 
altına alındığı bil
gisinin yer alması da 
şart.
Sağlık Bakanlığı 
Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu 
Başkan Yardımcısı

Ercan Şimşek, yak
laşan yeni yılda çok 
sayıda kişinin hedi 
ye olarak kozmetik 
ürünleri tercih ettiği
ni belirterek, bu 
ürünleri satın ala
caklar için Kozmetik 
Ürünler Tüketici 
Bilgilendirme Kıla 
vuzu hazırlandığını 
ifade etti.
Şimşek’in verdiği 
bilgiye göre, kılavuz, 

yanlış kullanımdan 
kaynaklanabilecek 
olası tehlikelerin 
önlenmesi ve 
kozmetik ürünlerin 
güvenli şekilde kul
lanılmasına yol 
göstermek amacıyla 
hazırlandı.
-Kolayca görülebilir 
ve okunabilir 
olmah- 
Kılavuza göre ürün
lerin iç ve dış ambal
ajındaki bilgilerin sil
inmemesi, kolayca 
görülebilir ve oku 
nabilir olması gereki 
yor.
Ürünlerin minimum 
dayanma süresinin 
ay ve yıl olarak belir
tilmesi, gerekliyse 
dayanıklılığının han 
gi şartlarda garanti 
altına alındığına dair 
ek bilginin bulun
ması da şart.
Kozmetik ürünün 
sunum şekli itibarıy
la kullanım amacı 
açıkça belli olmadığı 

takdirde fonksiyo 
nunun ambalaj 
üzerinde Türkçe ya 
zılması, içerdiği bile 
şenlerin listesine yer 
verilmesi zorunlu. 
Ambalajda herhangi 
bir hastalığı tedavi 
etme, önleme, teşhis 
etme veya fizyolojik 
bir fonksiyonu 
düzeltme, düzen
leme, değiştirmeye 
yönelik ibare ve 
görsel yer alamıyor, 
bu ürünler kozmetik 
olarak kabul 
edilemiyor.
Kozmetik ürünün 
kullanım amacı, kul
lanılabileceği yerler, 
ürünün nitelikleri 
gibi özeliklerin etiket 
veya ambalajda yer 
alması, tüketicinin 
bunları incelemesi 
gerekiyor.
-Organik ve doğal 
için kanıt- 
Organik ya da doğal 
diye satılan 
kozmetikler için bel

geli kanıt gerekiyor. 
Aksi halde ürünün 
ticari adında 
’’organik” ya da 
’’doğal” ibaresi kul
lanılamıyor. 
Organik olduğu 
iddia edilen bileşen
lerin, ’’içindekiler” 
listesinde belirtilme
si gerekiyor.
Doğal kaynaklı 
kozmetiklerin raf 
ömrü, içerikleri 
nedeniyle daha kısa 
olduğu için ambalaj
da bununla ilgili bil
gilere ve ürünün 
saklama koşullarına 
dikkat edilmesi öne 
riliyor.
“Kozmetotekstil” adı 
verilen tişört, eldiv
en, çorap, tayt gibi 
kozmetik salan tek
stil ürünlerinin 
ambalajında, içer
iğindeki kozmetik
lerin, uyarı gerek
tiren maddelerle 
ilgili bilgilerin bulun
ması gerekiyor.

Z9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

için/,

paylaşmak için/...

Cljetu/ ^Ijıluuz/ kutlu/ olsun/.

GÜMÜŞI
j umusay a c o mU

YENİ YERİMİZ 
ORHANGAZİ CAD. NO : 37 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 44 84 
ORHANGAZİ CAD. 5/B GEMLİK 

Tel: O 224 514 79 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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1981den bugüne değişmeyen kalite
~ Yöresel Tat

Mal MARKALAR KUSURSUZ KALİTE SUM AHKOOPERATİFÇİLİK HİZMETLERİ İLE ORTAKLARININ HEP YANINDA KALİTELİ ZEYTİN ÜRETİMİ İLE TÜRKİYE’NİN HER YANINDAZeytin üreticilerimizin ve tüketicilerimizinYeni Yılım en içten dileklerimizle kutlarız.
Katırlı Köyü Kalkınma Koop.

Yönetim Kurulu Adına Başkan
Hüseyin Hulusi BAYRAK

Üye memnuniyetini esas alan, gelişen, güçlü, güvenilir, geleceğe dönük, 
tarıma önem veren, bölgesinde ilki başaran örnek bir kooperatif.

KATIRLI KÖYÜ - GEMLİK
Tel: (0.224) 514 58 91- Fax: (0.224) 514 61 17
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Yılbaşında cezaevlerinde açık görüş «ar
Adalet Bakanlığı, 
Hükümlü ve 
Tutukluların Ziyaret 
Edilmeleri Hakkında 
Yönetmelik'in İkinci 
Bölüm "Bayramlarda 
ve özel günlerde açık 
görüş" alt başlıklı 
15’inci maddesi gere 
ğince, kapalı ceza 
infaz kurumlarında 
Yılbaşı münasebetiyle 
açık görüş yaptırıla
cağını bildirdi.
Bakan Sadullah Ergin 
imzasıyla Ceza ve 
Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğüne gönder
ilen genelgede, kapalı 
ceza infaz kurumların- 
da bulunan tüm 
hükümlü ve tutuklu- 
lara, belirlenen 
esaslar çerçevesinde 
açık görüş yaptırıla
cağı ifade edildi.
Açık görüşlerin her 
hükümlüye bir kez 
yararlandırılacağının 
belirtildiği genelgede, 
"1. Adana E Tipi, 
Alanya L Tipi, Ankara 
1 ve 2 Nolu L Tipi, 
Antalya E ve L Tipi, 
Aydın E Tipi, 
Bakırköy Kadın

Kapalı, Balıkesir L 
Tipi, Bursa E Tipi, 
Çorum L Tipi, Denizli 
D Tipi, Diyarbakır E 
Tipi, Gaziantep E Tipi, 
Hatay E Tipi, İzmir- 
Buca Kapalı, Kayseri, 
Konya E Tipi, Maltepe 
1, 2 ve 3 No.lu L Tipi, 
Mersin E Tipi, Metris 
1 Nolu T Tipi, 
Osmaniye T Tipi, 
Silivri 2, 3, 6, 7 ve 8 
No.lu L Tipi, Uşak E 
Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu- 
lara 02-03-04-05-06 
Ocak 2013 tarih
lerinde olmak üzere 5 
gün, diğer bütün ağır 
ceza merkezi ve 

müdürlük teşkilatı 
bulunan bağlı kapalı 
ceza infaz kurumların- 
da kalan hükümlü ve 
tutuklulara 02-03-04 
Ocak 2013 tarih
lerinde olmak üzere 3 
gün, Müdürlük teşki
latı bulunmayan bağlı 
kapalı ceza infaz 
kurumlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu
lara da, Cumhuriyet 
Başsavcılıklarının 
görüşü alınarak 
kurum tarafından 
belirlenecek bir 
günde yapılmak 
suretiyle 02-03 Ocak 
2011 tarihleri arasında 
2 gün süre ile yap
tırılacaktır." denildi.

Sayıları ve konumları 
değerlendirilmek 
suretiyle, adlî suçlar
dan hükümlü ve 
tutuklular ile örgütlü 
suçlardan hükümlü 
ve tutuklular için ayrı 
gruplar oluşturulup, 
her grubun görüş 
günleri ve saatleri 
Cumhuriyet başsav 
cılıkları ile kurum 
idareleri tarafından 
tespit edileceğinin 
vurgulandığı 
genelgede, bu gru
pların, aynı zamanda 
ve aynı görüş 
mahallinde birlikte 
bulundurulmamasının 
sağlanması istendi. 
Kınama cezası dışın
da disiplin cezası 
almış ve bu cezası 
kaldırılmamış hüküm
lü ve tutukluların açık 
görüşten yarar
landırılmayacağının 
ifade edildiği 
genelgede, şu kural
lara uyulması istendi: 
Hükümlü ve tutuklu
lar, belgelendirilmek 
suretiyle sadece 
anne, baba, eş, ço 
cuk, torun, büyük

anne, büyükbaba ve 
kardeşleriyle 
görüştürülecek.
Hükümlü ve tutuklular 
ile görüşmek isteyen 
kişilerin, akrabalık 
durumlarını nüfus 
idarelerinden veya 
ilgili konsolosluklar
dan verilen resmî bel
geler ile ispatlamaları 
gereklidir. Ancak; 
anne, baba, eş, 
çocuk, torun, büyük 
anne, büyükbaba ve 
kardeşi olmayan 
hükümlü ve tutuklu- 
ların, üçüncü derec
eye kadar olan akra
balarından en çok üç 
kişiyle, önceden 
haber verilmesi ve 
belgelendirilmesi kay- 
dıyla görüşme yap
maları sağlanacaktır. 
Ancak; bu fıkra 
hükmü, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis ceza
sına hükümlüler 
hakkında uygulan
mayacak.
Hükümlü ve tutuklu 
sayısının, verilen açık 
görüş günü sayısına 
bölünmesi suretiyle 
görüş gününe kadar 

gruplar oluşturula
caktır. Her grubun 
görüş günü ve saat
leri, ailelerine 
bildirilmek üzere 
hükümlü ve tutuklu
lara tebliğ edilecek; 
hazırlanan program, 
ayrıca koğuşlara ve 
ziyaretçilerin göre- ‘ 
bileceği uygun yer- 1 
lere asılmak suretiyle 
her ziyaretçinin, 
ziyaret gününde ceza 
infaz kurumuna 
gelmesi sağlanarak, 
izdiham önlenecek. 
Her grubun açık 
görüşü bittikten 
sonra, görüş yerinde 
bulunan hükümlü ve 
tutuklular, görevliler ; 
nezaretinde dikkatli 
bir şekilde arandıktan 
sonra koğuş ve oda 
larına götürülerek 
burada sayılacak; 
kimlikleri fotoğraflı 
belgelerle kontrol 
edildikten ve grup 
mevcudunun tam 
olduğunun anlaşıl
masından sonra, 
ziyaretçilerin kurum 
dışına çıkmasına izin 
verilecek.

DEMLİK ESNAF SANATKARLAR ODASI

2013 yılının esnaf ve sanatkarımıza, 
usta, kalfa ve çıraklarımıza, 

tüm halkımıza hayırlı olmasını; 
mutlu, sağlıklı, başarılı, bereketli ve kazançlı 

günler getirmesini dileriz

Yönetim Kurulu adına Başkan

İbrahim TALAN
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yeriytûrtt kriter, srijM ve mrifririter riferte

SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

RA
GEMLİK BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI

DÜĞÜN, NİŞAN, KOKTEYL, GALA TOPLANTI VE SEMİNERLER, MEZUNİYET BALOLARI 

KURUM YEMEKLERİ, SANATSAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
FUTBOL YÜZME, FITNESS, VOLEYBOL, BASKETBOL, TENİS, SATRANÇ, JUDO

İletişim: 512 00 30
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Yeni ıııl yeni zamlarla gelecek
Yeni yıldan itibaren 
vatandaşlar birçok 
kalemde fiyat artışıy
la karşı karşıya gele
cek. Yeniden değer
leme oranı doğrul
tusunda, çevre 
temizlik vergisi 
dışında kalan taşıt 
vergileri, harçlar, 
damga vergisi, 
cezalar ve değerli 
kağıtlar ile defter 
tutma hadleri yüzde 
7.8 artırılacak.
En düşük taşıt ver
gisi 500 TL'yi aşıyor 
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 temiz
lik vergisi ise 
yeniden değerleme 
oranının yarısı kadar 
ve yüzde 3.9 artırıla

cak.
Yüzde 7.8’lik artış 
sonrası yeni yıldan 
itibaren 1-3 yaş 
grubunda yer alan 
ve motor silindir 
hacmi 1300 cm3'e 
kadar olan otomobil
lerin halen 480,70 
lira olan 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.
Kırmızı ışıkta geç
menin cezası 166 lira 

2013'te kırmızı ışıkta 
geçenler 166 lira, 
alkollü araç kul
lananlar ilk yakala
mada 701 lira, ikinci 
yakalamada 877 lira 
ödeceyecek.
Pasaport harcı 121.5 
liraya çıkacak 
Harçların da aynı 

oranda zam görme
siyle birlikte 1 yıllık 
pasaport harcı yeni 
yılda 112,79 liradan 
121,5 liraya çıkacak. 
B sınıfı ehliyet 
için 300 lira 
Ehliyet alanlar da 
artık zamlı tutar 
ödeyecek. B sınıfı 
sürücü belgesi harcı 
yeni yılda 300 lira 
olacak.
Damga vergisi 
37 lira olacak 
Damga vergisindeki 
maktu tutarların 
yeniden değerleme 
oranı kadar arttırıl- 
masıyla yıllık gelir 
vergisi beyan
namelerindeki 
damga vergisi 37,19 
lira olacak. Bu mik
tar, makbuz senet
lerinde 13,09 lira 
olarak uygulanacak. 
Bir paket sigara 10 
lirayı aşacak 
Yeni yıldan itibaren 
tiryakiler de üzüle

cek. Sigara ve tütün 
ürünlerinden alınan 
özel tüketim vergisi 
dedört puan artacak. 
Halen yüzde 63 olan 
özel tüketim vergisi 
oranı 31 Aralık 
itibariyle yüzde 69'a 
çıkacak. Halen 8 
liraya satılan bir 
paket sigaranın 6 lira 
64 kuruş'u vergi. 
Firmalar, vergi tutarı 
düşüldüğünde fiyat
tan kalan 1 lira 36 
kuruşluk geliri aynı 
düzeyde tutmak 
istese bile 8 liralık 
sigaranın 10,5 liraya 
çıkması gerekiyor. 
Elektrik-Doğalgaz 
zamsız 
Vatandaşın sıklıkla 
kullandığı elektrik ve 
doğalgaza ise yeni 
yılın ilk ayında zam 
yapılmayacak. 
Elektrik ve doğal
gaza en son 1 
Ekim'de yüzde 10'a 
yakın zam yapılmıştı

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesncom

ALTAN TİCARET

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Yeni Yılını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir bayram 
geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ

Bin damla serilsin yüreğinize, 
bin mutluluk dolsun gönlünüze, 
bütün hayalleriniz gerçek olsun, 

Yeni Yılda tüm umutlarınız 
gerçek olsun.

HaLuIl ALtan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

Tel: 513 12 81 ■ 513 32 28 Fax : 513 42 98

http://www.gemlikkorfezgazetesncom
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Üyelerimizin ve Qemlik halkının 
Yeni Yılını en içten dileklerimizle kutlar, 

2013 yılının hepimize mutlu, sağduyulu ve 
sağlıklı günler getirmesini dileriz.

Sürekli İyileşmeyi Amaç Gdinmiş Lider ve Örnek Bir Kurum

KEMAL AKIT YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ESAT COŞKUN BASKAN VEKİLİ 
HASAN SÖZÜNERİ MECLİS BAŞKANI 
AHMET ATALAR MECLİS BAŞKAN VEKİLİ 
HASAN YILDIRIM MECLİS BAŞKAN VEKİLİ

SALİH ÖNGÖR YÖN.KUR.SAYMAN ÜYESİ 
PASAAĞDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
EMRULLAH ÖZAYDIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
A. ERGİN ERENOGLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
NURETTİN HOCAOGLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AGAH ARDA GENEL SEKRETER
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Serbest Kürsü
Necdet ZAMBAK

YENİ YILDA YENİ GÜZELLEŞMELERE 
HEP BERABER İNŞALLAH

Yeni yılda sizlere 
yeni yıllar dilerim.

Benim yeni yıla 
dair pek fazla umut
larım yok, zira ben 
emekli, dul, yetim 
ve kanserli bir 
adamım.

Bunu insancıl 
duygularınızla oyna
mak için yazmıyo
rum, sadece hayata 
realist baktığım ve 
gerçeklerle 
yüzleşmek gibi bir 
medeni cesaretim 
olduğu için yazıyo
rum.

Biliyorsunuz 
“Umut fakirin 
ekmeğidir” derler. 
Yalan.

Fırına gidip “abi 
bana beş ekmek 
ver, yarına beş 
ekmek parası 
kazanacağıma dair 
umudum var” diye
biliyor musunuz?

Ben, sizlere 
sadece yeni yılda 
daha ne kadar ve 
nereye kadar en 
güzel soyulabile- 
ceğinizi örneklen 
dirmek istiyorum.

Güzel temenniler 
de bulunmak elbette 
benim lügatımda da 
var.

Ama bir gerçeğin 
anatomisini anlat
mak, bana ütopik 
temennilerin yanın
da daha doyurucu 
daha tatmin edici ve 
çok daha günümüz 
Türkiye’sinin ger 
çekleri ile örtüşüyor 
gibime geliyor.

Sizlerin soyulması
na gönlüm hiç razı 
değil ama ne 
yapayım,tecavüz 
bazen kaçınılmazsa 
bizlere durumu 
idare etmek kalıyor.

Halkımın zevk 
aldığı şey, her 
neyse, ben onlar 
için gözlerimi kapa 
rım ama vazifemi 
kerhen yaparım.

Bu sebeple yeni yıl 
mesajımı yüksek 
müsaadelerinize 
sığınarak günceli 
unutmadan ve unut
turmaya çalışanlara 
aldırmadan sizlerle 
paylaşmak isterim. 
Sizlere anlatacağım 

bu konu, çok perde
lik bir “GİZ” terinin 
sadece yönetmenlik 
kalibrajı çok yüksek 
en son gösterimidir.

Evet sayın seyirci 
ler daha önce bir 
çok gösteri izleyip 
ama “yok artık ,oha 
bu kadar da olmaz” 
dediğimiz çok az 
olmuştur.

Başbakan Recep 
Tayyip 
ERDOĞAN’ın;
“Kuvvetler ayrılığı, 

ODTÜ olayları, Beni 
de dinliyorlar.” yay
garaları arasında, 
güme giden, 
kamuoyunda fazla 
konuşulması iste
nilmeyen, vak 
vak’ların ürkütülme- 
si durumunda, koza
lakların toplan
masının zor ola
cağını bilenler 
tarafından kamufle 
edilen, bir gerçek 
yaşandı geçen gün.

Cumhuriyet tari
hinin en büyük 
güzelleştirmelerinde 
n biri gerçekleştiril
di.

Köprü ve otoyol
lardan vatandaşların 
geçiş hakları, biri 
Malezya kökenli 
ikisi yerli olmak 
üzere üçlü konsor- 
siyum’a 5.7 milyar 
dolara 25 yıllığına 
satıldı.

Artık 25 yıl boyun
ca köprü ve oto yol
ların geçiş ücretleri- 

. ni bu şirketler 
toplayacak.

Efendim ne var 
bunda;

Bu da devletin 
özelleştirme pro
gramı içerisinde 
yapılan sıradan bir 
satış diyebilirsiniz.

Yok babam, atın 
nalı öyle değil.

Ben size bu işin iç 
yüzünü, devletin 
kaç milyar dolar 
zarara uğratıldığını, 
cebinizden çalınan 
her kuruşun nasıl 
binlerinin cebine 
milyar dolarlar 
olarak girdiğini 
anlatayım da, varın 
siz nasıl yorum
larsanız yorumlayın.

Bir kere bu 

dolar, devletin 
kasasına şak diye 
girmiş değil. Devlet 
bunu envanterde, 
alacak hesabına 
yazıyor ki bütçe 
denk gelsin.

Eskiden devletin 
muhasebe sistemi 
İtalyan tipiydi.

Yevmiye defteri ve 
Defter-i kebir tutu
lur, her ay mizan 
çıkarılırdı.

Biliyorsunuz mizan 
“TERAZİ” demektir. 
Eğer mizan tut
mazsa alacak ve 
borçlarda biraz 
oynama yapılır, te 
razi dengeye getiri 
lirdi. Yani alacak ve 
borç eşitlenir bütçe 
denklenirdi. Bu 
bütçeyi denkle
menin en kolay 
kalemlerinden biri 
“İLAN VE İKRAM” 
faslıydı. Zira bu 
kalem için öyle fatu
ra falan gerekmez, 
kurumun müdür 
veya yönetim kuru
lunun imzalayacağı 
bir gider pusulası 
ile harcama veya bir 
matlup ile gelir bel
gelenmiş olurdu. 
Daha sonra yani 12 
Eylül’den sonra 
baktılarki teftişlerde 
hırsızlıklar çok-belli 
oluyor,

Özal zamanındaki” 
işini bilen 
memurlar” ve liberal 
ekonominin kahra
man savunucuları 
bastırdılar ve 
Türkiye İtalyan tipi 
muhasebe siste
minden vazgeçerek 
şimdiki sisteme 
geçtiler. Zamanın 
yeminli mali 
müşavirlerinin, 
devletle akçalı işleri 
olan şirketleri, nasıl 
akladığını hep bili
riz. O zamanlar bu 
memlekette hayali 
ihracatçılar pey
dahlanmış. Hırsızı 
yakalamak bir dert 
olmuştu.

Bu ihaleyi alan 
konsorsiyum şimdi 
bankalar caddesine 
çıkacak, bankaları 
tek tek gezecek ve 
diyecek ki;
“Ey arkadaş; Ben 

bu devletten altın 
yumurtlayan bir 
tavuk aldım.

Bu tavuk 25 yılda, 
şimdiki fiyatlarla 
tahmini 16 milyar 
dolar para getire
cek.

Şayet devletteki 
rüşvet çarklarını iyi 
çevirebilirsem bu 
getiri 20 Milyar 

özelleştirme yapıl
masa; Devlet 
hergün kasasına 
girecek bu sıcak 
parayla bir çok 
yatırım yapabilir 
zaten işsizliğin alıp 
başını gittiği bu 
ülkede, bir çok 
kişiye istihdam 
sağlayabilirdi.

Bu satış ne için 
gerçekleştirildi bili 
yormuşunuz sayın 
seyirciler.

O dünyanın onaltın 
cı büyük ekonomisi 
denilen Türkiye 
Cumhuriyetinin 
bütçe açığını kapat
mak için.

Bu güzelleştirme 
nin bir de bonusu 
var.

25 yıllığına özelleş 
tirilen bu köprü ve 
oto yolların onarım 
ve bakımı da bu 
süre zarfında kara 
yollarına ait olacak.

Nasıl ama?
Kıyak iş değil mi? 
Anadolu’da yaygın 

bir deyim vardır. 
“Eşekte paldum, 
ben seni aldım.”

Sadece bilet kesip 
para basacaksınız, 
“geç babam geç, 
sermaye sütten, 
mesarif devletten.”
Vatandaş dan 

toplanan vergilerle, 
inşa edilen bu 
köprü ve yolları, bir- 
ilerine satacaksınız 
ve vatandaş bu 
köprü ve yollardan 
yine parayla geçe
cek.

Kimse bunu 
devlete ödenen 
vergi ile karıştır
masın. Bu anlat
tığım dolaylı bir 
soygundur o kadar.

Unutmayın;
devletin parası yok
tur, Milletin parası 
vardır.

İster anlayın, ister 
anlamazdan gelin.

Kapitalizmi sözlük 
anlamı ile tarif etme 
ye gerek yok.

İşte kapitalizm bu, 
kapitalizmin 
ağababası bu.

Uyanın daaa balığa 
gidelim.

Aslında bu ihalede 
verilen 5.7 Milyar

dolara çıkabilir. Zira 
bu köprü ve yollara 
yapılacak zammı 25 
yıl boyunca (şayet 
vazgeçmezse) 
devlet kendi 
belirleyecek.

Vaz geçerse zaten 
paranın lafı mı olur 
birader dükkan 
senin.

Ama bu iş için 
bana şimdilik 5.7 
Milyar lazım. Sen 
bana bu parayı ver, 
ben devletin ağzını 
kapatayım, seninle 
sonra hesaplaşırız” 
diyecek.

Şunu bilmenizi 
isterim ki bu parayı 
devlete taksit taksit 
ödeyeceklerinden 
hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın ve 
inanın bunu 
yaparlarken hiç kim
senin ruhu bile duy
mayacak.

Bunun geçmişte 
örneklerini yaşadık. 
Yaptıkları yapacak
larının garantisidir.

Biz böyle mert bir 
iktidarla karşı 
karşıyayız.

Hatırlayın ÇALIK 
gurubuna sabah 
gazetesini nasıl sa 
tın alıp kendilerinin 
borazanı yaptılar.

Batık durumda 
olan gazete devletin 
elinden devlet kre
disi ile alındı.

Beş kuruş sayma 
dan gazete sahibi 
oluyorsun. Banka 
da sana” kimsin 
birader “ diye sor
muyor bile. Neden? 
Çünkü Başbakan’ın 
selamı var.
. Zamanın da 
ÖZAL’da Ziraat 
Bankası Genel 
Müdürüne selam 
söylemiş Toprak 
Holding sahibi Halis 
TOPRAK’da batık 
durumdan, fırlama 
durumuna geçmişti.

Vatandaş olarak 
kredi kullanmak 
üzere git bakalım 
bankaya, önce ne 
soruyorlar.

Ananızın kızlık 
soyadını...

Bu memlekette 
anasız babasız, 
yetim büyümenin 
bile, her alanda 
haysiyetsizliğini 
yaşatıyorlar insana. 
Hükümsüz sayıyor
lar insan evlatlarını.

Bunu görüp de 
anlamıyor veya 
anlamazdan geliyor
sanız, gözün ve 
ruhun kör olması 
budur işte.

İstedikleri kadar 

dindar bir nesil 
istiyoruz diye 
bağırsınlar.

Aç, paylaşmışız, 
borçlu, kıymetsiz, 
dışlanmış, 
kandırılmış, inanç, 
dil, din, ırk ekse 
ninde ayrıştırılmış 
bir nesil yaratıyor ve 
insanları kindar ol 
maya davet ediyor
sanız;

Sofuluğunuz 
bozulmuş demektir.

Resmin görünen 
son karesi şudur.

Denizbank Ruslara 
3.5 milyar dolara 
satıldı. Bir bankanın 
kökü bu paraya 
satılıyorsa,size 
hiçbir banka 5.7 mil
yar dolar kredinin 
şak diye tamamını 
vermez.Dolayısiyle 
bu para devletin 
kasasına hiçbir 
zaman peşin olarak 
giremez.Kimse kim
seyi 
kandırmasın.Efendi 
m bundan sana ne 
,ister peşin girsin 
ister girmesin ders
eniz,ben sadece 
devletin elinde bulu
nan altın yumurt
layan tavuğun 
neden başkasına bu 
kadar ucuza ve alel 
acele verildiğini 
sorgulamanızı ister
im.Karşınıza çıka
cak cevap , aciz ikti
darın yaptığı işin 
onlarca milyar liralık 
geliri, muhteşem 
bütçenin kıçını 
toplamaya feda 
ettiğini göre
ceksiniz.

Bu bir yine yeni 
den bir peşkeş 
davasıdır.

Milletin malını 
başkaları para 
kazansın 
diye,dönüp dolaşıp 
yine millete sata
mazsınız diyeceğim 
ama bal gibi satıyor
sunuz.

Tahminim odur ki, 
bu değirmenin suyu 
bir gün kesilecektir.

Ve ümit ederim ki, 
değirmenin suyu 
kesilmeden vatan
daşın bu hesabı 
kümülatif kesmesi 
kendi yararına ola
cak,

Şayet hesap kesil 
mezse gerçek mağ
dur için kapı dayak
lanmış olacaktır.

Bu güzelleştirme 
vatana, millete, 
bekamıza ve bilhas
sa güzelleştirmeye 
matuf eşrafımıza 
hayırlı uğurlu olsun. 
AMİN.
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Noel Babasız yılbaşı olur muP
Bütün dünyada Noel 
Baba olarak tanınan 
Aziz Nicholaos, 
Türkiye’nin Akdeniz 
kıyılarında önemli bir 
Lykia kenti olan 
Patara'da doğmuştur. 
M.S. 300'e doğru 
Patara refah içindey 
ken kentte yaşayan 
zengin buğday tüc
carının bir oğlu olur 
ve ona Nicholaos adı 
verilir. Doğduğunda 
göğün bir hediyesi, 
ana-babasının 
dualarının ve sunduk
ları adakların bir 
meyvesi, fakirlerin bir 
kurtarıcısı olarak 
dünyaya geldiğine 
işaret edilmiştir. Daha 
gençliğinde bile muci 
zeler yarattığına 
inanılır. Bu inanca 
göre inşa halindeki 
bir kilisenin yıkıl
masıyla enkaz altında 
kalan Nicholaos, 
annesi ağlayıp inler 
ken, üzerine yığılan 
taşların altından 
sağlam olarak 
kurtulmuştur.
Bir süre sonra babası 
öldüğünde büyük bir 
servetin tek mirasçısı 
olmuş ve servetini 
yoksullara yardım için 
harcamaya karar ver
miştir. Bu sırada 
Patara'da önceleri 
çok zengin olan bir 
şahıs fakirleşmiş ve 
kızlarının çeyizini 
yapamayacak duruma 
gelmiştir. Çaresizlik
ten kızlarını satmayı 
bile düşündüğü bir 
anda, Nicholaos duru
mu görerek onlara 
yardım etmeye karar 
verir. Kendini belli 
etmemek ve aynı 
zamanda gururlarını 
kırmamak için kızların 
evine gece gider. 
Onlar uykuda iken bü 
yük kızın açık olan 
penceresinden çeyi 
zine yetecek olan bir 
kese altını içeri atar. 
Sabah parayı bulan 
büyük kız çok sevinir 
ve kötü durumdan 
kurtulur.
Daha sonra ortanca 
ve küçük kızın çeyiz 
paralarını da karşıla
mak isteyen Nichola 
os, pencereleri kapalı 
olduğu için bacadan 
atar. İşte Noel Baba 
mn yılbaşında hediye 
bırakma öyküsü 
böylece doğar. İkon
larda ve resimlerde 
de Nicholaos'ın üç 
altın top ile göster
ilmesi bu yüzdendir. 
Aziz Nicholaos'un 
yaşamıyla ilgili bir 
öykü de şöyledir;

Nicholaos hacı olmak 
üzere Kudüs'e gider. 
Geri dönüşünde fırtı
naya tutulan gemiyi 
dualarıyla batmaktan 
kurtarır, ayrıca denize 
düşerek boğulan bir 
denizciyi de diriltir. O 
günden sonra Aziz 
Nicholaos denizcile 
rin de koruyucu azizi 
olarak kabul 
edilmiştir.
Nicholaos bir müddet 
sonra Patara'nın 
komşu kenti Myra'ya 
göç eder. Myra 
Başpiskoposu ölmüş 
yerine geçecek kişi 
üzerinde anlaşma 
sağlanamamıştır. 
Bunun üzerine sabah 
kiliseye ilk gelen 
kişinin başpiskopos 
olması kararlaştırılır. 
Aziz Nicholaos kilis
eye ilk gelen kişi 
olarak başpiskopos 
seçilir. Burada da 
mucizelerine devam 
ederek üç generali 
ölümden kurtarır.
Diğer bir öyküsü ise 
şöyledir:
0 yıl Myra'da kıtlık 
çıkar. İskenderiye'den 
Byzantion'a mısır 
götüren bir filo 
Myra'nın limanı olan 
Andriake'ye uğrar. 
Nicholaos hemen 
limana koşar ve her 
gemi başına bir mik
tar mısır vermelerini 
ister. Gemiciler 
Byzantion'a vardık
larında istemeyerek 
verdikleri mısırların 
yerlerinde olduğunu 
hayretle görürler. 
Hıristiyanlara karşı 
olan İmparator Diode 
tianus ve Licinius 
zamanında Nicholaos 
da diğer Hıristiyanlar 
gibi bir ara hapse 
dilmiştir. M.S. 325 ta 
rihinde Hıristiyanlık 
içindeki problemleri 
çözmek için İznik'teki 
(Nikaea) meclis top 
lantısına Myra Başpis 
koposu olarak katılır. 
Yolda giderken bir 
handa öldürülerek 
salamura yapılmış üç 
çocuğu dirilttiği daha 
sonra Bonaventure 
adh bir kilise adamı 
tarafından iddia edil 
miştir. Öğrencilerin 
de koruyucusu oldu 
ğuna inanılan Aziz 
Nicholaos'un 6 Aralık 
343'te 65 yaşında iken 
öldüğü sanılmaktadır. 
Myralılar onun adına 
bir kilise yaparak için
deki lahitte onu son
suz uykusuna bırak
mışlardır.
Haçlı Seferleri sırasın
da 20 Nisan 1087'de

Bari'den gelen tüccar
lar kemiklerini çalıp 
Bari'ye götürmüş ve 
yaptıkları bazilikaya 
gömmüşlerdir, onun 
olduğu sanılan geride 
kalmış bir kısım 
kemik ise bugün 
Antalya Müzesi'nde 
saklanmaktadır.
Noel Baba Kilisesi 
Aziz Nicholaos öldü 
ğünde yapılan kilise 
veya şapel 529 yılın
daki zelzelede yıkılın
ca daha büyük belki 
de bazilika tipinde bir 
kilise yapılmıştır. 
Peschlow, büyük 
apsisin güney tarafın
da eşit apsisli iki kü 
çük mekân ile bugün 
kü binanın kuzey yan 
nefinin büyük kısmı 
mn bu ilk yapıya ait 
olduğunu tahmin 
etmektedir. Bu kilise 
VIII. yüzyılda zelzele 
veya Arap atanlarıyla 
yıkılmış, daha sonra 
tekrar yenilenmiştir. 
1034 yılında Arap 
donanmasının deniz
den yaptığı atanlarla 
harap olmuştur. On 
yıl harap durumda 
kalan kilisenin 1042 
de Bizans İmparatoru 
IX. Konstantin Mono 
makhos ve eşi Zöe 
tarafından tamir ettir
ildiği kitabesinden 
anlaşılmaktadır. XII. 
yüzyılda binaya bazı 
ekler yapılmış, kilise 
tekrar onarılmıştır. 
XIII. yüzyılda Türk 
lerin eline geçen My 
ra'da, kiliseyi ser 
bestçe ibadet etmek 
için kullandığını ve 
kilisede bazı onarım- 
ların yapıldığını anlı 
yoruz. 1738'de büyük 
kilisenin yanındaki 
şapel tamir edilmiştir. 
1833- 1837 yılları 
arasında Anadolu'yu 
gezen C. Texier, 
Myra'ya da uğramış 
ve kitaplarında 

kiliseden bahset
miştir. Ondan on yıl 
kadar sonra 1842 yılı 
Mart ayında Teğmen 
Spratt ile Prof. Forbes 
de Myra'ya gelmiş, 
kilisenin bir krokisini 
çıkarmışlar ve kilis
enin yanında bir man
astırın olduğunu 
görmüşlerdir.
1853 yılında Kırım 
Harbi sırasında 
Ruslar kilise ile 
ilgilenmişler ve bura
da bir Rus kolonisi 
kurmak için Anna 
Golicia adındaki Rus 
kontesi adına toprak 
almışlardır. Ancak 
OsmanlI Devleti işin 
siyasî yönünü farked- 
ince Rusların aldıkları 
toprakları geri almış, 
yalnızca kilisenin 
onarım istekleri kabul 
edilmiştir. Böylece 
1862 yılında August 
Salzmann adında bir 
Fransız, Nicholaos 
Kilisesi'nin onarımı 
ile vazifelendirilmiştir. 
Bu restorasyonlar 
kilisenin aslını boza
cak kadar kötü yapıl 
mıştır. Bu restoras 
yon sırasında 1876'da 
bugün görülen çan 
kulesi de ilave 
edilmiştir. Birçok 
kentin koruyucu azizi 
olan Noel Baba'ya 
adanmış iki bine 
yakın kilise bulun
maktadır. O'nun 
yaşam öyküsü ve 
mucizeleri birçok 
kitapta yer almış, 
ancak en eskisi 750- 
800 yılları arasında 
Byzantion'da Stadion 
Manastırı Başkeşiş 
lerinden Michael 
tarafından yazılmıştır. 
Şimdi biz Anadolu 
Bizans mimarisinin 
ilgi çekici bir yapısı 
olan St. Nicholaos 
Kilisesi'ni beraberce 
gezelim.
Müze girişinden 

sonra taş döşeli 
yoldan aşağıya doğru 
inilir. İnerken Noel 
Baha'nın heykeli 
solumuzda yeşillikler 
içinde görülür.
IV. yüzyılda burada 
bulunan tek kubbeli 
kilisenin güneyine 
VIII. yüzyılda haç 
şeklinde bir şapel ile 
kuzey tarafına da 
eklemeler yapılmıştır. 
Ayrıca 1862-63 
senelerinde de binaya 
dış narteks ile iç 
narteksin bazı kısım
ları ilave edilmiştir. 
Binanın esas girişi 
batı yönünde olması
na karşılık biz gezi 
yönünde anlatmayı 
daha uygun bulduk. 
Bugün iki sütunu 
ayakta kalmış bir 
avludan bir iki 
basamakla Bizans 
Devri'nde ilave 
edilmiş güney nefine 
inilir. Haç biçimli bu 
bölümün doğu kıs
mında üç kemerli 
pencereye sahip bir 
apsis yer alır. Apsisin 
önünde orijinal stylo- 
bat ile ortasında altar 
kaidesi hâlâ görülür. 
Apsis nişinin içinde 
yer yer renkleri kay
bolmuş ve belir 
sizleşmiş aziz figür
leri vardır. Bunların 
altındaki küçük niş 
içindeki fresko Noel 
Baba'ya aittir. Bu 
bölüm ve esas kilis
enin güneydoğu 
şapelinin tabanların
da farklı desenlerde 
mozaik panolar 
görülür. Batı yönünde 
merdivenlerin 
karşısındaki niş 
içerisinde İsa, 
Meryem ve Yahya 
freskoları vardır. 
Buradan iyi muhafaza 
edilmiş kapı 
çerçevesi bizi (ahit
lerin bulunduğu 
kısma, yani haç 
biçimli şapelin uzun 
kısmına çıkartır. 
Lahitlerin yer aldığı 
nişler içindeki fresko- 
lar bugün net olarak 
görülmese bile çeşitli 
aziz tasvirlerini içeren 
freskolar ile bezen
miştir. Kuzey duvarın
daki ilk nişle sütun
ların üzerinde 
Meryem freskosu 
ilginç örneklerdir. 
Noel baba freskosu- 
nun bulunduğu ikinci 
niş sütununun ters 
konduğu yazılarından 
anlaşılmaktadır. 
Nişler içinde yer alan 
lahitlerden birinci niş 
içindeki akarthus 
yaprakları ile süslü

Roma Devri lahdinin 
Noel Baba'ya ait 
olduğu kabul edilir. 
Hatta Noel Baha'nın 
denizcilerin de azizi 
olmasından dolayı 
lahdin üzerinin balık 
pulu desenleriyle 
süslendiği söylenir. 
20 Nisan 1087'de 
Bari'li korsanlar, Noel 
Baha'nın kemiklerini 
almak için lahdi kır
mışlar, bazı kemikleri 
alarak Bari'ye 
götürmüşlerdir.
İkinci niş ile karşısın
daki nişte bulunan 
lahitler sadedir. 
Burada nişler içindeki 
lahitlerden başka 
yerde iki mezar daha 
bulunmaktadır. 
Buradan bir kapı ile 
kilisenin iri blok 
levhalarla döşeli 
avlusuna geçilir. 
Avluda ise bir niş 
içerisinde boşaltılmış 
iki mezar bulunur. 
Yanında bulunan 
mermer üzerinde haç 
ve çapa motifi Noel 
Baba için yapılmış 
olmalıdır. Solda duvar 
içine yerleştirilmiş 
mezardaki kitabede 
1118 tarihi yer alır. 
Avludan önce dış 
nartekse, sonra üç 
kapı ile ana mekâna 
(naos) açılan iç 
nartekse geçilir. 
Burası gruplar 
halinde piskoposların 
resmedildiği fresko- 
larla süslenmiştir. 
Buradan geçilen 
esas mekân üç 
kemerle yan neflere 
açılır. Ana mekânın 
güneyinde iki nef 
yardır.
İkinci nefte niş 
içindeki lahitte Noel 
Baha'nın mezarı 
olduğu söylenir ise 
de üzerindeki kadın 
erkek kabartması 
bunun böyle 
olmadığını gösterir. 
Yan nefin karşısındaki 
niş içerisinde ise bir 
başka mezar vardır. 
Kuzey nefin kubbe 
sinde Hz. Isa ve 12 ? 
havarinin freskoları 
bulunur. Yanda ise •. 
yan nefin kazısı yapıl- ‘ 
maktadır. Bu kazının 
yapıldığı nefin batı 
kısmında ise üç oda 
bulunur. Binanın 
ortasında pencereli 
ve kasnaklı bir kub 
benin olması gere 
kirken, Salzmann 
yaptığı tamir sırasın
da mekânın üstünü 
kapatarak, kesme 
taştan kaburgah 
büyük bir çapraz 
tonoz kullanmıştır.
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Yeni yıl yeni zamlarla gelecek
Yeni yıldan itibaren 
vatandaşlar birçok 
kalemde fiyat artışıy
la karşı karşıya gele
cek. Yeniden değer
leme oranı doğrul
tusunda, çevre 
temizlik vergisi 
dışında kalan taşıt 
vergileri, harçlar, 
damga vergisi, 
cezalar ve değerli 
kağıtlar ile defter 
tutma hadleri yüzde 
7.8 artırılacak.
En düşük taşıt ver
gisi 500 TL*yi aşıyor 
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 temiz
lik vergisi ise 
yeniden değerleme 
oranının yarısı kadar 
ve yüzde 3.9 artırıla

cak.
Yüzde 7.8'lik artış 
sonrası yeni yıldan 
itibaren 1-3 yaş 
grubunda yer alan 
ve motor silindir 
hacmi 1300 cm3'e 
kadar olan otomobil
lerin halen 480,70 
lira olan 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.
Kırmızı ışıkta geç
menin cezası 166 lira 

2013'te kırmızı ışıkta 
geçenler 166 lira, 
alkollü araç kul
lananlar ilk yakala
mada 701 lira, ikinci 
yakalamada 877 lira 
ödeceyecek.
Pasaport harcı 121.5 
liraya çıkacak 
Harçların da aynı 

oranda zam görme
siyle birlikte 1 yıllık 
pasaport harcı yeni 
yılda 112,79 liradan 
121,5 liraya çıkacak. 
B sınıfı ehliyet 
için 300 lira 
Ehliyet alanlar da 
artık zamlı tutar 
ödeyecek. B sınıfı 
sürücü belgesi harcı 
yeni yılda 300 lira 
olacak.
Damga vergisi 
37 lira olacak 
Damga vergisindeki 
maktu tutarların 
yeniden değerleme 
oranı kadar artırıl
masıyla yıllık gelir 
vergisi beyan
namelerindeki 
damga vergisi 37,19 
lira olacak. Bu mik
tar, makbuz senet
lerinde 13,09 lira 
olarak uygulanacak. 
Bir paket sigara 10 
lirayı aşacak 
Yeni yıldan itibaren 
tiryakiler de üzüle

cek. Sigara ve tütün 
ürünlerinden alınan 
özel tüketim vergisi 
dedört puan artacak. 
Halen yüzde 63 olan 
özel tüketim vergisi 
oranı 31 Aralık 
itibariyle yüzde 69'a 
çıkacak. Halen 8 
liraya satılan bir 
paket sigaranın 6 lira 
64 kuruş'u vergi. 
Firmalar, vergi tutarı 
düşüldüğünde fiyat
tan kalan 1 lira 36 
kuruşluk geliri aynı 
düzeyde tutmak 
istese bile 8 liralık 
sigaranın 10,5 liraya 
çıkması gerekiyor. 
Elektrik-Doğalgaz 
zamsız
Vatandaşın sıklıkla 
kullandığı elektrik ve 
doğalgaza ise yeni 
yılın ilk ayında zam 
yapılmayacak.
Elektrik ve doğal
gaza en son 1 
Ekim'de yüzde 10'a 
yakın zam yapılmıştı

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesncom

ALTAN TİCARET

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Yeni Yılını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir bayram 
geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ

Bin damla serilsin yüreğinize, 
bin mutluluk dolsun gönlünüze, 
bütün hayalleriniz gerçek olsun, 

Yeni Yılda tüm umutlarınız 
gerçek olsun.

HaLuI< ALtan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

Tel: 513 12 81 - 513 32 28 Fax : 513 42 98

http://www.gemlikkorfezgazetesncom


YILBAŞI ÖZEL Gemlik KBrfez 31 Aralık 2012 Pazartesi

Ustasından yılbaşı hindisi1 taritı
Türkiye Aşçılar 
Federasyonu Başkanı 
Zeki Açıköz, yılbaşın
da lezzetiyle damak
larda unutulmaz tat 
bırakacak fırında hin
dinin yapımına ilişkin 
ipuçları verdi.
Açıköz, öncelikle 
temizlenmiş hindinin 
üzerinde kalan ince 
tüylerinin ocakta 
yakılması, ardından 
da tuz, biber, baharat
lar ve çiçek yağıyla 
güzelce marine 
edilmesi gerektiğini 
söyledi.
Hindinin yavan 
tadının, bıçakla 
deldikten sonra 
içine yerleştirilecek 
biberiye, defne 
yaprağı gibi baharat
larla büyük bir 
lezzete çevrilmesinin 
mümkün olduğunu 
dile getiren Açıköz, 
"Fırına atılmadan

önce yanına konula
cak sebzeler hindiye 
tat katar. 4 kilogram
lık bir hindi için 2 
kuru soğan, 2 havuç, 
bir baş sarımsak ve 1 
kök kerevizi temiz
leyip soyduktan 
sonra bir tepsiye 
doğruyoruz. Üzerine 

hindiyi yerleştirdikten 
sonra fırına atıyoruz" 
dedi.
Hindiyi pişirme 
süresinin değişiklik 
gösterebileceğini 
belirten Açıköz, 3.5-4 
kiloluk bir hindinin 
180 derecelik fırında 
yaklaşık 1-1.5 saatte 

pişebileceğin!, hin
dinin büyüklüğü art
tıkça pişirme 
süresinin de uzaya
cağını kaydetti.

PİŞMİŞ OLDUĞUNU 
ANLAMAK İÇİN 
Ancak bu sürelere 
bağlı kalınmaması 

gerektiğini ifade eden 
Açıköz, "Evdeki 
fırının markası, özel
likleri ve hindinin 
boyutuna göre daha 
kısık ateşte ve daha 
uzun zaman pişmesi 
gerekebilir. Bunun 
için yapmamız 
gereken kanadından 
tutup çekmek. 
Kanadından tuttuğu
muzda parçalanıyor
sa, kemiği kolay 
ayrıhyorsa, pişmiş 
demektir" diye konuş* 
tu.
HİNDİYE TAT 
KATACAK ÖZEL SOS 
Hindi piştikten sonra 
üzerine dökülecek 
sosun tarifini 
vermeyi ihmal 
etmeyen Açıköz, 
Türkiye'de 
kemiklerden 
yapılan sosun 
çok fazla kullanıl
madığına değindi.

Ancak bu sosun 
yemeğe büyük 
lezzet kattığını 
vurgulayan Açıköz, 
şöyle devam etti! 
"Bunun için kemik
lerin parçalanıp, 
Sebzelerle birlikte 
özdeşleşene kadar 3- 
4 saat boyunca ağır 
ateşte kaynatılması 
gerekiyor. Suyunu 
çekerse su konulup 
tekrar kaynatılacak. 
Son olarak koyduğu
muz su yarı yarıya 
çektiğinde, bunu 
süzüp kullanıma 
hazır hale getireceğiz. 
Tereyağıyla tat
landırarak servis 
edeceğiz. Hanımlar, 
bu sosu buz tor
balarının içine 
koyup, çorba, pilav 
yaptıklarında ya da 
yemeklerde hazır 
bulyonun yerine de 
kullanabilir."

.^^Gemlilc Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA

MEHMET SERTASLAN 
İLÇE BAŞKANI
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2013 bütçesini OTV ve KDV sırtlayacak
Büyümenin fren yap
masıyla birlikte 
Türkiye ekonomisin 
de 2012 hedefleri 
tutmadı, bütçe açığı 
öngörülerinin üzeri 
ne çıktı. 2013 büt 
çesinde harcamalar 
üzerinden alınan 
vergilerin payı 
oldukça yüksek. 
83 milyar liralık ÖTV, 
36 milyar liralık ise 
KDV toplanması 
öngörülüyor. MTV, 
harçlar ve diğer 
vergilerden de 150 
milyar gelecek. Buna 
karşılık Kurumlar ve 
Gelir Vergisi gibi 
gelirden alınan dolay 
sız vergi miktarı ise 
92 milyar lira. 
2013 yılına çevrildi. 
Önceki gün Meclis 
Genel Kurulu'nda 
kabul edilen yeni 
bütçede, Gelir ve 
Kurumlar Vergisi 
gibi tüzel ve gerçek 
kişilerin gelirinden 
alınacak dolaysız 
verginin payı düşük 
kaldı. Buna karşılık 
harcamalar üzerin 
den alınan Özel 
Tüketim Vergisi 
(ÖTV) ve Katma

Değer Vergisi (KDV) 
gibi dolaylı vergi
lerin payının yüksek 
olması dikkat çekti. 
Bu durum, kamu 
harcamalarında 
yükün dar gelirliye 
fatura edileceği 
anlamına geliyor. 
Yeni yılda tüketicinin 
83 milyar liralık ÖTV, 
36 milyar liralık KDV 
ödeyeceği hesapla 
nıyor. Ayrıca Motorlu 
Taşıtlar Vergisi, harç 
lar ve diğer kalem
lerle birlikte vatan
daşın cebinden yak
laşık 150 milyar lira 
çıkacak. Dolaysız 
vergi geliri miktarı 
ise 92 milyar lira. 
2013 Yılı Merkezî 
Yönetim Bütçe Kanu 
nu Tasarısı'na göre 
Türkiye'nin bütçe 
giderlerinin 404 mil
yar lira, bütçe gelir
lerinin ise 370,1 mil
yar lira olması plan
lanıyor. Toplam büt 
çe giderlerinin gayri 
safi yurtiçi hasılaya 
oranının yeni yılda 
yüzde 25,7 olarak 
gerçekleşmesi hedef 
leniyor. Yıl sonunda 
278 milyar lira olarak

gerçekleşmesi bek
lenen toplam vergi 
tahsilatında 2013 yıl 
sonu hedefi 318 mil
yar lira olarak belir
lendi. Bu, önümüzde 
ki yıl vergi tahsilatı 
nın bu yıla oranla 
yüzde 14 artması 
anlamına geliyor. 
Önümüzdeki yılın 
bütçesinde, geçen 
yıllarda olduğu gibi 
en yüksek pay yine 
eğitime ayrılmış 
durumda. Bütçeden 
icracı bakanlıklar 
arasında en fazla 
payı Milli Eğitim 
Bakanlığı alacak. 
Eğitime ayrılan kay
nak yüzde 20,7 
orariında artarak 
68,1 milyar liraya

ulaştı.
Öğrencilere dağıtıla
cak tablet bilgisa
yarları içeren FATİH 
Projesi'ne ise gele
cek yıl için 1,4 mil
yar liralık kaynak 
öngörüldü. Daha ön 
çeki yılların bütçesin 
de yer almayan Tür 
kiye Kamu Hastane 
leri Kurumu'na 8,1 
milyar liralık ödenek 
aktarılırken, Aile 
Bakanlığı'nın bütçe 
sinde de 2012'ye 
oranla önemli oran
da artış yapılarak 
ayrılan kaynakta 
yaklaşık 6 milyar 
liralık artışa gidildi. 
Yeni yılda maktu 
vergiler enflasyon ve 
yeniden derleme ora 

myla paralel olarak 
artacak. 2013 bütçe 
sinde Gelir Vergisi 
ve KDV oranlarında 
ise herhangi bir 
değişiklik düşünül 
müyor. Maliye 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanan 2013 
bütçesinde yıl sonun 
da bütçe açığının 34 
milyar lira olması 
bekleniyor. Açığın 
temelinde ise eşit 
işe eşit ücret kap
samında yapılan 
düzenleme önemli 
oranda etkili olacak. 
Bu yıl sonunda 87 
milyar lira olarak 
öngörülen toplam 
personel giderlerinin 
2013 sonunda 97 
milyar liraya çıkması 
öngörülüyor. 
Başbakanlık için 
ayrılan kaynakta 92 
milyon liralık azalma 
meydana gelirken, 
Milli İstihbarat. 
Teşkilatı'na (MİT) 
ayrılan kaynak 250 
milyon lira bu yıla 
göre artmış durum
da. 2013 bütçesinde 
ciddi ödenek artışı 
nın yapıldığı bir di 
ğer kurum ise Diya 

net İşleri Başkanlığı 
oldu. Başkanlığın bu 
yıl için 3 milyar 891 
milyon lira olan 
başlangıç ödeneği 
önümüzdeki yıl için 
4 milyar 604 milyon 
liraya çıkarıldı. 2013 
yılı merkezi yönetim 
bütçesi AK Parti 
hükümetleri döne
minde hazırlanan 11. 
bütçe olarak kayıt
lara geçti. Gelecek 
yıl için bütçeden faiz 
için ulusal ve ulus
lararası para piyasa 
■arındaki gelişmeler 
de dikkate alınarak 
53 milyar liralık 
ödeme yapılması 
öngörülüyor. 
İşsizliğin tek haneli 
rakamlara düştüğü 
Türkiye'de kamu 
yine istihdamın loko
motifi olacak gibi 
görünüyor. Memur 
kadrolarına 2012 
yılında emeklilik, 
ölüm, istifa veya na 
kil sonucu ayrılan 
memur sayısının 
yüzde 50'sini 
geçmeyecek şekilde 
açıktan veya nakil 
suretiyle atama 
yapabilecek.
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NURETTİN HOCAOÖLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

AGAH ARDA GENEL SEKRETER

Üyelerimizin ve Gemlik halkının
Yeni Yılını en içten dileklerimizle kutlar, 

2013 yılının hepimize mutlu, sağduyulu ve 
sağlıklı günler getirmesini dileriz.

Sürekli İyileşmeyi Amaç Edinmiş Lider ve Örnek Bir Kurum

^ GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
I KEMAL AKIT YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

ESAT COŞKUN BAŞKAN VEKİLİ 
HASAN SÖZÜNERİ MECLİS BAŞKANI 
AHMET ATALAR MECLİS BAŞKAN VEKİLİ 

| HASAN YILDIRIM MECLİS BAŞKAN VEKİLİ



YILBAŞI ÖZEL İGemlikK&fez] 31 Aralık 2012 Pazartesi



YILBAŞI ÖZEL Gemlik Körfez 31 Aralık 2012 Pazartesi

Milli Piyango bileti alırken dikkatli olun
Birçok kişinin hayal
lerini süsleyen bü 
yük ikramiyeye ka 
vuşmak için Milli 
Piyango bileti satın 
alırken ve daha son 
ra bileti muhafaza 
ederken gerekli öze 
nin gösterilmemesi, 
talihlilerin umutlarını 
söndürebilir.
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürlüğün 
den alınan bilgiye 
göre, bilet satın ah 
nırken, Milli Piyango 
biletini satan kişi ya 
da bayi, biletin özel
likleri, okunur ve 
yırtılmamış olması 
önem taşıyor.
Milli Piyango bile
tinin, Milli Piyango 
İdaresi bayilik ruh
satını (gezici bayi 
lerde yaka kartı) taşı 
yan ve istenildiğinde 
ibraz eden kişilerden 
satın alınması, bile 
tin arkasında bayi 
satış mührü bulun
ması, biletin pürüz 
süz ya da kağıdının 
örselenmemiş 
olmasına dikkat 
edilmesi gerekiyor. 
Biletin sol alt

bölümde bulunan 
güvenlik numarası 
iki parmak arasında 
gezdirildiğinde 
rakamların kabarık 
olduğu hissedilmeli. 
Bilet ışığa tutul
duğunda bilet 
kağıdının dokusu 
içinde beyaz renkli 
MP amblemli filigranı 
bulunmalı. Bilette 
ayrıca ultraviole (UV) 
ışıkta mavi ve açık 
yeşil renkli parlayan 
ve kesik çizgiler şek
linde dağılımı olan 
elyaflar bulunuyor. 
18 yaşından küçük
ler bilet satın alamı 
yor. Bu kişiler kazan 
salar bile kendilerine 
ikramiye ödenmesini 

isteyemiyor.
Güvenlik açısından 
Milli Piyango İdare
sine ait tüm şans 
oyun biletlerinin ar 
kasına ad ve soy
adın yazılarak imza
lanması öneriliyor. 
Ayrıca ikramiye kaza 
nan talihlilerden, 
ikramiyelerini almak 
için Milli Piyango 
İdaresi veya şubeler
ine başvurduklarında 
biletlerin kendilerine 
ait olduğunu ispatla
mak için biletlerin 
arkasına ad ve 
soyad yazıp imzala
maları isteniyor. 
Milli Piyango oyu
nunda bir bilete 
ikramiye ödene 

bilmesi için biletin 
ikramiye kazanan 
numaralardan birini 
ihtiva etmesi, çekiliş 
tarihhpkramiye ve 
seri numarası, fiyat 
ve kupür itibariyle 
herhângi bir kuşku 
ya meydan vermeye
cek şekilde kendini 
ibraz eder nitelikte 
olması gerekli. 
Kendini ibraz eden 
biletlerden ikramiye 
numaralarının dışın
da kalan diğer yer
lerinden yırtılmış ya 
da kopmuş olup 
parçaları mevcut 
olan ve ikramiye 
kazanan numaraları 
açık bir şekilde oku
nanlara ise ikramiye 
ödeniyor.
Bu şekildeki biletler
den bayi ödeme 
yetkisindeki ikrami 
yeler satış merkezi 
yöneticisinin kararı, 
daha büyük ikramiye 
ler ise İdare merkezi 
onayı ile ödeniyor. 
İkramiye kazanan 
numaralardan hiçbi 
rini ihtiva etmeyen 
ya da kendini ibraz 
eder nitelikte 

olmayan, sahte, tah 
rifat yapılmış, zaman 
aşımına uğramış, 
iptal edilmiş, ödendi 
damgası sığacak 
kadar ya da daha 
büyük parçası kop
muş ve parçaları 
mevcut olmayan 
biletlere ikramiye 
ödenmiyor.

Zaman aşımına 
uğradıysa 
Milli Piyango bilet
lerinde ikramiyeler 
bir yıllık zaman 
aşımı süresine tabi. 
Çekiliş tarihinden 
itibaren bir yıl içinde 
ibraz edilmeyen 
biletlerin ikramiyeleri 
zaman aşımına 
uğruyor ve bu 
biletlere ikramiye 
ödemesi yapılmıyor. 
Zaman aşımına 
uğrayan ikramiyeler 
İdareye gelir kaydol
unuyor.
Zaman aşımı 
süresinin hafta sonu 
veya resmi tatile rast 
laması halinde, izle 
yen ilk iş günü me 
sai bitimine kadar ik 
ramiye ödenebiliyor.

Milli Piyango bile
tinin son 3 rakamına 
kadar isabet eden 
ikramiye tutarlarını 
Milli Piyango gezici 
ve sabit bayileri öde
mek zorunda. Bu 
bayiler son 4 veya 
beş rakamına göre 
isabetli biletlerin de 
ikramiyelerini ödeye
biliyor.
Bu tutarlar üzerinde
ki ikramiyeler bayi 
ödeme yetkisi dışın
da tutuluyor.
Başbayiler ile sanal 
ortam bayileri idare 
ile imzaladıkları söz 
leşmede belirtilen 
tutara kadar olan 
ikramiyeleri ödüyor
lar. Yılbaşı çekilişi 
için bilet kupürlerine 
bakılmaksızın, 1 
milyon TL ya da 
daha büyük ikrami 
yeler, yıl içerisinde 
yapılacak diğer çeki 
lişlere ait büyük 
ikramiye Genel 
Müdürlükçe, bun
ların altında kalan 
diğer ikramiyeler 
Milli Piyango Şube 
Müdürlüklerince 
ödeniyor

Dost ve müşterilerimizin 
Yeni Yılını en içten 

dileklerimizle kutlar, 
sağlık ve 

mutluluklar dileriz.

ti ti ti ^şafaklar
PAŞA paşa otel PASA
Kuyumculuk Restoran & Cafe

Mrk: (Şafaklar): Eski Pazar Cad.
Asil Han No : 10 GEMLİK

Tel: 0 224 513 30 27 Fax : 513 91 23 .
Şube : istiklal Cad. Gürle İş Hanı GEMLİK

Tel: 0 224 512 06 23 -513 97 11
Şube : İstiklal Cad. Paşa Otel altı No: 2 GEMLİK

Tel: 513 51 80
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 2 GEMLİK

Tel: 0 224 514 34 34 (pbx) 513 14 00 Fax: 0 224 514 64 00
www.pasahotel.com

Kalpler vardır 
sevgiyi yaşatmak için, 

insanlar vardır 
dostluğu paylaşmak...

2013 yılının sevgi dolu 
bir yıl olmasını diliyoruz.

MUTLU SENELER ....

ANAÇEV 
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ

http://www.pasahotel.com
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LOJİSTİKTE GÜVENİLİR ADRES yy

• MUTLU YILLAR

0KT£Ş1
Lojistik Tahmil Tahliye Ltd. Şti.

BAYIRBAĞLAR MEVKİİ. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KARŞISI. GEMLİK/BURSA
TEL : 0 224 524 75 40-41 / FAX :0 224 524 75 42

www.aktaslojistik.com

http://www.aktaslojistik.com
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İnan TAMER

İYİ YILLAR....
Yeni yıl.
Yeni bir ümit
Ne demişler?
“İnsan, ümit ettiği müddetçe yaşar”
Ümit bir ütopya.
Ulaşamadıklarına, elde edemeklerine 

duyulan özlem.
Bugün, yaşamdan anlaşılan lüks tüketim.
Ye, iç, eğlen, modadan giyin, marka 

tutkunluğu salgın.
Alıştırdılar, üretmeden tüketmeye insan 

oğlunu.
Devam etsin diye sömürü düzeni.
İmrendirdiler ulusları.
Sömürü ile ekonomisi güçlenen Avrupa 

Devletleri ve Amerika insanı bol buldu. 
Aşırı tüketti. Hızlı yaşadı.

Sömürgelerini sömüre, sömüre 
sömürülecek varlık kalmadı.

Kurtuluş mücadeleleri ile bağımsızlığını 
kazanmaları ile sömürgeler, Avrupa ve 
Amerika sıfırı tüketti.

Şu anda dünyada süren ekonomik kriz
den en az etkilenen Türkiye, durumunu

Anadolu insanının üretkenliğine, kadın
larımızın ev ekonomisine özen gösterme
sine, aileler, akrabalar arası maddi 
dayanışmanın varlığına, ikinci dünya 
savaşının yarattığı sosyal ve ekonomik 
sıkıntıları yaşamışların varlığına borçludur.

O nedenle Avrupa, Amerika vatan
daşlarının bugünkü sıkıntılı yaşamlarını 
çok şükür şu an yaşamıyor halkımız.

Kıt, kanaat geçiniyor.
2. Dünya Savayı sıkıntılı yıllarını yaşaya 

bilen bugün ülke nüfusunun % 15-20 sinin 
hayatta oluşu aşırı tüketime az da olsa 
fren görevi yapıyor.

Büyük sıkıntılar çekmiş. Yokluklarla 
boğuşmuş bu kuşak, tutum haftaları, 
banka kumbaraları ile birikime yönelmekle 
ayakkabılarını pençeleterek, elbiselerini 
ters yüz ederek, ekmeğin kırığını zayi 
etmeyerek onurlarını korudular, ekononik 
güç kattılar, ürettiler, her şeyi ölçüsünde 
kullanıp israf etmediler.

Bugün ülkede toplumun % 80 i kredi 
kartı kullanıyor.

Tüket, Allah tüket.
Bu hem bir yaşam.
Lüks bir hayat.
Nereye kadar?
Borç katrilyonlarca halk geleceği yiyip 

tüketiyor.
Yetmiyor, devlet bütçesi de her yıl açık 

veriyor aşırı tüketimden.
Sınıflar arası bölgeler arası bozulan 

ekonomik denge iledir ki; toplum huzur
suz.

Unutmayalım, olmayanı yer tüketirsen 
alacaklısı aslan kesilir.

Borç alan emir ahr.
Sonra, sonra en önemli varlık aklı alır.
Görüyoruz, okuyoruz öldürmeler, intihar

lar, boşanmalar.
Ne için?
Keyif için özendirildiğin için tüketime.
Ulusça kendimize çeki düzen verelim. 

İsraftan kaçınalım, tutumlu olalım.
Böylece ekonomiye katacağımız güçle 

onurumuzu koruyalım ulusumuzun, 
kendimizin.

Yeni yıl tüm dünyaya barış, huzur 
getirsin.

Kan dökülmesin.
Kucaklayalım birbirimizi.
Onun için barışın, huzurun, sevginin 

yeğene unsuru dünyada ve yurtta, adaletli, 
sömürüşüz bir düzenin varlığını sağlamak
tır.

Aşırı tüketmemekle, tutumla üreterek.
Güle güle 2012, hoşgeldin 2013...

S.S. 66 NOLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

99 ÜYE 92 ARAÇ İLE NAKLİYE SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMAMIZ, 
70 ADETTİR VE 50 ADET KIRKAYAK İLE GÜNLÜK 3000 TON YÜK ÇEKME KAPASİTESİ İLE 

AÇIK YÜK, 20'LİK VE 4O'LIK KONTEYNER TAŞIMA HİZMETİ VERMEKTEDİR.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlikten Türkiye'ye 
Güvenli Taşımacılık.

Tüm Dost ve Müşterilerimizin 
Yeni Yılını Kutlar, 

sağlık ve huzurlu günler dileriz 
«e o

D Dursun ÖZBEY
TICHRET İstiklal Cad. Bora Sok.

Körfez Sürücü
Tarım İlaçları Gübre Kursu altı GEMLİK 

ve Tarım Aletleri Tel : 514 10 14

Orhangazi Caddesi Mezbahane Yanı Kamyon Garajı GEMLİK 
T el: O 224 513 10 09 Mail: info@gemlikmottaskoop.com 

www.gemlikmottaskoop.com

dileklerimizle 
kutlar, sağlık ve mutluluk 

dolu bir yıl geçirmenizi dileriz.

GEMLİK LİONS KULÜBÜ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikmottaskoop.com
http://www.gemlikmottaskoop.com


Solive Zeytin Ürünleri
Tevfik Solaksubaşı ve Oğullan Yeni Yalova Yolu Umurbey San. Bölgesi 1,5.km. Umurbey - Gemlik / Bursa 

Tel: 0224 514 92 42 Fax: 0224 514 92 62 www.solive.com.tr • www.zeytinagaci.com • bilgi@sollve.com.tr

http://www.solive.com.tr
http://www.zeytinagaci.com
mailto:bilgi@sollve.com.tr
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®

FERTILIZER INDUSTRY INC.

- >vıaı ianemi odiidyı caddesi No:6,16600 Gemlik Bursa
Tel: +90-224-519 00 70 (pbx) Fax: +90-224-519 00 85 

www.gemlikgubre.com.tr
GEMLİK GÜBRE SANAYİ A. Ş. bir Kuruluşudur.

____

http://www.gemlikgubre.com.tr
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2012 yılının en çok izlenen filmleri
2012 yılının en çok 
izlenen filmi Fetih 
1453 olurken ikinci 
sıraya Berlin Kaplanı 
filmi yükseldi.
309 salonda seyir
ciyle buluşan film, 
böylece “Fetih 
1453”ten sonra 2012 
yıiınifl ©n çok izle
nen ikinci fimi oldu. 
Türkiye'de elde 
başarıyı Avrupa’da 
da gösteren Avşar 
Flint imzalı “Evim 
Sensin’,!f|» [Ik $ 
günde 90 binbi
tarafından izlendiği 
açıklandı.
“Bir Zamanlar 
Osmanlı” dizisinin 
setinde ata binerken 
tendonlarını yırtan 
öeniz’i yurtdışı ve 
yurtiçinde elde 
edilen gişe başarısı 
keyiflendirdi.
Alman medyasında 
filmle ilgili ilginç bir 
haber de yer aldı. 
Habere göre bir 
kadın seyirci “Evim 
Şensin”! izlerken 
ağlamaktan sinir 
krizi geçirdi ve filmin 
ortasında hastaneye 
kaldırıldı.

smema 
izleyicisi sayı».', 
geçen yılın ilk 20 
haftalık dönemine 
gere 1 milyon 642 
BİR artarak, 21 mil 
y@R §§§ biR dldu, 

Türkiye 
istatistiklerihd^H 
derlediği bilgiye 
göre, bu yıl 20 hafta- 
dâ Sâtllan sinema 
bileti sâyiSlj geçen 
yılın ayni dönemîhe 
göre yaklaşık yüzde 
8 arttı. Buna göre, 
seyirci sayısı 1 mil 
yon 642 bin 46 
artarak, 21 milyon 
363 bin 846 olarak 

gerçekleşti. 
Seyirci ilgisi, 
yarıyıl tatilini de 
içine alan ve 
geleneksel olarak 
gişede iddialı yapım
ların vizyona girdiği 
İlk 10 haftalık 
zamanda üst 
düzeyde oldu.
"Fetih 1453" ve 
"Berlin Kaplam"mn 
vizyona girdiği ilk 
10 haftada sine
malar, 14 milyon 248 
bin 2ö0 seyirci çekti. 
İkinci 10 haftada ise 
seyirci sayısı, yarı 
yarıya azalarak 7 
milyon 115 bin 566 

oldu. Geçen yıl da 
iki dönem arasındaki 
düşüş oranı yüzde 
53'ü bulmuştu. 
Sinemalardaki haf
talık seyirci ortala
ması, 1 milyon bara
jını aştı. Geçen yılın 
aynı döneminde 
sinema salonları 986 
bin 90 seyirciyi ağır
larken, bu rakam bu 
yıl 1 milyon 68 bin 
192'ye ulaştı.
Türk filmlerine 
büyük ilgi 
Bu dönemde en çok 
izlenen film, 6 mily
on 468 bin 777 
kişiyle Türk sine

masında izleyici 
rel* >ru kıran "Fetih 
14b3" oldu. Bu filmi, 
1 milyon 971 bin 433 
seyirciyle "Berlin 
Kaplanı", 1 milyon 
587’ bin 352 seyir
ciyle "Sen Kimsin?" 
takip etti.

Türk sinemasının 
ürettiği 26 filmin 
vizyona girdiği bu 
dönemde, ağırlıkla 
Hollywood filmleri 
olmak üzere 78 
yabancı film izleyi
ciyle buluştu. Bu 
eşitsizliğe rağmen, 
salonların yarısından 

fazlasını, Türk film
lerini izleyenler 
doldurdu.
Türk filmleri için 
izleyiciler 20 haftada 
12 milyon 845 bin 
113 bilet satın aldı 
ve Türk filmlerinin 
topladığı seyircinin 
tüm seyirci içindeki 
oranı yüzde 6O'ı 
buldu.
Bu yıl, en çok izle
nen ilk 10 film ise 
şöyle: 
Film adı Seyirci 
sayısı 
1. Fetih 1453 
6.468.777
2. Berlin Kaplanı 
1.971.433
3. Sen Kimsin? 
1.587.352
4. Sümela'nın Şifresi 
Temel 1.044.079
5. Çizmeli Kedi 
694.074
6. Açlık Oyunları 
628.337
7. Kurtuluş Son 
Durak 580.481
8. Neşeli Ayaklar 2 
528.683
9. Yenilmezler 
435.517 
lO.Titanların Öfkesi 
384.188

Kardeşliğin doğduğu, 
sevgilerin birleştiği, 

belki durgun, belki yorgun, 
yine de mutlu, 

yine de umutlu, yine de 
sevgi dolu nice yıllara!

GİRİT ve RUMELİ 
TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

I

Yeni bir yıla girerken 
sevgi ve barış diliyoruz, 

Savaşların, acıların ve felaketlerin, 
geçip giden koca bir yıl 

gibi geride kalması umuduyla,, 
Nice Yıllara!

ÇAKMAK 
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTD. ŞTİ.
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SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE

Mutlu Yular

fckAYTAŞ AYDInSvR^AY BETON
İMfûk. I laf. Ltd. Şti. İnş. Tur. San. ve f ORTAKLIĞI

www.aydinlannaden.com

http://www.aydinlannaden.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

GEMLİK TİCARET BORSASI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİGEMLİK TICARETBORŞAŞ]
ÖZDEN ÇAKIR-FERİT ALANBAŞKAN ILHAN ACAR

MİSYONUMUZ;
Dünyaca Ünlü Gemlik Zeytinini hak etiği yere 

yükseltmek ve bu ’ün'ü korumak ve geliştirmektir. 
Her bir bölgede (Zeytin üretim yerleri, köyler) bölgenin 
tahmini kapasitesi ölçeğinde depolar kurarak standart 

üretim gerçekleştirmek ve üreticiyi 
ekonomik olarak korumak, 

Bir gıda maddesi olarak zeytinin "üretim 
izlenebilirliğini" sağlayarak tüketicinin aldatılmasını 

önlemek, Bütün bu işlevlerin sonucu olarak 
üyelerimizin ticaret olanaklarını geliştirmek ve 

karlarının artmalarını sağlamaktır

Gemlik halkının ve üyelerimizin 
Yeni Yılını en içten dileklerimizle kutlar, 

sağlık ve mutluluk dolu günler geçirmelerini dileriz

COĞRAFİ İŞARET LOGOMUZGEMLİK ZEYTİNİNDE
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2012'ıle Trafik Kazaları En Çok 
Hangi Nedenlerden OlduP

Edinilen bilgiye 
göre yazılmış olsa 
da bu reçeteleri 
eczaneler karşıla
mayacak.
Elektronik reçeteye 
geçmeyen hekim
lerin verdiği sağlık 
hizmeti SGK'ya 
fatura edilemeye
cek. e-reçete yaza 
biimek için 
SGK'dan hekimlere 
verilen kurumsal 
şifreyi almak 
gerekiyor. 
Ancak hâlâ şifre 
almayan doktorlar 
var. Bazı doktorlar 
ise şifre almasına 
rağmen kâğıt reçete 
yazıyor.
Yılbaşından itibaren 
manuel reçeteleri 
eczaneler karşıla
mayacak. 
Şifre almayan dok
tor da ilaç yazama 
yacak.
Sadece aile hekim
likleri, sağlık ocak
ları ve işyeri hekim
leri geçiş döne

minde e-reçeteden 
muaf tutulacak.
Bu sistemde, dok
torun yazdığı 
reçete, TC kimlik 
numarası üzerinden 
anında eczacının 
ekranında görülü 
yor.
Elektronik ortamda 
yazılan reçete İçin 
vatandaşa takip 

numarası veriliyor. 
Kişi takip 
numarasıyla ilacını 
eczaneden talep 
ediyor.
Bu sistemin tam 
olarak devreye 
girmesiyle 
suiistimal ve 
usulsüzlükler 
büyük Ölçüde 
ortadan kalkacak 

Trafik Eğitim ve 
Araştırma Dairesi 
Başkanlığının ista
tistiklerine göre 
2012 yılında toplam 
270.508 trafik kaza
sı meydana gelmiş. 
Bu kazaların %40 
ında yarii toplam 
110.222*tanesinde 
ölüm veya yaralan
ma var. Bunun 
1.760 tanesi ölümlü 
kaza. 2012 yılında 
trafik kazalarında 
hayatını yitiren kişi 
sayısı 2.230, yaralı 
sayısıysa 188.557. 
Yani bir trafik kaza
sına karışırsanız 
yaralanma ihtima
liniz %69, ölme ihti
malinizse binde 8.
İlginç olan, ölüm 
veya yaralanmanın 
oluştuğu kazaların 
önemli bir bölümü 
tek aracın yaptığı 
kazalar, ikinci sıra
da ise aynı yönde 
giden iki aracın 
yaptığı kazalar var. 
Zıt yönlü iki aracın 

çarpışması ise bek
lenenin aksine çok 
daha az sayıda. En 
az gerçekleşen 
kaza türü ise çok 
aracın dahil olduğu 
kazalar.
Kaza türleri olarak 
yandan çarpma bir
inci sırada. En sık 
rastlanan kaza tür
leri, yandan çarpma 
ve çarpışma, 
yayaya çarpma, 
yoldan çıkma, 
devrilme, arkadan 
çarpma, sabit 
cisme çarpma ve 
karşılıklı çarpışma 
olarak belirlenmiş. 
Kazaların nedenler
ine bakıldığında, en 
büyük pay %88 ile 
SÜRÜCÜ hatası. 
%10 u yaya hatasın
dan, kalanlarsa 
araç, yol ve yolcu 
hatalarından kay
naklanıyor. En sık 
karşılaşılan sürücü 
hatalarının başında 
hava ve trafik 
koşullarına uygun 

olmayan hız yer 
alıyor. Kavşak, 
geçit veya kapla
manın dar olduğu 
yerlerde geçiş 
önceliğine uyma
mak, doğrultu 
değiştirme kuralları
na uymamak, takip 
mesafesini koruma
mak, yanlış 
manevra yapmak, 
şerit ihlali, taşıt 
giremez trafik 
işareti bulunan yer
lere girmek, kırmızı 
ışık ve görevlinin 
dur işaretine uyma
mak, güvenlik 
kurallarına dikkat 
etmemek, aşırı hızla 
araç kullanmak ve 
alkollü araç kullan
mak diğer sürücü 
hatalarından örnek
ler.
En çok kaza yapan 
araçlar otomobil, 
kamyonet ve moto
siklet. Otobüs ve 
bisiklet kazaları ise 
birbirlerine çok 
yakın.

Ortaklarımızın ve Zeytin üreticilerimizin 
Yeni Yılını kutlar; 

esenlik, mutluluk dolu 
bir yıl geçirmelerini dileriz.

MARMARABİRLİK
S.S. 72 SAYILI GEMLİK 

ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
Yönetim ve Denetim Kurulu Adına 

Yönetim Kurulu Başkanı 
BAHATTİN MALAP



31 Aralık 2012 PazartesiİGernlikKErfezYILBAŞI ÖZEL



YILBAŞI ÖZEL 31 Aralık 2012 PazartesiGemlikKBrfez
GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

gönlünüzce

İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı No: 3/B TEL: 0224 513 96 83 / GEMLİK

Yfe/n/ikKörfez



YILBAŞI ÖZEL Gemlik KHrffez 31 Aralık 2012 Pazartesi

Holdinglere 10cak la kötü sürpriz!
1 Ocak 2013’ten 
itibaren Türkiye’deki 
holdingleri yepyeni 
bir dönem bekliyor. 
Uluslararası 
Finansal Raporlama 
Standartlarında 
(UFRS) yapılan 
önemli bir değişiklik 
holdinglerin ciro
larını önemli ölçüde 
etkileyecek. 
Holdingler eşit ağır
lıkla yönetimde olsa 
lar bile iştiraklerinin 
gelirlerini cirolarına 
yansılamayacak. 
Koç Grubu, 
MalezyalI UEM ve 
Gözde Girişim ile 
Karayolları ihalesini 
alınca birden “Koç 
Holding’in cirosu 
iyice artacak, hatta 
şimdi birkaç devletin 
daha milli gelirini 
geride bırakacak” 
yorumlarını duy
maya başladık. 
Ancak Koç Holding 
ve Türkiye’deki 
diğer holdingleri 1

Ocak 2013’ten 
itibaren yepyeni bir 
dönem bekliyor. Bu 
yeni dönemde Koç 
Holding karayolları 
ve köprülerden elde 
edeceği gelirleri 
bilançosunda ciro 
hanesine ekleye- 
meyebilir.
UFRS’DE 
DEĞİŞİKLİK OLDU 
Çünkü, Türk serma 
ye piyasalarında 
‘Uluslararası 
Finansal Raporlama 
Standartları’ (UFRS) 

baz alınıyor. Böylece 
özellikle yabancı 
yatırımcılar 
Türkiye'deki şirket
lerin bilançolarına 
baktıklarında ulus
lararası normlara 
bire bir uygunluk 
esas alındığı için 
herhangi bir prob
lemle karşılaşmıyor
lar. UFRS’de yapılan 
en ufak bir değişik
lik bu standartları 
baz alan ülkelerin 
hepsinde aynı anda 
uygulamaya geçiyor

URFS’de geçtiğimiz 
günlerde önemli bir 
değişiklik oldu.
VERİLERİ 
YANSITAMAYACAK 
Eskiden holdingler 
azınlıkta oldukları 
iştiraklerini bilanço
larına zaten yansı
lamıyordu. Ancak 
yönetimde eşit hisse 
ye sahip oldukları 
iştiraklerinin bilanço 
kalemlerini konsoli 
de ederek kendi 
bilançolarına yan
sıtıyorlardı. Yeni 
düzenlemeye göre 
holdingler iştirak
lerinin yönetiminde 
eşit hisseye sahip 
olsalar bile artık bu 
iştiraklerinin bilanço 
verilerini kolaylıkla 
yansılamayacak. 
Çünkü yeni düzen
lemede ‘yönetimde 
eşit hisseye sahip 
olsalar bile sadece 
bir ortağın bu veri
leri konsolide etme 
si’ talep ediliyor.

1 Ocak 2013’ten 
itibaren holdingler 
konsolide edemedik
leri iştiraklerinin 
gelirlerini ve bilanço 
kalemlerini sadece 
bir yıl içindeki 
özkaynak değişikliği 
kadar tek kalemde 
gelir tablosuna yan
sıtacak. Bu yeni 
düzenleme 1 Ocak 
2013 tarihinden 
itibaren uygulamaya 
geçecek. Yeni 
düzenlemenin hol 
dinglerin değerine 
bir etkisi olmayacak. 
Bu durumda hisse 
senedi fiyatlarında 
da bir değişim 
olması beklenmiyor. 
Ancak olayın 
psikolojik tarafına 
dikkat çekiliyor. 
Holdinglerin özellik
le eşit yönetimde 
olan iştiraklerinin 
gelirlerini cirolarına 
yansılamaması ciro
larının düşmesine 
neden olacak.

Özellikle ciroya göre 
yapılan uluslar arası 
değerlendirmelerde 
ve sıralamalarda 
bazı holdinglerin 
yerinde ciddi oyna
ma olacak.
UFRS’de holding
lerin hangi kriterlere 
göre hangi iştirak
lerinin verilerini eski 
ya da yeni düzene 
göre baz alacağı 
ayrıntılı olarak belir
tilmiş durumda.
Holdingler hangi 
standarda göre işti
raklerini değer
lendirip bilançoya 
yansıtacaklar şu 
günlerde inceliyor. 
Bu yüzden bir hesap 
yapıp hangi holdin
gin bilançosunda ne 
tür bir oynama ola
cağını belirtmek 
güç.
Ancak bazı holding
lerin cirolarında 
ciddi erimelerle 
karşılaşılabileceği 
öngörülüyor

Yeni Yılınızı 
en içten dileklerimizle kutlar, 

birlik ve beraberlik içinde 
geçmesini dileriz.

Dost ve müşterilerimizin 
Yeni Yılını kutlar, 

sağlık ve mutluluk dolu 
günler dileriz

GEMLİK ERZURUMLULAR 
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ 

YÖNETİM KURULU ADINA DAŞKANI 
Kadir UZAYDIN

Mehmet MULAZIMOGLU
. İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı 

Tel: 514 94 94 Fax: 513 94 94 GEMLİK
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IZGKİ KAPTAN 
I İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL
I TAŞIMACILIK SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ.

I Bina, temel, fabrika hafriyatları
H| Gölet İşleri hafriyatları

I Liman dolgu ve anroşman işleri
I Zemin dolgu ve stabilize işleri

Kazı ve nakliye İşleri

E Hazır beton, torba ve dökme çimento, kireç 
I Liman tahmil tahliye, konteyner nakliye işleri

$ Gemlik halkının Yeni Yılını en içten dileklerimizle 
kutlar, sağlıklı ve mutlu bir yıl dileriz.

A. Hamdi Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No : 42 
Tel : 0 224 220 90 73 Fax : 220 81 40 OSMANGAZİ/BURSA



YILBAŞI ÖZEL

SİZİN M€MNUNİY€TİNİZ BİZİM ÖDÜLÜMÜZ
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış biliyoruz. 
Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giben 

koca bir yıl gibi geribe kalması umubuyla..

Nice Yıllara!
a. < ®

OzifiVek
"SmjumIc bir1

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: (0 224) 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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GOOD-YEAR
GEMLİK GOODYEAR BAYİİ

S
-i a

ŞOLAKSUBAŞI OTOMgjRGIDA LTD. ŞTİI
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ B BLOK NO: 13 -

TEL: 0224 524 74 01



^/YILDIRIM
—HOLDİNG A.Ş.

www.yildirimholding.com

Ata Mh. Liman Cd. No: 12 16600 Gemlik - BURSA W YILPORT 
Tel: +90 224 524 77 20 - Fax:+90 224 524 88 30 HOLDİNG a.ş.

gemport@gemportcom.tr - ww.gemportcom.tr www.yilport.com

http://www.yildirimholding.com
mailto:gemport@gemportcom.tr
ww.gemportcom.tr
http://www.yilport.com


DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KON UT ALMAN İN TAM ZAMANI...

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.M K

GEMLİK

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otop%;kı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

Erken Ödeme Avantajı

Akıncı Sitesi, Size hayallerinizin büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katlarına kadar her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS 
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

A

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
/dtınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3 0:21 Nilüfer/BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

BL Cumhuriyet
. Mh

. . Orhanıye Yeni
g t Mh

/I f Kayhan Mh Gemlik.

İŞ

ali berker akıncı
mimarlık

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilharf No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 4841
jnfo@aliberkerakinci.com

8u.-sa^ 
Ata

ESS

Q BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ / 
▼ YENİ MAHALLE/ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın ’
□ 0(224)

14417244

.Or. Ztya1' 
: Kaya Mh 

ESI Hisar Mh.

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:jnfo@aliberkerakinci.com
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