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Yeni yılın ilk 
kazası ucuz 

allatıldı
Mudanya’da yeni yılın ilk günü 
meydana gelen kaza ucuz 
atlatıldı. Haberi sayfa 3’de

İGEMLİKSPOR'DA FUTBOLCULAR BIRAKTI
k î t Seyfettin ŞEKERSÖZ

İl Uzun süredir sıkıntı 
yaşanan Gemlik 

^.kspor'da takım hocası 
> Cüneyt Çetin ile fut- 

bolculann paralarını 
. i İ alamadıklannı öne 
\ sürerek takımı bırak- 

Ki tıklan öğrenildi.
4 Kapalı Spor Salonu 

î içindeki bir odada bir 
’ araya gelen Gemlik 

J spor Başkanı Orhan 
H Koç ile yönetim kuru- 
9 lu üyeleri önce takı 

■ mm hocası Cüneyt
I Çetin'le görüştü.

Futbolcuların 3 aydır 
paralarını alamadıkları 
için sıkıntı yaşadık- 
lannı ve huzursuz 
olduklarını ifade 
ederek alacakların 
ödenmesiyle huzurun 
sağlanmasını isteyen 
hocaya olumlu yanıt 
verilmediği öğrenildi. 
Taraftarlar Derneği 
nin de "Sıkıntı Çok" 
pankartı hazırlayarak 
sahada tellere asmala 
n ve basın açıkla
masıyla kamu oyuna 
duyurmalarından

sonra gerçekten 
sıkıntının varlığını 
ortaya çıkmış ve fut
bolcularla yönetim 
arasında gerginlik 
baş göstermişti.

Toplantıda hocadan 
sonra futbolcularla 
bir araya gelen yöne
tim, "Hocanın işine 
son verdik, siz eski 
borçlarınızı unutun, 

yeniden başlayalım" 
demeleri üzerine fut
bolcular "Hoca yoksa 
biz de yokuz, alacak
larımız sizde kalsın" 
diyerek toplantıyı terk 
ettikleri öğrenildi. 
Hüsnü Topçu, Murat 
Gültekin, İsmail 
Sarı oğlu ve son 
olarak Cüneyt Çetin'in 
takımdan uzaklaştırıl
masıyla birlikte 
Gemlikspor'da hoca 
kıyımları dikkat 
çekiyor.
Konu hakkında 

görüşleri sorulan 
Cüneyt Çetin, olayı 
doğrulayarak 
önümüzdeki günlerde 
basın açıklaması 
yaparak gelişmeler
den bilgi vereceğini 
söyledi.
Sezon başından bu 
yana takımı başarıyla 
yöneten Cüneyt Çetin, 
kulüpten sadece 950 
lira para aldığını, 
buna karşılık ise 10 
bin liraya yakın ala
cağının bulunduğunu 
söyledi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

1i, Bıraktığımız yerden devam..
i Dünya, yeni bir yıla girdi...

f | Her yeni yıl, umuttur.
İnsan var oldukça umutta olacak

tır.
Umutların gerçek olabilmesi

' halinde mutluluk gelir.
Dünya, 2013’e ekonomik sıkıntılar 

ve savaşlarla giriyor.
i Yeni yılın 2. günü bugün başlıyor. 

L Bir günlük yılbaşı tatili sonrası, 
T ne bıraktığımız yerden devam 
r ^eceğlz.
। Her günkü çalışma koşulları ve 
t inlük sıkıntılarla boğuşacağız.

Devamı sayfa 4’de

lipola 
telemıııı Karsısında ginli
Türkiye, 2013 yılına 
genelde evlerinde 
televizyonların 
başında girdi.
2013 yılına umutlu 
giren Türkiye’de 
belediye ve resmi 
kurumlarda birçok 
hizmetlere zam 
yapıldı.
Pasaport harçların
dan, ehliyet ve 
kıymetli evrakların 
harçları bir önceki 
yıla göre arttırıldı. 
Belediyelerde de 
2013’e zamlı girildi. 
Su ücretlerinrden 
işgaliye harçlarını,

inşaat harçlarına, 
tabela ve mezarlık 
fiyatlarına bile zam
lar yapıldı.
2012 yılının son 
gecesi, büyük 
çoğunluk evlerinde 
yeni yılı televizyon
larının karşısında 
girdiler.
Atamer Hotel, Aşka 
Otel, Kumla Doris 
Restaurant, 
Umurbey Aytepe 
Restaurant ve 
Kayalar Kafe’de de 
yeni yıl programları 
nedeniyle doluluk 
yaşandı.

Manastır Bizim 
fırına “Belediyeılen 

Kıyak” iıMiası

Mahastır’da bulunan Bizim Fırın önüne ana 
yoldan inmek için yapılan merdiven 
nedeniyle yaya kaldırımı daraltıldı. 4’de
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Buluşma iart 1CTMİIİMIIİİ ■
Gürhan ÇETİNKAYA

Yeni Yılınız Kutlu Olsun...
2012 bitti... 2013’e girdik.
Umutla...
Heyecanla...
Endişeyle...
Ne ki;

Yaşam değirmeninin taşları çok acı
masız...

Değerleri bir bir öğütüyor.
İnsanlar ağır koşulların altında ezili 

yor.
Gerçek olan bu ne yazık ki...
Ama, 
Ne olursa olsun? 
Kıyamet senaryoları da yazılsa... 
Dünyada savaşlar da kopsa... 
Açlık, sefalet, yoksulluk insani 

duyguları içten içe kemirse de...
Büyük balıklar küçük balıkları yutup 

yok etse de...
Yaşam devingen ve olanca hızıyla her 

şeye rağmen sürüyor.
Sürecektir de...
Zira;
Yaşam sonsuz bir enerjidir.
Bu enerjiyi sürekli olarak üretmek, 

üretirken tükenmemek, tüketmemektir.
Ve yaşama direnmek için genç 

kalmaktır asıl olan.
Çünkü, 
Genç kalmak, yaşadığıyla 

övünebilmek, istediğinde başını alıp 
gidebilmek, istediğinde kaldığı yerden 
ya da sil baştan başlayabilmektir.

Genç kalmak, 
Yaşama taraf olmaktır. 
Genç kalmak, 
Yaşamı ıskalamamaktır. 
Genç kalmak, 
Yaşamın içinde kalmaktır. 
Genç kalmak, 
Yaşama her yaşta ve her sabah 

yeniden başlamaktır...
Öyle ki;
Her günün değerini bilmek lazım, 

yarın çok geç olabilir.
Onun için;
Hiçbir şeyini özel bir gün için sakla

ma.
Çünkü yaşadığın her gün hatta her an 

özeldir.
Yaşamı katlanılması gereken bir 

dertler zinciri yerine zevk alınacak 
olaylar silsilesi olarak görmeniz ve her 
daim genç kalmanız dileğiyle yeni 
yılınız kutlu olsun.

Camileri Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
tarafından Hisartepe 
Mahallesi’ne 2. cami 
temeli atıldı.
Pazartesi günü saat 
14.30 da düzenlenen 
törenle cami temeli 
atıldı.
Temel atma törenine 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, İlçe Müftüsü 
Muammer Turan, 
davetliler ve mahalle 
sakinleri katıldı.
Törene kuran oku
narak başlandı.
Daha sonra söz alan 
İlçe Müftüsü 
Muammer Turan, 
yapılacak caminin 
Hisartepe 
Mahallesi’nin ihti 
yacına cevap vere
ceğini, 400 metre

lınııiiBlsıiiıairtimiMM
İlçemiz Kaymakamı 
Cahit Işık, yayın
ladığı mesajla 
Gemlik halkının 
ve kamu çalışan
larının yeni yılını 
kutladı.
Kaymakamlık inter
net sitesinde yayın
lanan yeni yıl mesajı 
şöyle:
“Üzüntü ve sevinçle, 
2012 yılını geride 
bırakarak, büyük 
coşku ve umutla 
dolu yeni bir yıla 
giriyoruz., 
Ülkemizin her

kare alanda, 700 
kişinin ibadet yapa
bileceğini söyledi. 
Camileri Yaptırma 
Derneği’nin girişim
leri ile temeli atılan 
Hisartepe Camii' 
inşaatının karkas 
bölümü Sabahattin 
Yıldırım tarafından 
karşılacağı öğrenil
di.

7 CAMİ

yöresinden gelen 
insanlarımızı bir 
mozaik gibi bir
leştiren güzel ilçe

m iz Gemlik’te, birlik 
ve beraberlik içinde 
göstereceğimiz ve 
dayanışma ile ilçe

YAPTIRIYORUZ 
Daha sonra söz alan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ihtiyaç olan 
bölgelere cami yap
tırdıklarını, Çarşı 
Camii ile birlikte, 
Manastır Bölgesine 
2 adet; Taş Ocakları 
bölgesine 2 adet, 
eski mezbaa yakın
larına bir cami 
inşaatının yapıla

cağını söyledi. 
Törende İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, yardımsever 
Selahattin Yıldırım’ın 
çocuklarına 
teşekkür plaketi 
verdi. Kesilen kur
bandan sonra, cami 
inşaatının temeli 
duallara ve tekbi ile 
atıldı.Camii yapımını 
Alsan İnşaat üstlen
di..

miz daha ileriye 
göztürecek hizmet
leri gerçekleştirmek 
azmindeyiz.
2013 yılının ülkemize 
ve insanlarımıza 
huzurlu ve esenlik 
getirmesi temen
nisiyle, bütün 
Gemlikli vatan- 
daşlarımızına, ilçe 
mizde görev yapan 
kamu kurum ve 
kuruluş çalışan
larının yeni yılını 
kutlar, sağlık, huzur, 
barış mutluluk ve 
başarılar diliyorum.”

II II

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
SedaLÖzmen, MHP

[ fes=MHIetvekili 
Necati Özensoy 
tarafından 
"Gemlik'te şaibesiz 

tek siyasi parti 
MHP'dir." ifadesini 
çok yanlış ve 
amacını aşan bir 
ifade olarak değer
lendirdi.
Saadet İlçe Başkanı 

Özmen, 
Saadet Partisi'nin 
sadece Gemlik'te 
değil, Türkiye'de de 
kendine özgü poli
tikası ve iktidar 
dönemlerinde mil

letine yaptığı 
hizmetler nedeni ile 
milletimizin gönlün 
de yer edinmiş, 
ülkenin sanayileşme 
ve manevi kalkın
manın mimarı bir 

görüş olduğunu 
ifade etti.
“Dolayısı ile bu ifade 
tam yerine oturma 
mış ve uygun düşme 
miştir.
Sayın milletvekilimiz 

bu tip konularda 
daha dikkatli olmalı 
ve özenli cümleler 
kurmasının daha 
doğru olacağın^ 
inanıyoruz” diyerek 
tepki gösterdi.
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Yeni mim ilk kazası ucuz atlatıldı
Mudanya’da yeni 
yılın ilk günü mey
dana gelen kaza 
ucuz atlatıldı 
Bursa-Mudanya yolu 
inşaatında çalışan 
taşeron firmaya ait

OioiBiıtiliıı (aıpimı Kaim re Tımınıfaralaııl
İnegöl’de, otomo
bilin çarptığı kadın 
ile torunu yaralandı. 
Serhat U'nun kul
landığı 67 NK 423 
plakalı otomobil, 
Sinanbey Mahallesi 
Ahmet Akyollu

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Yılbaşı gecesi saba
ha kadar yaptıkları 
denetimlerinde 
başta alkollü 
sürücüler olmak 
üzere toplam 62 bin 
234 TL'lik ceza kesti. 
Tüm yurtta olduğu 
gibi Bursa'da da 
yeni yıla çeşitli kut
lamalarla girildi. 
Özellikle kent merke 
zinde saat 24.00't 
gösterince caddeler 
vatandaşlarla doldu. 
Caddeleri dolduran 
vatandaşlar eğlen
menin yanında 
araçları ile de korna 
çalarak kenti turladı. 
Bu sırada alkollü

Yılbaşı gezintisi hastanede bitti
İnegöl ilçesinde bir 
otomobil tarlaya 
uçarken, iki kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kurşunlu 
beldesinde ikamet 
eden iki genç, 
Yılbaşı gecesi 
16 PN 106 plakalı 
özel otomobil ile 
gezintiye çıktı. Aşırı 
sürat sebebiyle özel 
otomobil Çilek 
Mobilya arkasındaki 
yolda kontrolden 
çıkarak tarlaya uçtu. 
Gece saat 03.00 
sıralarında meydana 

Bayram Aslan'ın (38) 
kullandığı 16BVA56 
kamyon, mıcır 
boşaltırken yumuşak 
zeminden kaydı.
Kamyon, yaklaşık 15 
metrelik rampadan

Caddesi'nde, yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Gülşen 
Bozacılar (53) ile 4 
yaşındaki torunu 
Nehir Durmuş'a 
çarptı.Kaza sonucu 
yaralanan Bozacılar 

olarak direksiyon 
başına geçenler ise 
zamlı trafik cezaları 
ile yeni yıla merhaba 
dedi. Bursa Emniyet 
Müdürlüğü trafik 
ekipleri, sabaha 
kadar Yılbaşı 
münasebeti ile yap

gelen kazada, özel 23 yaşındaki Berkan
otomobilin Kahraman ile 24
içerisinde bulunan yaşındaki Aykut

takla atarak yuvar
landı. Takla atan 
kamyon tekrar dört 
tekeri üstüne düştü. 
Şoför Bayram Aslan 
ve yanında bulunan 
Serdar Gül (29) hafif 

ile torunu, ambu
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralıların 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Bu arada kazayı 
gören Nehir 

tığı denetimlerinde 
alkollü araç kulla 
nanlar başta olmak 
üzere 272 sürücüye 
62 bin 234 TL para 
cezası kesti. Toplam 
30 ekiple başta Stat 
Kavşağı olmak 
üzere, İzmir yolu ve 

yaralanırken, 112 
ambulansıyla 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor

Durmuş'un annesi 
Canan ile baba Emir 
Durmuş, sinir krizi 
geçirdi.
Sürücünün gözaltına 
alındığı, soruştur
manın sürdüğü 
bildirildi

Görükle gibi kentin 
değişik noktalarında 
kurulan denetim 
noktalarında sabaha 
kadar toplam bin 
200 araç üzerinde 
hız, alkol, ehliyet ve 
emniyet kemeri kon
trolü yapıldı. Yapılan 
denetimlerde alkollü 
araç kullanan 5 
sürücünün yanında 
272 sürücüye 62 bin 
234 TL tutarında 
ceza kesildi. Ayrıca 
bu kişilere 2 bin 990 
ceza puanı yazıldı. 
Bazı sürücüler ise 
yapılan uygulamaya 
destek verirken, 
alkollü araç kullan
manın tehlikelerine 
dikkat çekti

Şimşek yaralandı. 
Otomobilden kendi 
imkanları ile çıkmayı 
başaran gençler, 
telefonla kaza yap
tıklarını arkadaşları
na bildirdi.
Arkadaşlarının 
haber vermesi 
üzerine kaza yerine 
giden 112 ekipleri 
yaralılara ilk 
müdahaleyi olay 
yerinde yaptı. İki 
genç Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, jandar
ma kazayla ilgili 
soruşturma başlattı

Evi Kiralama 
Bahanesiyle Boya 

Parası Alarak Kaçtı
Bursa'da, kiralamak 
bahanesiyle 
bir eve giden 
şahıs, ev 
sahibinden boya 
için aldığı 205 TL 
ile kayıplara karıştı. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yavuzselim 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Abdullah Y. isimli 
şahsın evine giden 
35 yaşlarındaki bir 
kişi, 3 aylık bin TL

İnternetten
II II .11 VII ■ . f |

norustuflu kız tarafıntlan
dolandınldı

Bursa'da, yeni yılın 
ilk dakikalarında 
internetten tanıştığı 
kız tarafından 150 
TL dolandırıldığını 
söyleyen şahıs, 
polise başvurdu. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kuruçeşme 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Gece 
geç saatlerde inter
nette gezinen Umut 
A., bir arkadaşlık 
sitesinde tanıştığı 

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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

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

peşinatla evi kirala
mayı kabul etti. 
Evi boyamak 
için peşinattan 
düşmek üzere bir 
miktar para isteyen 
şahsa, ev sahibi 
cebindeki 205 TL'yi 
verdi. Boya almak 
için giden şahsın 
bir daha dönmeme
si üzerine 
dolandırıldığını 
anlayan Abdullah 
Y., polise haber 
verdi 

kızla sohbet etm
eye başladı. Yeni 
yılın ilk dakikaların
da tanıştığı kızın 
talep ettiği 150 
TL'yi internet 
yoluyla gönderen 
Umut A., kıza bir 
daha ulaşamayınca 
dolandırıldığını 
anladı.
Umut A.'nın polise 
başvurması üzerine 
olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.
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Güne Bakış Manastır Bizim Fırın a
Kadri GÜLER

H kadri_guler@hotmail.com

Bıraktığımız yerden devam...
‘Belediyeden Kıyak” iddiası

Yılbaşı gecesinin yorgunluğunu atarak dün 
yine gazetemiz bürosuna gelip, Gemlik Körfez’i 
hazırlamaya koyulduk.

Saat 20.oo biz ailece işyerindeyiz.
Bugünkü gazetenin elinize ulaşması için çalışı 

yoruz.
2013 yılı süresince bu böyle devam edecek.
Bugünden başlayarak yine Gemlik’in nabzını 

tutacağız.
Yeni yıla nelerin damgasını vuracağını kestir 

mek güç.
Büyüklerin siyasi kavgaları devam edecek.
Gemlik’te Belediye yönetimi ile muhalefette 

atışmalarını sürdürecek.
Gemlik’te nelerin değişeceğini birlikte yaşayıp 

göreceğiz.

ÖZMEN’İN TEPKİSİ
Önceki günkü gazetemizde MHP ilçe örgütüne 

yapılan ziyarette Bursa milletvekili Necati Özen- 
Soy’un “Gemlik’te tek lekesi olmayan, hakkında 
tek şaibesi olmayan parti MHP’dir” sözüne 
Saadet Partisi ilçe başkanı Sedat Özmen tepki 
göstermiş.

Özmen internet üzerinden gazetemize gön
derdiği açıklamasında bu sözün yanlış ve ama 
cini aşan ifade olduğunu söylüyor.

Özensoy, AKP ve CHP’yi şaibeli parti kabul 
ediyor.

Şaibenin nedeni ise Belediye...
CHP’li belediyede yapılan usulsüzlükler 

nedeniyle zarar doğmuş, savcılık soruşturma 
başlatıp davalar açılmıştı.

Bu davalar devam ediyor.
Devamı da geleceğe benziyor.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ise bu 

soruşturmalar nedeniyle görevinden uzak
laştırıldı.
, Sonrası malum...

AKP’lilerin belediye başkanlık koltuğuna otura
bilmeleri için belediye seçimlerini kaybetmeleri 
ne karşın, MHP’den ve CHP’de pazarlıklarla 
aldıkları 2 oyla koltuğa oturdular.

Özensoy, bu seçimlerin yapılış ve adam ayart
malara şaibe diyor.

Belediyedeki arsa satışında kamunun hakkının 
korunmamasını da bu kapsamda değerlendin 
yor.

Peki Saadet Partisi bunun neresinde?
Bence gerçekten amacını aşan bir konuşma 

yapmış Özensoy..
Ama, Belediye’de SP’nin esamesi okunmadığı 

için SP’yi kastederek bu sözü söylediğini san
mıyorum.

Özmen, bence fazla hassas davranıp, alınmış. 
Bir de Özmen’e hatırlatmak istediğim konu, 

neredeyse tüm açıklamalarında merhum Erbakan 
Hoca’ın yarım yamalak yaptığı Başbakanlık dö 
nemini örnek göstermesi hoş değil.

SP veya FP veya diğer isimlerde kurulan parti
leri çok beğenilmiş olsaydı, yapılan seçimlerde 
AKP’nin önünde olurlardı. Değiller..

Bence yeni şeyler söylemek gerek...

Manastır’da bulunan 
Bizim Fırın önüne 
ana yoldan inmek 
için yapılan merdi 
ven nedeniyle yaya 
kaldırımı daraltıldı. 
Daha önce Manastır 
daki Bizim Fırına 
sahipleri işyerine 
girmek için yoldan 
fırının ikinci katına 
izinsiz köprü yap
mışlardı.
Köprü, haberinin 
gazetemizde çık
masından sonra 
belediye tarafından 
köprü yıkılmıştı. 
Ana yolun altında 
çukurda kalan fırına 
önüne inen merdi
venin demir korku
lukların yaya 
kaldırımın bir 
bölümünü kapla
ması nedeniyle, 
Belediye tarafından 
yapımı sürdürülen 
yaya kaldırım 
döşeme işlemleri 
sırasında kaldırım 
döşemesi, merdiven 
girişi nedeniyle da 
raldı.
Çevre sakinlerinin 
konuyu Belediye 
yetkililerine 
bildirmesine karşın, 
kaldırım 
döşemesinin 
düzeltme yapmadan 
yapıldığı belirtildi. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı

Muharrem Sarı’nın 
amcasının oğlunun 
olduğu öğrenilen 
fırının, önünü kapata 
cağı için bele 
diyenin ağaç dik 
mediği, araçların 
aşağıya uçmaması 
için yapılan duvarın 
da burada

kaldırıldığı ifade 
edildi. Mahalle 
sakinleri, fırın işlet
mecisinin köprüyü 
yeniden koymak için 
Büyükşehir 
Blediyesi’nden izin 
aldığını, kaldırımın 
daraltılması ve ağaç 
ile duvar örülmeme

sini, “Belediye 
Kıyağı” olarak 
adlandırıyorlar. 
Mahalle sakinleri 
köprünün yeniden 
konması halinde, 
imza toplayacak
larını ve şikayetçi 
olacaklarını söyledi 
ler.

t ıB«ı i tramhes i cevrel Hete 11 tt
Milli Piyango'nun 31 
Aralık 2012 Yılbaşı 
özel çekilişinde 45 
milyon liralık büyük 
ikramiye, "6718374" 
numaralı çeyrek 
bilete isabet etti. 
Büyük ikramiyeye 
ait numaraların 
bulunduğu biletler, 
İstanbul, İzmir, 
Muğla ve Adana'da 
satıldı.
Milli Piyango'nun 31 
Aralık 2012 Yılbaşı 
özel çekilişinde 5 
milyon liralık

ikramiyeyi kazanan numaralı bilete isa-
numaralar da belli bet etti. Özel çekil-
oldu. Özel çekilişte 5 işin 2 milyon liralık 
milyon liralık ikramiyesinin şanslı
ikramiye "6514531" numaraları ise

"3449228" oldu. 
Yılbaşı özel çeki 
lişinde 1 milyon 
liralık ikramiye de 
"3665406" numaralı 
bilete isabet etti. 
Çekilişte amorti 
rakamları ise dört (4) 
ve beş (5) olarak 
belirlendi.
Ayrıca Milli Piyango 
İdaresi, çekilişi izle
meye gelen 10 seyir
ciye çekilişle birer 
tablet bilgisayar 
hediye etti

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BAŞSAĞLIĞI
Borusun Holdingcin Kurucusu ve Onursal Başkanı 

Değerli insan

Sayın Asım Kocabıyık’ın
vefatı nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.
Borusun Grubu Gemlik işçileri olarak 

seni her zaman hayırla anacağız 
Mekanın Cennet Olsun.

BORUSAN MANNESMAN, BORUSAN 
MÜHENDİSLİK ve BORÇELİK çalışanları adına 

TÜRK METAL SENDİKASI GEMLİK ŞUBESİ

•Ş 0 F MIlGDfl SJIMfl M Y» var rMJ[S1 «DEf İME IUIST1
Gemlik Kaymakamlı 
ğı ve Sosyal Yardım 
(aşma Vakfı'nın 
ortaklaşa organize 
ettiği "Soframızda 
Sana da Yer Var" 
projesi büyük ilgi 
gördü. Gemlik İmam 
Hatip Lisesi, 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Ticaret 
Meslek Lisesi ve Kız 
Meslek Lisesi'nde 
102 öğrenciye yöne
lik organize edilen 
kampanya, Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı'nın 
yoğun çabaları 
sonucu hedefine 
ulaştı.
Öğrencileri rencide 

etmeden, okulda 
çıkan yemeklerden 
faydalandırılmasını 
amaçlayan projede, 
okul yemeklerinden 
yararlanılan öğrenci
leri ne aileleri, ne de 
arkadaşları biliyor. 
Büyük gizlilik içinde 
yürütülen, Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile 
Okul yönetimforinin 
de katkı koyduğu 
proje Kız Meslek 
Lisesinde düzenle
nen toplantıyla 
tanıtıldı.
2012-2013 eğitim ve 
öğretim yılının 
başlarında uygula
maya konulan pro
jenin 51 bin liralık

fon kapsamında, 
okul yönetimlerinin 
tarayıp tespit ettiği. 
102 öğrenciye veril 
diği belirtildi. 
Kaymakam Cahit 
Işık, "Yardım alan da 
yardımı yapan da bi 
linmiyor. Hiçbir 
öğrencimiz ve ailesi 
rencide edilmiyor. 
Proje uygulaması yıl- 

sonuna kadar 
sürecek.
Önümüzdeki yıllarda 
da projeyi geliştirip, 
periyodik hale 
getirmeyi hedef liy- 
oruz. Bu konuda titiz 
çalışmalar yürüten 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı üyelerimize ve 
okul yönetimlerine 
teşekkür ediyorum"

dedi.
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı Yöneticilerinin 
yanı sıra okul 
müdürleri de hem 
"Soframızda Sana da 
Yer Var" projesi kap
samında hem de 
diğer sosyal projeler 
kapsamında 
Kaymakam Cahit; 
Işık'a raporları 

sunup, bilgi 
verdiler. Öğlen 
yemeği ile başlayan 
toplantıya Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da katıldı. 
Toplantıda projeye 
büyük katkı koyan 
Nimet Karataş ile 
İsmet Atış'a, 
Kaymakam Cahit Işık 
ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
birer plaket verildi. 
Okul yönetimleri ve 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfını bir araya 
getiren toplantıların 
periyodik hale geti 
rileceği açıklandı.

BmuMİİMi 
Hailim Mıı'na 
MUM

Gemlik Zübeyde Hanım 
Anaokulu Okul Aile Birliği 
Başkanı Nadime Kerdige, 
Başkan yardımcısı 
Yasemin Manavoğlu ve 
birlik üyeleri yoğun 
çabalarla okul çayı 
düzenledi.
Altı sınıfa elde edilen gelirle 
led 65 ekran tv alındı.
Her sınıfa birer hikaye kitap 
seti alımı gerçekleştirildi.
Başkan ve yardımcısının

özel girişimleri sonucu 
okula bir adet notebook’un 
BORUSAN GRUBU tarafın
dan bağışlandı.
Geçen yıl okul binasını giriş 
demir kapısının yapımına 
destek veren Borusan 
Grubuna teşekkür ederken; 
Zübeyde Hanım Anaokulu 
Müdürü Şenel Çağlayan 
Borusan ailesine, tüm 
çalışanlarına başsağlığı 
diledi.
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Baklavall ödül M FENVEANADOLU Anadolu İHI öğrencisi 
ludo Şampiyonu OlduLİSELERİNİ GEZDİLER

Lale Kemal Kılıç 
^İlköğretim OkıfflrM 
(Okullar Hayat a 
{Olsun Projesi kap
samında ayın 

Şörnek öğrencisi 
seçilen 5-B sınıfın

dan İlgaz YAMAN 
ve annesini ile 27 

^Aralık Atatürk 
Koşusunda derec- 
eye giren sporcu 
öğrencileri ödül- 
lendirdi.
Velilerin davet 
edildiği bayrak 
töreni öncesinde 
programın açılış 

^konuşmasını yapan 
Okul Müdürü 
OLGUN, Öğrenci 

iDavranışlarım
Değerlendirme 

^Kurulu ile ayın 
örnek öğrencisini 
seçen branşöğret- 

menleri ve Buyuk 
Atatürk koşusunda 
takım halinde ilçe 
birincisi olmalarını 
sağlayan Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Kürşad ÖZCAN'a 
teşekkür edip, ayın 
örnek öğrencisi ile 
annesi Teşekkür 
Belgesi ile ödül
lendirilirken sporcu 
öğrencileri ise sür
priz yaparak bir 
tepsi baklava ile 
ödüllendirildi.
OLGUN bu yılki 
hedeflerinin eğitim 
çıtasını yük
seltirken, Sosyal 
alanda da okulun 
öğrenci ve velil- 
erce kendi evleri 
gibi görülmesini 
sağlamak olduğu 
nu vurguladı.

SBS'ye hazırlık ve 
rehberlik etkinlik
leri çerçevesinde 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
8.Sınıflarından 
seçilen 27 kişilik 
öğrenci gurubu 
Rehber Öğretmen 
Umut ÇAKAL ve 
Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni 
Mustafa SARI 
rehberliğinde 
Bursa'daki liseleri 
gezdiler.Ali Osman 
Sönmez Fen 
Lisesi, İMKB Fen 
Lisesi, Şükrü 
Şankaya Anadolu 
Lisesi ve Bursa 
Anadolu Lisesini 
gezen öğrencilere 

liseler hakkında 
sunumlar yapıldı. 
Öğrenciler de 
çeşitli sorular 
sorarak liselerde ki 
dersler ve eğitim 
hakkında bilgi 
aldılar.
Okul Müdürü Can 
OLGUN, "Öğrenci
lerimizin önümüz 
deki yıl gidecekleri 
liseleri tanımaları 
ve doğru tercih 
edebilmeleri için 
bu geziyi düzen
ledik. Bu geziyi 
erken yapa rak 
öğrenci motivasy
onunu yükseltme 
yönündeki çalış
malarımıza hız 
verdik” dedt

Gemlik Anadolu 
imam Hatip Lisesi 
9. sınıf öğrencisi 
Semanur Erdoğan, 
judoda Türkiye 
şampiyonu oldu. 
Gemlik Belediyesi 
Spor Kulübü 
Antrenörü İsmail 
Yıldız'ın 
çalıştırdığı 
Semanur Erdoğan, 
21-23 Aralık 2012 
tarihleri arasında 
Manisa'da düzen
lenen Judo 
Ümitler Türkiye 
Şampiyonasında 
70 kiloda zorlan
madan ve rakiple 
rine hiç puan ver
meden şampiyon 
oldu.
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen, öğrenci
lerinin gelecekte 
dünya ve olimpiyat 
şampiyonu olabile
ceğine dair çok

‘Gemlik Körfez' www.gemlikkorfezgazetesi.com

ciddi umutları 
olduğunu ifade 
etti. Okulda 
Semanur'la birlikte 
5 judocu 
öğrencinin daha 
olduğunu belirten 
Türkmen, "Onlarırw 
başarısı için her W 
desteği vereceğiz^ 
İlçemiz ve ilimiz 1 
adına kızımızın 
başarısıyla gurur 
duyuyoruz" dedi. ||

İHI 2006 MODEL HONDA CİTY1.4LS OTOMATİK uîiıyn ViTE8OTOMOBiLSAHiBjNDEN8AT|L|KT|R
OTOMOBİL 0 532 717 86 24

ELEH1II ADRES CAFE’DE ÇALIŞACAK 
BAYAN SERVİS ELEMANI ARANIYOR

ABANIYOR TEl - 0 224 513 89 70

POMPACI
ARANIYOR

ELEMAN “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR 

iratların şahsen yapılması gerekmekledir 
BEYZA PETROL

CNC FREZE OPERATÖRLERİ 
ARANIYOR î

DOLGUN MAAŞ+SSK+YEMEK
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

MIKROSflN MUfll SfiN. TIC.ITD.ŞTI
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi 6.Blok No: 9 

Tel: 0 541454 95 59 ORHANGAZİ

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

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

A'BONEOLUN 
OKUYUNOKUTUN

Hisar Mah. Yalova Yolu 
üzeri Özdilek Yanı 

1. Km. GEMLİK KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı 10 Aralık 2012 günü kaybettim.;1 

Hükümsüzdür. VURAL KARA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

YENİ YIL 
GEMLİKSPOR'A 

BAŞARI GETİRSİN.

Sezonun ilk yarısını 
mağlubiyetle kapadık. 
Kimsenin beklemediği bir 
yenilgi alarak moralleri 
miz bozuldu. Yalnız anla
madığım tuhaf konu şu. 
Birileri çıkıyor yönetim 
hakkında eleştiri yap
mayın diyor, sonra bir 
bakıyorsunuz tribünler
den "Yönetim İstifa" ses
leri yükseliyor. İnşallah 
yeni yıl başarı ve mutlu
luk getirir.

Gemlikspor son iki haf
tada beklenmedik şekilde 
5 puan kaybetti.

Puan farkıyla sezonun 
ilk yarısını lider bitire
ceğimizi beklerken 1 
puan geriden ikincilikte 
kaldık.

Bu sıralama köktü değil 
aksine iyi.

Gemlikspor'un 
sevilmediği spor cami
asında fazla göz önünde 
bulunmak ta futbolcuları 
strese sokuyor.

Komşumuz İznikspor A 
grubunda puan farkıyla 
lider ama kimse konuş
muyor.

Yine A grubunda Kafkas 
ve Kurtuluş birbirlerini 
yerken aradan İznik ses
siz sedasız aldı başını 
gidiyor.

İkinci yarıda önce lider 
olan Yenicespor'a gidile
cek.

Gemlik'te 7-2 
yendiğimiz rakibimiz son
raki haftalarda kötü 
sonuç alamadı.

Buda İnegöl'den uzak 
bir belde olmalarından 
kaynaklanıyor.

Üçüncü sırada bulunan 
ve Gemlik'te berabere 
kaldığımız Gençlergücü 
deplasmanı da 
Gemlikspor'u bekliyor.

Geri kalan maçlarımızda 
Gemlik'te puanları 
toplayabiliriz.

Yeni yıl inşallah

Gemlikspor ve takımı 
seven taraftarlarına mut
luluk getirir.

YÖNETİMDE 
OLANLAR HER ZAMAN 
ELEŞTİRİLİR 
Neyse benim cevapla

mam gereken bazı konu
lar var.

Bursa'da yayınlanan 
amatör internet 
sitelerinden birinde 
yayınlanan yazıma 
Mehmet Göral kardeşimiz 
kendi üslubunca eleştiri 
lerde bulunmaya 
çalışmış.

Yani kendini aklamaya 
çalışmış.

Halbuki ben yazımı 
yazarken kendisini hiç 
hedeflememiştim.

Kendisinin vatan kur
taran aslan olacağını 
beklemiyordum.

Gemlik'te Gemlikspor 
ve spor üzerinden 
siyaset yapıp ta 
karşılığını vermeyenlere 
dokunmuştum.

Mehmet Göral demiş ki, 
"Ben Gemliğe bir ağaç 
dikenin kulu kölesi olu
rum" siyaseti bilmediğini 
düz bir insan olduğunu 
ifade etmeye çalışmış. 
Doğrudur, siyaseti bilse 
balıklama dalmaz. 
Yazımda Mehmet Göral'ı 
suçlamadım, kendisinin 
karıştırıcı olduğu 
yönünde suçlamada da 
bulunmadım. Gemlik 
Belediyesi yeterince ağaç 
dikiyor. Acaba bir yerden 
yaralandı mı?

Derler ya; "Bu ne hiddet 
bu celal" eleştirilerine 
yanıt vermeye çalışayım. 
Senin kısa dönem 
Gemlikspor başkanlığın
da kimlere giderek 
destek aradığını bile
mem. Kaldı ki, göreve 
gelen her başkan ve 
yönetim bazı yerleri 
ziyaret ederek maddi 

yönden destek arar, 
Gemlikspor başkanı ve 
yönetim kuruluna siyaset 
yapmak tabi ki yakış
mayan bir harekettir, Bu 
çok olağan bir durumdur.

Körfez Gazetesi'ne gön
derdiğin bir yorumun 
sorumlusu ben değilim ki 
bana sitem ediyorsun. 
Sen de bir iş yapıyorsun 
ve eleman çalıştırıyor
sun, sorumluluk sende 
mi onlarda mı?

İster yayınlar, istemezse 
yayınlamaz. Gazete 
sahibinin bileceği bir 
konudur, beni bağlamaz.

Yanlış adreste yanlış 
mekan aramaktasın.

Cesur insanlarla olmak 
istediğini yazmışsın, seni 
kutlarım, her zaman bir
likte olduğun insanların 
cesur olmasına dikkat et. 
Şimdi beni iyi dinle; bazı 
konuşulanlar konuşul
duğu yerde kalır, ama bu 
kadarını bilmiyorsan 
sana hatırlatayım. 
Orhaneli'deki gazeteci 
arkadaşlarım bana takım
da Orhanelili topçuların 
olduğunu ve halen 
kadroda oynadıklarını ve 
bazı gençlerin 175 lira 
para aldıklarını söyledi, 
bende sana bunu 
aktardım. Eğer takımda 
Gemlikli gençler olsaydı 
belki onlarda aynı paraya 
oynardı. Kaldı ki 
Gemlikspor'a gelen fut
bolcular kendilerini 
Bursa'da kanıtlamış 
topçular, öyle 175 liraya 
oynamazlar.

Ama kısa dönem 
başkanlığın dahil, yap
tığın yönetim kurulu 
üyeliği süresince kaç 
tane Gemlikli gencin 
yetişmesini sağladın 
merak ediyorum.

Şimdi gelelim geçmişe, 
kısa dönem Gemlikspor 
başkanlığında neler 

söylediğini ve senin 
meşhur sözlerini sana 
hatırlayalım. "Ben 
Gemlikspor'da Gemlikli 
gençlerin futbol oyna
masını istiyorum" diyen 
sen değil misin?

Ve o dönemlerde 
Gemlikspor'un alt yapısı 
çok iyi idi. Ne oldu? 
Geçtiğimiz sezon U-19 
takımı ikinci kümeye 
düştü. U-16'lar İznik'te 
şampiyon olduğunda 
takımdan kaç kişi A 
takımına kadar yükseldi, 
alınanlarda yedek kaldı, 
futbolu bıraktılar. 
Gemlikspor'da şu an kaç 
Gemlikli genç top oynu 
yor. Ve sen hala yöneti
cisin. Tabi ki sîzlerden 
hesap sorulacak.

Bu sezon eğer Gemlik 
Belediyespor alt yapıdan 
futbolcu vermeseydi ne 
olurdu, ben yazılarımı 
yazmadan önce gerekli 
yerlere danışırım sen hiç 
merak etme.

Pazar günü futbolcular 
formalarını çimlere 
serdiğinde arkamdan 
köşarak "Paralarımızı ala
madığımız için, verilen 
sözler tutulmadığı için 
yaptık, git fotoğrafla" 
demeleri üzerine geri 
dönüp fotoğraf çektim.

Ben siyaset yapmayın 
dediysem siyaset yapan
laradır sözüm, sen neden 
bu kadar alındın bilmem. 
Merak etme birbirimizi iyi 
bilen insanlarız.

Takımı bırakmaya 
hazırız demek ulu orta 
konuşulacak söz değil, 
Suat abiye gelince: adam 
rahmetli olmuş, arkasın
dan konuşmak kimseye 
yakışmaz ve fayda 
getirmez. Sadece 
konuşanı küçültür. O 
kadar. Bildiğim kadarıyla 
kendisi iyi bir 
Gemlikspor'lu idi.

Bu zamana kadar kalıcı 
yatırım olmayan Gemliğe 
bir yatırım gerçek
leştirdiğinizi yazmışsın. 
Sahanın arazisi Gemlik 
Belediyesine aitti. 
Büyükşehir sentetik saha 
yaptı, yoksa 
Büyükşehir'e siz mi 
yapın diye yalvardınız. 
Bakın bunu bilmiyordum.

Çimleme işini diyorsan 
büyütülecek iş değil, 
giden kalsaydı zaten ola
caktı. Hele hele 
Gemlikspor'un bir lokali 
olduğundan da haberim 
yoktu. Buna gerçekten 
şaşırdım. Büyükşehir'in 
yapmakta olduğu soyun
ma odalarının üstü mü 
acaba? Bir konu daha 
var, sen iş yaptığın fir
malardan alacaklarını 
tahsil edemiyorsan bunu 
açıkça ifade etmen çok 
yanlış, iş dünyasında 
bunlar olur, ama iş fut
bolculara verilen 
sözlerse işte manzarası 
gözler önünde.

Gemlikspor'a edilen 
küfürler edenleri bağlar, 
dün küfür edenler bugün 
alkışlar. Dün "Sıkıntı 
Çok" yazan bugün sıkıntı 
yok der.

Her kulüpte yöneticiliğe 
soyunanlar ilgili kurum- 
lara giderek maddi 
yardım isterler, dağların 
rantını kimler yer bile
mem ama her yıl çakılan 
çivilerden olmayan 
lokalin duvarlarında yer 
kalmadı.

Sen benim yazımı sakin 
kafayla okumamışsın, ya 
da eli kalem tutmayanlar 
seni iyi bir dolduruşa 
getirmiş.

Gemlikspor'lu olmak 
için zengin olmak gerek
miyor.

Kimseyi yardım etmi 
yorsun diye suçlaya
mazsın.

Yapamıyorum dersin 
bırakırsın.

Cumartesi günü 
Fidyekızık sahasında 
taraftar "İSTİFA" diye 
neden bağırdı. Kalınan 
sürede çok mu başarılı 
oldunuz.

Takım kafaya oyna
mazsa dünya batmaz, 
gelecek yıllarda yetişe
cek gençlerle mücadele 
ederiz.

En önemlisi de beni 
tanıyanlar oldum olası 
siyasetten hoşlan
madığımı bilirler, hiçbir 
siyasi partiye yakınlığım 
ve üyeliğim olmamıştır. 
Yazı yazmak siyaset yap
mak değildir, karıştırma 
yalım.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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t Geleneksel Gemi Belediye Başkanlığı Karate Turnuvası yapılılı

Gemlik Belediyesi'nin 
organize ettiği, "1. 
Geleneksel Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
Karate Turnuvası" 
büyük ilgi gördü. 
Minikler ve Yıldızlar 
Kategorilerinde 
yapılan ve iki gün 
süren organizasyona 
Bursa'dan 16 kulüp 
350 sporcuyla katıldı. 
Kata ve Kumite dal
larında Tatami'ye 
çıkan 120'si bayan 
toplam 350 sporcu, 
önemli turnuvada 
başarılı olmak adına 
ter döktü. Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Eylül ayında 
İkincisi düzenlenen 
Uluslar arası Güreş 
Turnuvası, Futbol, 
Voleybol ve Basket 
bol turnuvalarından 
sonra Karate Turnu 
vasim da geleneksel 
hale getireceklerini 

vurgulayarak, katılım
cı kulüp, sporcu ve 
destek verenlere 
teşekkür etti.
Gemlik'te sportif 
anlamda tesisleş
menin yanı sıra, spor 
kulüplerine yönelik 
desteklerinde artarak 
devam edeceğini vur
gulayan Refik Yılmaz, 
Gemlik'in sporun her 
branşında zirveye 
çıkacağına inandığını 
kaydetti. Gemlik 
Belediye Spor Judo 
Takımı ve Gemlik Do 
Jo Karate Kulübünün 
başarılarının önemine 
de değinen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ilçede 7'den 
70'e herkesin spor 
yapabilmesi için var 
olan imkânları artıra
caklarım sözlerine 
ekledi.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık'da konuş

masında ilçenin 
sporun her branşına, 
her kategorisine 
sahip çıktığına dikkat 
çekerek, Gemlik 
Belediyesinin başlat
tığı spor hamleleri 
nin, başarıyı da 
beraberinde getirdiği
ni ifade etti.
Kulüplere ve sporcu
lara teşekkür edip, 
başarılarının 
devamını dileyen 
Kaymakam Cahit Işık, 
"Gemlik Sporun 
Başkenti olacaktır.

Bu organizasyonlar 
bu hedeflerin 
başlangıcıdır. Destek 
olan herkese 
teşekkür ediyorum" 
diye konuştu.
İlk gün minikler kate
gorisinde müşaba 
kalar yapıldı. İkinci 
gün ise Bursalı ve 
Gemlikli yıldız karate
cilerin nefes kesen 
mücadelesi vardı. 
Kata ve Kumite kate
gorilerinde 10 değişik 
kilo branşında 
yapılan karşılaş

malarda başarılı olan 
sporculara 
madalyalarını 
Kaymakam Cahit Işık, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Belediye Meclis 
üyesi Aydın 
Bayraktar, Karate 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu üyesi 
Timur Özdemir ve 
Karate Bursa İl 
Temsilcisi Hanifi 
Büyük Mert takdim 

etti. Turnuvaya büyük 
katkı koyan Gemlikli 
Karateciler Gökhan 
Özler ve Dilek 
Salum'un yanı sıra 22 
Antrenör ve hakeme 
de plaket takdimi 
yapıldı.
Gemlik Do-Jo Spor 
kulübü iki gün süren 
turnuva da 2 birinci
lik 8 ikincilik ve 16 da 
üçüncülük ile toplam
da 26 madalya kaza
narak takım halinde 
birinciliği elde etti.

Beledivesııor: 2 Ovak Renault: 2
U-15 Ligi 4. grupta 
lider Oyak Renault'u 
ağırlayan Gemlik 
Belediye Spor U 15 
takımı 2-1 önde 
götürdüğü karşılaş
mada rakibinin son 
saniye golüne engel 
olamadı. Hem lider
liği hem de rakibini 
yenme avantajını 
kaybeden U 15 
takımı oyuncuları, 
adeta yıkıldı. 
Cumartesi günü 
oynanan karşılaşma
da her iki takım da 
galibiyet adına 
önemli pozisyonlar 
ürettiler.
Bir o kalede bir bu 
kalede heyecan 
içinde devam eden 
karşılaşmada saha
da uzun süre 2-1 
önde oynayan tem
silcimiz, 5 dakikalık 
duraklama 
bölümünün son 
saniyesinde gelen 

gole engel olamadı. 
Takımın başarılı 
antrenörü Haydar 
Yiğit, "Gemlikliler 
takımlarıyla gurur 
duydular. Gemlik'te 
futbolun olmadığını 
savunanlara karşı en 
güzel cevaptı bu 
maç. Maç sonunda 
kazanamama üzün
tüsü yaşayan bizim 
gençlerimizdi. Oyak 
Reno gibi Bursa'da 
marka olmuş bir 
takıma karşı harika 
bir futbol ortaya koy
duk. Futbolcularımı 
tebrik ediyorum" 
dedi.
Rakip takım oyuncu
larının centilmenlik 
dışı hareket ve 
küfürlerine, Gemlik 
U 15 takımı oyuncu
larının uymadığını 
ancak hakemin bu 
küfürleri ve hareket
leri duymazdan 
gelmesinin de yanlış

olduğunu savunan 
Haydar Yiğit, 
"Futbolcularımın 
sadece futbolu 
düşünmeleri, bizim 
için en büyük mutlu
luktu. Bana bile 
küfür edildi. Ama biz 
futbolumuza baktık.

Rakip takım maçı 
tam kadro tamam- 
tadıysa, bunda 
hakem faktörleri de 
vardı" diye konuştu. 
Gemlik Belediye 
Spor'un imkânlarıyla 
Oyak Reno imkân
larını değerlendiren 

başarılı antrenör 
Haydar Yiğit, haf
tanın 7 günü 30 
metrelik bir sahada 
200 sporcuyla 
çalıştıklarını, ancak 
doğru çalışmaları 
yaptıklarını ifade 
ederek, parasal gücü 

ve imkânları daha 
güçlü bir takıma 
karşı, takdire şayan 
bir futbol ortaya koy
manın mutluluğunu, 
galibiyeti kaçırmanın 
da müthiş üzün
tüsünü yaşadıklarını 
anlattı.
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Ev Alacaklar Dikkat! Emekliye iki ayrı zam var
Maliye Bakanlığı 
konutta Kdv düzen
lemesini değiştire 
rek 'metrekare' 
esasının yanında 
fiyata göre Kdv 
alınması esasını da 
getirdi. Buna göre 
150 metrekareye 
kadar olan evlerde 
arsa birim 
metrekare vergi 
değeri bin lira ve 
üzerinde olan 
konutların tesli
minde yüzde 18 
vergi oranı uygu
lanacak.
Resmi Gazete'de 
yayımlanan 
Bakanlar Kurulu 
kararına göre, yeni 
konut atımlarında 
önemli bir Kdv 
değişikliğine gidil
di.Önceden 150 
metrekarenin altın
daki konutlarda 
yüzde 1,150 metre 
karenin üzerindeki 
konutlarda yüzde 
18 olarak uygu
lanan sisteme fiyat 
esası da eklendi.

KANUN, BİRİNCİ 
SINIF KONUTLARI 
KAPSAYACAK 
Yeni sisteme göre 
net alanı 150 
metrekareye kadar

2013 Yılı Vergileri
Damga vergisi tutar
ları, yarından geçer
li olmak üzere 
yüzde 15 oranında 
artırıldı.
Maliye Bakanlığının 
Resmi Gazetenin 
bugünkü sayısında 
yayımlanan Damga 
Vergisi Genel 
Tebliğine göre,

konutlarda arsa 
birim metrekare 
vergi değeri 500 
lira ile bin lira 
arasında ise konut
ların tesliminde 
yüzde 8 vergi alı
nacak. Bin lira ve 
üzerinde olan 
konutların teslimin
deki vergi oram ise 
yüzde 18 olarak 
uygulanacak. 150 
metrekarenin 
üzerindeki konut
larda ise yüzde 
18'lik Kdv esası 
devam edecek.
İlgili kanun 
büyükşehirlerde 
lüks veya birinci 
sınıf inşaat olarak

Damga Vergisi'ne 
tabi bazı kağıtlarda
ki yeni vergi tutar
ları da bu yıl şöyle 
olacak: Damga ver
gisine tabi kağıtlar 
Vergi tutarı 
Tahkimnameler, 
Sulhnameler 39,65 
Lira, Turizm işlet
melerinin kontenjan 

yapılan konutları 
kapsayacak. Ancak 
afet riski altındaki 
alanların 
dönüştürülmesi 
hakkında kanun 
kapsamında rezerv 
yapı alanı ve risk 
alanı olarak belir
lenen yerler ile 
riskli yapıların 
bulunduğu yerler 
kapsam dışı tutula
cak. Yeni Kdv 
uygulaması bugün
den itibaren geçerli 
olacak. 1 Ocak 
2013 tarihinden ön 
ce ruhsat alanların 
durumunda ise her
hangi bir değişiklik 
olmayacak 

sözleşmeleri 222,40 
Lira, Makbuz senedi 
13,95 Lira, Rehin 
senedi, Konşimento 
8,25 Lira, Bilanço 
30,60 Lira, Gelir 
tabloları, işletme 
hesabı özetleri 
14,85 Lira 
Barnameler 1,55 
Lira

Yaklaşık 2 milyon 
emekliye, Ocak 
ayında çifte zam 
var.
2 milyona yaklaşan 
SSK (4/a) emeklileri 
ve 12 bin 300 
civarında Bağ-Kur 
(4/b) emeklileri için 
söz konusu olacak. 
Çifte zam hakkı 
olanlar hem normal 
zamdan hem de 
intibak zammından 
yararlanacaklar.

■ Bu arada, verilen 
bir yasa teklifi de 
kabul edilirse, bin
lerce astsubay ve 
emeklisi de Ocak 
ayındaki normal 
zammın dışında 
intibak zammı da 
alacaklar.
- Ağırlıklı olarak 
SSK emeklilerini 
kapsayan intibak 
zammından yarar
lanabilmek için 
başvuru yapmak 
gerekmiyor. 
Toplu ödeme yok 
Hürriyet'in 
haberinde, yasaya

KGS'de şiire uzatıldı
KGS, 31 Ocak 2013 
tarihine kadar kul
lanılabilecek 
Otoyol ve köprü 
geçişlerinde kul
lanılan ve 1 Ocak 
2013 itibariyle 
kaldırılacağı duyu
rulan Kartlı Geçiş 
Sistemi (KGS), 31 
Ocak 2013 tarihine 
kadar kullanılabile
cek.

göre, intibak zamları 
verildiği tarihten 
itibaren ileri doğru 
işleyecek. Bu 
nedenle intibak 
zammından yarar
lanacak emeklilere 
“toplu ödeme” 
yapılmayacak. 
Artışlar Ocak 2013 
emekli aylığı 
ödemelerine yan
sıtılacak.
Emeklinin dul ve 
yetimleri de yarar
lanacak 
2000’den önce 
SSK’dan emekli 
olan eşini kaybeden 
dullar ile anne- 
babasını kaybeden 
ve “yetim aylıgı'L^, 
alanlar da intibak 
yasasından yarar

lanabilecek.
Kuruşu kuruşuna 
intibak zamları 
1982 öncesinde 
emekli aylığı 
bağlananların 
intibak farkları 
Tablo okuma 
kılavuzu: Emeklilik 
hakkınızı kaç günde 
elde ettiyseniz o 
tablodaki gösterge
nizi bulun. Tablolar 
prim ödeme 
sayınıza göre oluş
turulmuştur. 
Göstergesini bula
mayan ya da hatırla
mayanlar tablodan 
mevcut aylıklarının 
bulunduğu sıradaki 
artışları da dikkate 
alabilir.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

itfaiye 110 Telefon Arıza 121 Bursa 256 77 84

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

Gar. Kom. 513 11 74
513 13 53 unpıın - FFRlnnr

KAYMAKAMLIK AcLorlik 513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

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

ASKerıiK 9D.
Karayolları 
Liman Baş.

Yaıova (zzd) oıo iu zu
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

Mal Müd.
Nüfus Md. OTOBÜS

ULAŞIM Özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00
Pegasus Akmış Seyahat 
METRO

514 63 62
613 12 12

Otobüs Terminali (18 Hat)

Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kenberoğlu-Esadaş 
Anıt ur
Kamil Koç

513 20 77
612 10 72
614 46 49
514 47 71
612 01.63

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

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

Devlet Haetaneal 
Sahil Dev. Heet.

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE Ergaz 

Ipragaz
513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ. Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
614 80 88

Santral
Başkanlık

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

Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER
Zabıta 
BUSKİ Bütünler Llkltgaz 513 80 00

514 88 70
514 17 00Körfez Taksi 

Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

613 18 21
613 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

Yazı İşi. Md. 
8u Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

013 1O 79
013 30 33
013 16 45
513 01 03

kKHrfez
OllkjK'lN İLK aONlOK VASİ OAZETIIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4461 

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)

GENIİKSİHEMUİİ
VENÜS SİNEMASI 
EVİMSE» 

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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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ÇOK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

r

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

AKINCI 
SİTESİ

GEMLİK

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...

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3D:21 Nilüfer/ BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48 '

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Aşilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
lnfo@allberkerakincl.com

5

vOrhpniye ’ ™"iMh 
â. Mh

Gemlik
3 ■ InrakSk

Dr. Ziya 
KayaMh.

IEn

Ala L F

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın!0 0(224)

4417244

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:lnfo@allberkerakincl.com


Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

ASTIREMLAK

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

50 Kr.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Ocak 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com

Polisten Çalılıkları 
Eşyayı Satarken

Yakalandılar
Bursa'da, 22 yaşındaki Ş.B. ile 
21 yaşındaki N.A., polis memu
runun evinden çaldıkları 5 bin 
lira değerindeki saat, dizüstü 
bilgisayar ve ziynet eşyasını 
satarken yakalandı. 3’de

MHP İlçe Başkanı Osman 
Durdu, AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın Belediye 
meclisinden karar çık
madan satılan belediyeye 
ait 69 dönümlük arsa ile 
ilgili açıklamalarını 
yeniden gündeme taşıdı. 
Durdu, “Minareyi kılıfına 
sığdırdığını düşünenlere 
söylüyorum. Minareyi o 
kılıfa sığdıramayacaklar” 
dedi. Haberi sayfa 2’de

Sakarya Üniver
sitesi İşletme 
Fakültesi 2. sınıf 
öğrencisi Emine 
Güre (20) yaka
landığı hastalıktan 
kurtulamayarak 
yaşama veda etti. 
Hayatının baha 
rında yaşama 
veda eden genç 
öğrencinin ölümü, 
Güre ailesini, 
yakınlarını ve 
sevenlerini yasa 
boğdu. Genç 
öğrencinin cena

zesi Küçük Kumla 
mezarlığında göz 
yaşları arasında top 
rağa verildi. 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MnUgMi
Derici’nin ziyaretleri..

Gemlik Gübre Fabrikası Genel 
Müdür Yardımcısı Hayrettin Derici, 
dün Milliyetçi Hareket Partisi’ni 
ziyaret etmiş.

Derici’nin ziyaret amacı, fabrika 
bünyesine kurulacak olan üre ve 
kompoze gübre fabrikaları hakkın
da bilgi vermek.
Kafalardaki şüpheleri gidermeye 

çalışmak.
ÇED raporu konusunda yapılan 

toplantıda yaşanan sıkıntıların gide 
rilmesi için Gemlik Gübre’nin ken
dini anlatması doğru ama geç 
kalmış bir durum. Devamı 4’de

Türkiye Cumhuriye 
ti’nin en büyük 
ulaşım projelerinden 
olan Gebze- 
Orhangazi-izmir 
Otoyol Projesi ile 
ilgili Bursa’nın 
Karacabey ve 
Mustafakemalpaşa 
çiftçileri, arazilerinin 
bedelsiz toplulaştır
maya alınması 
dolayısıyla mahke 
meye gidiyor. 
Orhangazi ve 
Gemlik’te toplu
laştırma yapılma
masına rağmen 
devletin 
Mustafakemalpaşa 
ile Karacabey

ilçelerindeki bedel
siz toplulaştırma 
yapmasına arazi 
sahipleri tepki gös
terdi.
Açıklamada, 
“Orhangazi, Gemlik 
ve Mudanya’da 

arazilerde bu uygu
lanmadı. Biz de 
toplulaştırma olma
ması için adli 
makamlara müra
caat ettik. Biz toplu
laştırmaya karşıyız” 
dedi. Haberi 7’de

Aralık ayı enflas 
yonun yüzde 0.38 
çıkması ile me 
murlar ve memur 
emeklilerine enf 
lasyon farkı zam 
mı hakkı doğdu. 
Memurlar ve 
emekliler 
Temmuz-Aralık 
enflasyonu yüzde 
4’ün üzerine çık
tığı için yüzde 
0.12 oranında ek 
zam alacak.
Haberi sayfa 9'da

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Osman Durdu, “Iflinareyi Kılılına sığılıranıaflılat"
MHP ilçe Başkanı 
Osman Durdu, 
gazetemize yazılı bir 
açıklama gönderdi. 
Yapılan açıklamada 
şu görüşlere yer ve 
rildi: “Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
Sanayi ve Liman 
Bölgesi’nde bulunan 
59 bin metrekarelik 
arsanın, Gemlik halkı 
tarafından seçilmiş 
"TEK" merci olan 
Gemlik Belediye 
Meclisi'ne sorulmak- 
sızın, Belediye 
Encümeni tarafından 
satılmasının usule 
uygun olmaması ve 
Gemlik halkının 
zarar ettirilmesi 
nedeniyle yargı yolu
na başvurmuştuk. 
Geçtiğimiz hafta 
içerisinde gerek 
Gemlik Belediyesi, 
gerek AKP Gemlik 
İlçe Başkanı tarafın
dan yapılan açıkla
malarda vatandaşa 
konuyu saptırarak 
anlatma girişiminde 
bulunduklarına şahit 
olduk. Gemlik halkı 
nın menfaatleri adına 
vermiş olduğumuz 
mücadeleye ek 
olarak, halkın doğru 
bilgilendirilmesi 
adına bu açıklamayı 
gerçekleştiriyoruz. 
Henüz ekonomik yol
suzluk iddiasında 
bulunmuyoruz. 
Öncelikle 7 ay önce 
satılan arsaya neden 
şimdi itiraz edildi de 
nilmiş. 7 aydır mese
le belirli kişiler dışın
da kimseye aktarıl
madı, detaylı bilgi 
lendirme Belediye 
Meclisine de, 2 defa 
konu ile alakalı öner 
ge vermemize rağ
men bize de yapıl
madı. Bir şeye körü 
körüne karşı olma
mak adına hukuki, 
teknik ve ekonomik 
yönlerden araştır
malar yaptık.
Konuyu Gemlik 
Belediye Meclisi'ne 
getirmeyerek sadece 
MHP'li üyeler değil, 
CHP'li ve AKP'li 
meclis üyeleri de 
yok sayılmıştır. 
Biz hiç kimsenin 
şahsı ile alakalı kar- 
alayıcı, lekeleyici bir 
niyet içerisinde de 

ğiliz. Henüz ekono 
mik yolsuzluk iddi
asında bulunmuyo 
ruz. Usule, hukuka 
aykırılık ve Meclis 
üyelerine yapılan 
saygısızlık ile 
beraber, Gemlik 
halkının menfaatleri 
savunmak adına ko 
nuyu yargıya götür 
dük ve attığımız 
imzanın arkasın
dayız.
Belediye başkanınca 
satışa dayanak 
olarak Danıştay'ın 
2001 yılında 1580 
sayılı Belediyeler 
kanununun 70. Mad 
desine göre vermiş 
olduğu karar göster
iliyor. Tüm hukukçu
ların bildiği gibi;
"1580 Sayılı Bele 
diyeler Kanunu" 
artık geçerli değildir. 
Mevcut kanun 2005 
yılında yürürlükten 
kalkmıştır. 13 Tem 
muz 2005 tarihi 
itibari ile 5393 sayılı 
kanun geçerlidir. 
Bununla beraber o 
karar 18. Madde 
uygulaması yapıl
ması sonrasında 
meydana çıkan artık 
hisseli parseli anlat
maktadır. Ancak da 
va konusu arazide 
18. Madde uygula
ması hiç yapılmamış 
tır.
Ecri Misil Neden 
Alınmıyor?
Refik Yılmaz'ın kendi 
ifadesi ile söylediği 
"arazi uzun yıllardır 
firmalar tarafından 
kullanıyor" sözün
den yola çıkarak sor
mak istiyorum, geç 
mişe yönelik ecri- 
misil talep edildi mi? 
Bu gün pazarcı 
esnafından bile işgal 
bedeli alınırken, 
Gemlik'in en kıymetli 
depolama alanını yıl
lardır hiçbir bedel 
ödemeden konteynır 
deposu kullananlar
dan geçmişe dönük 
bedel neden talep 
edilmedi?
Kaçak yapıyı bile to 
lerans tanımayaca 
ğını belirten Refik 
Yılmaz, Firma büyük
lüğüne göre ayrım 
mı yapıyor?
Bir dönüme 100 Adet 
Konteynır konul

duğunu değerlendir 
diğinde, 1 kontey 
nırın günlük bedelin
in de 10 ile 12 dolar 
arası değiştiğini 
düşündüğümüzde, 
bu alanın en az 30 
dönümünün de bu 
amaçla kullanıldı 
ğını hesaba katar 
sak, Gemlik’in Beledi 
yesinin ekonomik 
kaybının ne kadar 
olduğunu kamuoyu
nun dikkatine sunu 
yoruz. Muhalefeti 
düşman olarak 
gören bir siyaset 
anlayışı olabilir mi? 
Bizim siyaset anlayı 
şımızda ayrımcılık 
yoktur, dolayısıyla 
Gemlik'in menfaat
leri konusunda parti 
ayrımı yapmaksızın 
herkesle istişare 
yaparız. Belediye 
yönetimi de bunu 
yapmış olsa, Gemlik 
15 Trilyon zarara 
uğramazdı.
15 Trilyon Az Olsun, 
Seçim Yatırımı 
Olsun.
İmar Uygulaması 18. 
Madde uygulaması 
yapılmamaya maz
eret olarak göster
ilen kesilecek olası 
DOP oranı da 100 
metrede en fazla 2' 
dir. 60 000 metreka 
relik arazide 1200 
metrekareye tekâmül 
eder. Bu arkadaşla 
rın 18. Madde uygu
laması yapma
masının tek sebebi, 
konunun meclise 
gelmemesi ve 
adrese teslim satış 
yapılmasıdır.
Mevcut yönetim, "15 
Trilyon az olsun, 
seçim yatırımı 
olsun" demiştir. 
Karayolları Satışı 
Emsal midir?
Karayollarına satılan

30 dönümlük 
Arsadan bahsedil! 
yor emsal olarak. O 
arsa değil, tarladır. 
İmar uygulaması 
sonrası alanın % 40*ı 
zaten kesilecektir, 18 
dönüm civarında yer 
kalacaktır. Karayolla 
rımn da bölge 
ulaşımı yapacağı da 
düşünülürse, hem 
Belediyenin sattığı 
bedelden fazla 
ödeme yapıyor, hem 
de depolama bölge
sine ulaşım için yol 
yapıyor.
Asilçelik Liman 
Arsası değil 
Zeytinlik almıştır. 
Asil Çelik firmasına 
5 yıl önce metrekare
si 512 liradan satılan 
arazinin, Liman arsa 
sı olduğu söylenmiş. 
Arazi zeytinlik vasfı 
ile satılmıştır, ulaşa 
mıyorlarsa tapusunu 
gösterebiliriz.
Önceki yönetim 
döneminde yapılan 
arsa satışını neden 
sorgulamadığımız 
soruluyor.
Muhatabına sorduk, 
o dönemde yapılan 
satışta 18 imar uygu
laması yapılmış, 
sonrasında ortaya 
çıkan artık parselin 
(inşaat yapılamayan 
alan) imar kanunun 
17. Maddesine göre 
komşu parsele 
satıldığı anlaşılmış 
tır. Şimdi size soru 
yoruz. Siz, yeni plan 
üzerinde 18 imar 
uygulaması yaptınız 
mı?
Arazinin artık parsel 
olduğu sonucuna 
nereden ve nasıl 
ulaştınız?
Şayet 18 uygulaması 
yapsaydınız toplam
da satılan 59.000 m2 
arazinin artık parsel

(inşaat yapılamayan 
alan) değil, inşaat 
yapımına müsait, 
imar uygulaması ile 
bir veya birden fazla 
parsel elde edilebile
cek bir alan 
olduğunu tespit ede
bilirdiniz. Ve bu 
parselleri ihaleye 
çıkarmak suretiyle 
en yüksek fiyat 
veren alıcıya 
satarak, en yüksek 
kamu menfaatini 
elde edebilirdiniz. 
Holding Binası 
Belediye Meclisi mi? 
Denilen o ki; 
Borusan A.Ş. bu bil
gilendirme talebini 
paylaşmak için 18 
belediye meclis 
üyesi ile Sayın Asım 
Kocabıyık'a Gemlik 
Belediye meclisinin 
fahri hemşerilik 
beratının sunumu 
töreninde yapıldı. 
MHP'nin iki meclis 
üyesi de orada vardı. 
Oraya katılan tüm 
meclis üyelerinin de 
satışı uygun gördü 
ğünü iddia ediliyor. 
Sormazlar mı adama, 
Holding binası mec 
lis salonu mudur? 
Gemlik Belediye tari
hinin en büyük 
satışının kararı 
Holding yetkililerinin 
de bulunduğu salon
da mı verilir? 
Aynı zamanda 
Belediye encü
meninin oy birliği ile 
karar aldığını söylü 
yorlar. Siyasi mensu
biyeti bulunmayan 
birinin encümen 
başkanlığını yaptığı, 
5 kişiden oluşan, 
sadece bir muhalefet 
partisi mensubunun 
bulunduğu encüme 
ne, Belediye Meclisi 
yetkilerini gasp 
ederek karar alma 

hakkını kim veriyor? 
Ayrıca MHP camiası
na özür borcu olan
ların, MHP'yi suçlu
lukla itham etmeleri 
maksadını aşan bir 
yaklaşımdır.
Minareyi Kılıfa 
Sığdıramayacaklar. 
Minareyi kılıfa 
sığdırdığını düşü
nenlere söylüyorum, 
minareyi o kılıfa 
sığdıramayacaklar. il 
Başkanımız Haşan 
Toktaş ile Refik 
Yılmaz'ın karşı 
karşıya geldiği Line 
Tv deki programdaki 
hezimet sonrası ka 
bul ederler mi bilmi 
yorum ama bu konu
larla alakalı kamu 
oyunun önünde her 
mercide tartışmaya 
hazırız.
Derdimiz üzüm 
yemek, bağcıyı 
dövme niyetinde 
değiliz.
AKP İlçe Başkanının 
iddia ettiği gibi 
hizmetleri çeke- 
memezliğimiz yok, 
aksine 25 mil yon 
yerine 40 milyon TL 
alınsaydı da, 
Gemlik'e daha fazla 
hizmet yapılsaydı 
diyoruz.
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
"Gemlik'i birlikte 
yönetelim" önerisin 
de bulunduğunu 
söylemiş, aksine biz 
benzer öneride 
bulunduk, 3 Parti de 
sorumluluk alsın, 
adaletli bir yönetim 
olsun demiştik, buna 
yanaşmadılar. 
Ayrıca, AKP ilçe 
Başkanı özrü bizden 
değil, usulsüz arazi 
satışı sebebiyle en 
az 15 milyon TL 
zarara uğrattığı ve 15 
Milyon TL'lik hizmet
ten mahrum ettiği 
Gemlik halkından 
dilemeli.
Son olarak diyoruz 
ki;
Gelin yanlışınızdan 
dönün. Hatayı kabul 
etmekte erdemdir, 
Gemlik'in menfaatine 
olan her konuda, 
siyasi taraf 
gözetmeksizin elim
izden geleni MHP 
olarak yapmaya 
hazırız.”

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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hHşMMMhNi
Bursa'da, 22 yaşın
daki Ş.B. ile 21 
yaşındaki N.A., 
polis memurunun 
evinden çaldıkları 5 
bin lira değerindeki 
saat, dizüstü bilgisa
yar ve ziynet 
eşyasını satarken 
yakalandı.
Merkez Nilüfer İlçe- 
si'nde oturan bir 
polis memurunun 
evine geçen pazarte
si günü giren Ş.B. 
ile N.A., 5 bin lira 
değerindeki saat, 
dizüstü bilgisayar

ve ziynet eşyasını dün merkez Yıldırım
çalıp kaçtı. ilçesi Sinandede
Çaldıkları eşyayı Mahallesi 12'nci

Okul Sokak'ta 
satmak isteyen 
şüpheliler, ihbar 
üzerine polis 
tarafından yakalandı. 
Eşya, sahibi 
polis memuruna 

teslim edildi.
Polisteki sorgu
larının ardından 
adliyeye sevk N.A. 
ile 'hırsızlık' 
suçundan girdiği 
cezaevinden 
geçen ay çıktığı 
bildirilen Ş.B., 
mahkemece tutuk
landı

İngilizce 
Konuşarak 
Dolandırdı

Bursa'da Hırsızlı! Operasyonu
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
evlerden cep tele
fonu ve kol saati 
çaldıkları iddiasıyla 
gözaltına alınan 2 
kişi, tutuklandı, 
iddiaya göre, 
Sinandede 
Mahallesi'nde S.Ö'ye 
ait eve giren iki kişi, 
5 bin lira değerinde

Mudanya ilçesinde, 
123 adet kaçak cep 
telefonu ele geçiril
di.
Mudanya İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro ve 
önleyici Hizmetler 
Büro Amirliği ekip
leri, hareketlerinden 
şüphelendikleri

Kaçak villa yerle bir edildi
Bursa'da, Zeytinlik 
içerisine ruhsatsız 
yapıldığı belirlenen 
villa, Osmangazi 
Belediyesi Yapı 
Kontrol Bürosu 
ekipleri tarafından 
yerle bir edildi.
Yeni yıl ile birlikte 
ilçedeki kaçak 
yapılarla mücade
lesini sürdüren 
ekipler, yılın ilk 
yıkımını Çağlayan 

kol saati alarak 
kaçtı. İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
polis ekipleri, evde 
inceleme yaparken 
Selimzade 
Mahallesi'nde 
Ü.E'ye ait evden de 
bir adet cep telefonu 
çalındığı ihbarı 
geldi.
Bunun üzerine

S.Ş'ye (30) ait 25 LL 
730 plakalı otomobili 
durdurdu.
Ekipler, araçta yap
tıkları aramada 123 
adet çeşitli marka 
kaçak cep telefonu 
ve bunlara ait 13 
batarya ele geçirdi.
S.Ş'nin yanındaki 
arkadaşı Ö.E hakkın

köyünde gerçek
leştirdi. Kaçak 
olduğu tespit edil
erek hakkında yasal

işlem yapılan 600 
metre kare villa 
inşaatının duvarları 
ekipler tarafından

ekipler, bölgede 
arama çalışması 
başlattı.
Hareketlerinden 
şüphelendikleri 
Şükrü Barca (22) ile 
Nuri Apakhan'nı (21) 
durduran ekipler, 
zanlıların üst ara
masında tornavida 
ile evlerden çalınan 
kol saati ve cep tele

da yapılan kimlik 
sorgulamasında 
"Kaçakçılığa konu 
eşya alıp satmak" 
suçundan 3 ayrı 
dosyadan araması 
olduğu belirlendi. 
Mudanya 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca 
ifadeleri alınan zan

fonunu ele geçirdi. 
Gözaltına alınan 
zanlılar, emniyetteki 
sorgularının ardın
dan çıkarıldıkları 
mahkemece, tutuk
landı.
Şükrü Barca'nın, 
yine hırsızlık suçun
dan yattığı cezaevin
den yeni çıktığı 
öğrenildi.

lılar, tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Ele geçirilen kaçak 
cep telefonları ve 
bataryalar ise imha 
edilmek üzere 
Gümrük 
Müdürlüğü'ne teslim 
edildi.

söküldü.
Zeytinlik içerisinde 
yeni başlayan villa 
inşaatı için istinat 
duvarlarının 
örüldüğünü 
belirleyen ekipler, 
tüm uyarılara rağ
men devam eden 
inşaat çalışmalarını, 
duvarları-yıkarak 
durdurdu. Yıkımda, 
jandarma ekipleri de 
güvenlik önlemi aldı.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 
bankadan para 
çeken bir kişi, 
İngilizce konuşan 
henüz kimliği belir
siz genç tarafından 
dolandırıldığını 
belirterek polise 
başvurdu. 
Cuma 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, 
Özkan P., bir 
bankada şirkete ait 
5 bin lira parayı 
çekti. İşyerine 
doğru yürüyen 
Özkan P.'nin 
önünde duran araç
taki kimliği belirsiz 
kişi, İngilizce 
konuşmaya 
başladı. Elinde İ00 
dolarlık banknot 
gösteren şüpheli, 
paranın ne kadar 
ettiğini sorunca 
Özkan P., cebindeki 
para demetini 
çıkarak 50 liralık

KflŞCDC B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

TEMA A “S=XŞA K
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

banknotları göster
di. Özkan P.'nin 
elindeki para deme
tini bakma bahane
siyle alan şüpheli 
genç, bir süre 
sonra paraları 
sahibine vererek 
olay yerinden 
ayrıldı. Parayı kon
trol eden Özkan P., 
paranın bin 400 lira 
eksik olduğunu 
belirterek polise 
müracaat etti.
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne olay
la ilgili ifade veren 
Özkan P., "Şahıs, 
elindeki 100 doları 
göstererek ne 
kadar lira yaptığını 
sordu. Ben de 
cebimdeki parayı 
çıkarıp gösterirken 
el çabukluğu ile 
bakma bahanesiyle 
aldı ve paramın bin 
400 liralık 
bölümünü çaldı." 
dedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gene öğrenci kurtarılamadı
Derici’nin ziyaretleri..

Derici’nin durağı yalnız MHP olmayacak.
Derici’nin diğer siyasi partileri ve sivil 

toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceğini 
sanıyorum.

Bunlar, ÇED toplantısı öncesi yapıl
malıydı.

Ama, Gemlik Gübre yetkilileri böyle bir 
tepkiyle karşılaşamayacaklarını sanıyor
lardı.

Bugün dünyada, bilhassa gelişmiş batılı 
ülkelerde, sanayi kuruluşlarının çevreye 
sıfır tolerans duyarlılığı aranıyor.

Biz de, sanayi devlet eliyle kurulduğu 
için, daha sonra oluşan sanayi kurumlan 
da çevreyi hiç dikkate almadı.

Alacak güçleri de yoktu.
Çünkü, çevreye duyarlılık bir maliyettir.
Sermayesi yeterli olmayan sanayici 

önce fabrikasını kurdu, gerisini düşünme
di.

Devlette aynı yolu izledi.
Gemlik Gübre, ilçemize kurulurken Gem 

lik Belediyesinden izin mi aldı.
İmar planlarında o bölge sanayi kuru

luşu muydu?
Hayır.
Bakanlar Kurulu kararı ile Gemlik’e 

gübre fabrikası kurulması kararlaştırıldı, 
bir kamu kuruluşu olan Türkiye Gübre 
Fabrikalan Anonim Şirketi geldi yatırımı 
yaptı.

1974 yılında temeli atılan bu fabrika 
Orta Doğu’nun ve Balkanların en büyük 
gübre fabrikasıydı.

Hatırımda kaldığıyla o günkü maliyeti, 
700 milyon dolardı.

Kurulduğunda, ileri teknoloji deniyordu, 
26 yıl sonra o teknoloji ne kadar ileridir 
bilemiyorum.

Görülen şu:
Sanayicinin yatınm yapması doğaldır.
Bu yatırımı yaparken, doğayı da koru

ması günümüz dünyasında zorunludur.
Gemlik Gübre’nin üre ve kompoze 

gübre fabrikası kurmak isterken kul
lanacağı ham maddeler ve üretim sonunda 
çıkacak ürün, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı 
mıdır?

Gemlik Gübre bunların olmadığını 
söylüyor.

Gemlik Belediyesi’nin çevre mühendisi 
ise aksini.

Çevre Mühendisinin belediye de görev 
almadan önce bu firmada çalıştığını da 
hatırlatma gereğini görüyorum.

Bu kişi, fabrikadan kendi isteğiyle mi 
ayrıldı, yoksa çıkarıldı mı?

Gemlik Gübre işverini, Gemport’un 
büyük hissesini alarak Belediye ile ortak 
olmuştur.

Elinde ciddi kozları var.
Bu konu itiş kakış meselesi yapılmadan, 

bilimsel olarak kurulacak bir komisyon, 
projeyi incelerse sonuç ortaya çıkar.

Küçük popülist yaklaşımlar yerine, bilim 
sel gerçeklerle ilgilenirsek yol alırız.

Durdu’nun önerisi de yabana atılmaz.
İki tarafın uzmanları bir araya gelsin ve 

konuyu şeffafça tartışsınlar.
Bu gibi işlerde, fren olma yerine, akılcı 

çözümler üretmek gerekir.

Sakarya Üniversitesi 
İşletme Fakültesi 2. 
sınıf öğrencisi 
Emine Güre (20) 
yakalandığı hastalık
tan kurtulamayarak 
yaşama veda etti. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Gazi İlköğre
tim Okulu’ndan 
sonra özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu’ndan mezun 
olan Emine Güre, 
İznik Anadolu 
Lisesi’ni bitirdi. 
Daha sonra Sakarya 
Üniversitesi işletme 
Fakültesi’ni kazanan 
Güre, buradaki 
öğrenimini sürdürür 
ken rahatsızlandı. 
Bursa Şevket Yılmaz 
Hastanesi’nde 
tedavi altına alınan 
genç öğrenciye 
“böbreklerinde taş 
var” denilerek 6 kez 
lazer ışınla kırma 
işlemlerinden sonra,

farklı organlarının 
zarar gördüğü öğre
nildi.
Yapılan tedavilerde 
sonuç alınamayınca 
İstanbul Çapa Tıp 
Fakültesi Hastane 
si‘ne kaldırıldı.
Ancak, burada da

beklenen iyileşme 
görülemeyince 
hasta, bu kez 
Florance Naytingel 
Hastanesi’ne 
götürüldü. 
Bu hastanede 
başlatılan tedaviden 
de sonuç almama

yınca genç hasta 
önceki gece vefat 
etti.

AİLE YASTA 
istiklal Caddesi’nde 
Çiçek Aile Kasabı 
sahibi Abdullah 
Güre’nin kızı olan 
Emine Güre’nin 
cenazesi dün sabah 
Gemlik’e getirildi. 
Hayatının baharında 
yaşama veda eden 
genç öğrencinin 
ölümü, Güre ailesini, 
yakınlarını ve seven
lerini yıktı.
Dün, öğle namazın
dan sonra Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde kılınan 
cenaze namazı 
ardından genç 
öğrencinin cenazesi 
Küçük Kumla 
mezarlığında 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi.

BAŞSAĞUĞI
İlçemizin sevilen esnaflarından 

Abdullah Güre ile Sabahat Güre’nin biricik kızı

Emine Güre’nin
ölümünü üzüntü ile öğrendik.

Güre Ailesinin ve yakınlarının acısını paylaşır, 
Merhumeye Tanrı’dan rahmet dileriz.

Serap & Kadri Güler

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Derici, MHP'lilert kuracakla» fabrikayı anlattı
Yılport (Tügsaş) 
Genel Müdür 
Yardımcısı Hayrettin 
Derici, Milliyetçi 
Hareket Partisi Gem 
lik İlçe Teşkilatını 
ziyaret ederek, olası 
kapasite artırımı, 
azot oluşumundaki 
kullanılacak kömür 
ve çevreye etkileri 
ile ilgili bilgi verdi. 
Arıtma konusunda 
dünyanın en saygın 
firmaları ile çalıştık
larını belirten Derici, 
atık su da zarar ihti
malinin olmadığını 
belirtti.
Derici, "Yurt dışın
dan amonyak konu 
sundaki uzmanlığım 
üzerine getirildim. 
Şu anda % 115 kapa
site ile çalışmamıza 
rağmen, geçmiş 
dönemdeki zararlı 
dumandan ve kirlilik
ten eser yok.
ÇEVRE SAĞLIK

MÜDÜRLÜĞÜ 
BİZİ İZLİYOR 
Bizden önce 1500 
ppm gaz açığa 
çıkarken, çalışmala 
rımızla bunu 400 
ppm e düşürdük. 
Bizim işimizde 
suyun soğukluğu ne 
kadar düşük olursa 
o kadar önemlidir. 
Çevre Sağlık Müdür 
lüğü tarafından 
online olarak izleni 
yoruz, denetimimiz 
tam. Bizden ayrılan 
mühendis arkadaşlar 
bile çıkan dumandan 
dolayı asit üretimini 
durdurduğumuzu 
düşünüyor." şeklin 
de konuştu.
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu'nun Gemlik'in 
deprem bölgesi 
olduğunu belirterek, 
"Olası bir deprem ile 
ilgili dikey hareket'e 
uyumlu kondensler 
mevcut mu?" sorusu

na, bulunmadığı şek
linde cevap veren 
Derici, tanklarının 8 
şiddetinde depreme 
dayanıklı olduğunu 
iddia etti.
Ruhsat konusunda 
tepkileri de anladığı 
m söyleyen Derici, 
ruhsat konusunda 2 
yıldır bir çok zorluk
la karşılaştıklarını, 
devlet sektöründen 
devralındığı için tüm 

binaların ruhsatsız 
olduğunu ve 3 depo
sunun 2’sinin ruhsat 
sız olduğundan dola 
yı zorluk yaşadıkla 
nm söylerken, 
"Gereken eksikleri 
tamamladık, en kısa 
sürede ruhsatımızın 
çıkmasını umut edi 
yoruz" dedi.
Günlük 400 ton 
kömür yakacağız 
Derici, amonyumun 

yakma işletiminde 
doğalgazın maliyetli 
olacağından ithal kö 
mür kullanacaklarını, 
günlük ortalama 400 
ton Kömür yakacak
larını dile getirirken, 
tesisteki sistemin 
kaç yıllık olduğunu 
sorusuna; “30 yıllık 
olduğu fakat elden 
geçtiği” şeklinde 
cevap verdi. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu; "30 yıl önce 
nin teknolojisinin 
yeterli olacağı söyle
mi bizi kuşkuya 
sevk ediyor.
Endişelerimiz olması 
da gayet doğaldır, 
çünkü önceliğimiz 
Gemlik halkıdır.
Firmanın yaptıklann- 
dan dolayı, halkı ön 
yargılarımız var. 
Bu sebepten orada 
yapılan her işleme 
şüpheci yaklaşma 
mız gayet doğaldır.

Malum firmaya güve 
nmiyoruz. Sanayici 
doğal olarak kara 
bakacaktır, çevre ve 
halk onun gözünden 
karından sonra 
gelen etkenler ola
caktır.
Kömür konusunda 
ciddi endişelerimiz 
var. Bunun 
karşısındayız.
Bizler için çevre 
önemli, deniz önem
li, Gemlik'te yaşa 
yanlar önemli.
Bu konulann 
uzmanı değiliz. 
Burdan sîzleri davet 
ediyorum. Konunun 
uzmanlarıyla, kimya 
mühendisleri ve 
çevre örgütleri ile bir 
araya gelip bunun 
muhakemesini 
yapalım, burada bize 
anlattıklarınız yeterli 
değildir, uzman 
gözüyle incelen 
melidir" şeklinde 
konuştu.

GEMLİK TİCARET RORSASI ÜYELERİNE 
ÖNEMLİ DUYURU

5174 Sayılı Kanun hükümlerine göre yargı gözetiminde yapılacak olan borsamız meslek 
komiteleri ile meclis asil ve yedek üyeleri seçimlerine ilişkin bazı açıklayıcı bilgiler aşağıya 
çıkarılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine göre, borsa meslek komiteleri ve meclis asil ve yedek üyeleri seçimlerinde seçme ve 
seçilme yeterlilikleri arasında “VERGİ MÜKELLEFİ BULUNMAK” koşulu da yer almaktadır. Bu durumda, 
ticari ve sanayi faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayan 
üyelerimiz hem seçme, hem de seçilme listelerinde yer alamayacaklarından, oy kullanma ve 
seçilebilme haklarını yitirmiş olacaklardır.

Öte yandan, mezkur yönetmeliğin 8’nci maddesi uyarınca, üyelerimizin Borsadaki vergi mükelle
fiyeti ile ilgili kayıtları kontrol etmeleri, böylece kayıtlarımızda vergi mükellefiyetine ait bilgi bulun
mayan üyelerin, bu bilgilerin kayıtlarımıza geçirilmelerini sağlamaları, kayıtlardaki bilgilerde bir yan
lışlık olduğu veya yapılan bir değişikliğin işlenmediği tespit eden üyelerin de kayıt düzeltilmesini 
istemeleri zorunludur. Bu bakımdan, üyelerimizin bizzat borsaya gelerek vergi mükellefiyeti ile ilgili 
kayıtlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Söz konusu kayıtların düzeltilmemesi halinde, üyelerimiz, 
kuruluşunda mevcut vergi dairesi adı ve mükellef sicil numaralarının da doğruluğu kabul etmiş 
sayılacaktır.

Sonuç olarak; vergi kayıt durumlarının kontrol edilmesi, doğru bilgilerin kayıtlarımıza geçiril 
meşinin sağlanması amacıyla, üyelerimizin en geç 11 Ocak 2013 tarihine kadar Borsamıza müracaat 
etmeleri gerekmektedir,

Sayın üyelerimizin dikkatine sunulur. GEMLİK TİCARET BORSASI

Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


4 Ocak 2013 Cuma Sayfa 6

lu sene seuüMnize bir cocuğnn 
gülümsemesini belliye edin!" projesi

lllmlağSinıesiıelaiiliİcinSimıliılenDolılu

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu'nda, 
İngilizce öğretmeni 
Burcu Topuz lider
liğinde "Bu sene 
sevdiklerinize bir 
çocuğun 
gülümsemesini 
hediye edin!" projesi 
kapsamında lösemi 
hastası çocuklar 
yararına LÖSEV 
Vakfı ile ortaklaşa 
düzenlenen Ispanak 
standı açıldı.
Okul salonunda 
açılan stantta hasta 
çocukların 
annelerinin yapmış 
olduğu el emeği 
bebekler, yastıklar, 
toplar, anahtarlıklar, 
nazarlıklar, keseler, 
rozetler, magnetler 
vb. ürünlerin yanı 
sıra takvimler, kupa 
bardaklar, kitap 
ayraçları ve defterler 
satışa sunuldu. 
Öğrenciler, öğret
menler ve. veliler 
standa büyük ilgi

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜND€ DRV€TİV€ BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin ...

39 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

.İstiklal Cad, Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83

gösterdiler.
Ayrıca Özel Aykent 
İlköğretim Okulu'nda 
yapılan 27 Aralık 
Atatürk Koşusu finali 
için geien İlçe 
Kaymakamımız 
Sayın Cahit Işık, 
Belediye Başkan 
vekilimiz Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
daire ve şube 
müdürleri ile okul 
müdürleri standı 
gezerek teşekkürleri

ni ve desteklerini 
ifade ettiler.
Proje kapsamında 
toplanan paranın, 
lösemi hastası 
çocukların tedavi 
sürecinde 
ihtiyaçlarını karşıla
mak amaçlı kullanıla
cağını belirten proje 
sorumlusu Burcu 
Topuz, "Kampanyaya 
destek veren tüm 
velilere, öğrencilere 
ve öğretmenlere 
teşekkür ediyoruz" 
dedi.

Uludağ'da, sömertre 
tatillerinde 16 yıldan 
bu yana aralıksız 
düzenlenen ve 
üniversite öğrenci
lerinin büyük ilgi 
gösterdiği festivaller 
beklenmeye baş
landı. Bu yıl 
Arçelik'in katkılarıyla 
düzenlenecek 
VVinterfest, 20-24 
Ocak, 27-31 Ocak ve 
10-14 Şubat tarih
lerinde 3 bölüm 
halinde yapılacak. 
Festival dolayısıyla 
düzenlenecek etkin
liklere Kenan 
Doğulu, Ozan 
Doğulu, Hadise, 
Demet Akalın, 
Model,Tan, Tom 
Novy, Ralvero, 
Erdem Kınay feat 
Merve Özbey, Doğuş 
Çabakçor katılacak. 
Türkiye'nin en önem
li kış turizm merkezi 
Uludağ, otellerin 
yüzde 100 doluluk 
oranına ulaştığı 
Yılbaşı tatili ardından 
sömestrde düzen
lenecek gençlik festi
vallerine hazırlık 
başladı. Her yıl ARK 
Organizasyon 
tarafından 
gerçekleştirilen ve 
bu yıl 17'ncisi 
düzenlenecek 
VVinterfest'de 
gençler, otellere

Mesleki emlimin 
sorunları belirlendi
Mesleki ve teknik 
eğitimin durumunun 
ve sorunlarının belir
lenmesi için yapılan 
çalıştayın sonuç 
raporu tamamlandı. 
Mesleki ve Teknik 
Eğitim Çahştayı 
sonuç raporuna 
göre, mesleki ve 
teknik eğitimin en 
önemli sorunlarının 
başında sektörle 
işbirliği yetersizliği, 
öğretmen ve öğren
cilerin kalitelerinin 
geliştirilmesi ile 
mesleki eğitimin 
toplumsal algıları yer 
aldı.
Çözüm önerileri 
arasında ise mevcut 
öğretmenlerin yeni 
teknolojilere ayak 
uydurabilmeleri için 
belli aralıklarla 
hizmet içi eğitime 
alınmaları öneriliyor.

akın edecek. Arçelik 
VVinterfest 2013, 20- 
24 Ocak, 27-31 Ocak 
ve 10-14 Şubat tarih
lerinde 3 bölüm 
halinde yapılacak. 
Gösterilen ilgi 
dolayısıyla festival 
tarihlerinde otellerde 
şimdiden boş yer 
kalmadı. Kenan 
Doğulu, Ozan 
Doğulu, Hadise, 
Demet Akalın, Model 
konserlerinin verile
ceği festivalde, tüm 
dünyada büyük bir 
hayran kitlesine 
ulaşan, Avrupa'nın 
en iyi DJ-prodüktör- 
lerinden Tom Novy, 
2012 yılındaki İn 
My Bedroom hitiyle 

dünya dans lis
telerinde ilk sıralarda 
yer alan Ralvero, 
2012 yılındaki

Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürü 
Ömer Açıkgöz, rapo
ra ilişkin yaptığı 
açıklamada, "Çözüm 
önerilerini ve sorun
ları göz önünde 

çıkışıyla Erdem 
Kınay ve Hoşgeldin 
partilerinde Doğuş 
Çabakçor ile gençler 
eğlenme imkanı 
bulacak.
Bu yıl Beceren 
Cafe, Le Chalet 
Yazıcı ve 
Kervansaray Teras 
Cafe'nin üçünde bir
den gerçekleşecek 
after-ski partilerde 2 
bin kişi birden 
eğlenebilecek. 
Festivalde katılım
cılar Ağaoğlu My 
Resort, Ağaoğlu My 
Mountain (2.Bölge), 
Grand Yazıcı, 
Kervansaray, 
Beceren, Le Chalet, 
Genç Yazıcı, Uslan, 
Fahri, Ergün, Ak, 
Belvü ve Aydınyıldız 
Otel'de konaklaya
bilecek 

bulundurarak mesle
ki ve teknik eğitimin 
yeniden yapılandırıl
masıyla ilgili strateji 
belgesini hazırla
maya çalışacağız" 
dedi.
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Dev otoyol projesi mahkemeye Bitliyor
Türkiye Cumhuriye 
ti’nin en büyük 
ulaşım projelerinden 
olan Gebze- 
Orhangazi-lzmir 
Otoyol Projesi ile 
ilgili Bursa’nın 
Karacabey ve 
Mustafakemalpaşa 
çiftçileri, arazilerinin 
bedelsiz toplulaştır
maya alınması 
dolayısıyla mahkem
eye gidiyor. 
17 köy ve 2 
mahalledeki arazi 
sahipleri arazilerin 
bedellerinin ver
ilmesini isteyerek, 
hukuki yollara 
başvurdu.
Türkiye Cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
yap-işlet-devret pro
jesi olan Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
Otoyolu Projesi 
bedelsiz toplulaştır
ma dolayısıyla 
mahkemeye gidiyor. 
Orhangazi ve 
Gemlik’te toplulaştır
ma yapılmamasına 
rağmen devletin 
Mustafakemalpaşa 
ile Karacabey 
ilçelerindeki bedelsiz 
toplulaştırma yap
masına arazi sahip
leri tepki gösterdi.

17 köy ve 2 
mahalledeki arazi 
sahipleri, arazilerinin 
parasının ödenmesi
ni istiyor. Karacabey 
Ziraat Odası Başkanı 
Haşan 
Karahasanoğlu, 
bedelsiz toplulaştır
ma için itiraz 
süresinin bu cuma 
günü bittiğini söyle
di. Karacabey’de 11 
köy ve 2 mahalleden 
otoyolun geçtiğini 
dile getiren 
Karahasanoğlu, 
bedelsiz toplulaştır
ma yerine, arazilerin 
gerçek bedellerinin 
çiftçiye ödenmesini 
istediklerini vurgu
ladı. Karahasanoğlu, 
“Çiftçilerin otoyolun 
geçmesinden rahat
sızlığı yok. 
Orhangazi, Gemlik 

ve Mudanya’da 
arazilerde bu uygu
lanmadı. Biz de 
toplulaştırma olma
ması için adli 
makamlara müracaat 
ettik. Biz toplulaştır
maya karşıyız” dedi.

“OTOYOLA DEĞİL, 
TOPLULAŞTIRMAYA 
KARŞIYIZ” 
Toplulaştırma yapıl
ması için çiftçiler 
arasında referandum 
yapılması gerektiğini 
belirten 
Karahasanoğlu, 
“Kanun maddesine 
göre toplulaştırıla- 
cak yerlere referan
dum yapılması 
gerekiyor. Bu oyla
mada toplulaştırma 
isteyenlerin oranı 
yüzde 51’i geçmesi 
lazım. Şu anda arazi 

sahipleri toplulaştır
maya karşı. Otoyol 
Karacabey sınırların
dan 30 kilometre 
geçiyor. Hürriyet, 
Taşpınar, inkaya, 
Muratlı, Subaşı, 
Karakoca, Harmanlı, 
Yolağzı ve Gönün 
köylerinin yanı sıra 
Canbolu ve 
Sırabedmler mahal
lerinde toplulaştırma 
istemiyoruz.Toplulaş 
tırma eskiden yüzde 
3 ile yapılıyordu. 
Ama şimdi yüzde 
10’a çıkarıldı. Kimin 
yerinden geçiliyorsa 
oranın parası 
ödensin. Çiftçilerin 
mağdur olmasını 
istemiyoruz” diye 
konuştu.
Çiftçiler ise eskiden 
toplulaştırma 
yaparken vatandaşa 
sorulduğunu belir
tirken, bunun artık 
sorulmadığını söyle
di.
“PARAMIZ 
ÖDENSİN” 
Mustafakemalpaşa 
Ziraat Odası Başkanı 
Ahmet Özmen, otoy
ol projesinin 
Çeltikçi, 
Koşuboğazı, 
Durumtay, Adaköy,

Taşköprü ve 
Yumurcaklı köy
lerinden geçtiğini 
dile getirdi. Bu yüz
den çiftçilerin 
muhtarlara vekalet 
vererek Ziraat Odası 
aracılığıyla mahkem
eye başvurduğunu 
belirten Özmen, 
“Otoyolun geçtiği 
arazi kimin arazisi 
ise, bedelleri 
ödensin. Ama devlet 
bedelini ödemek 
istemiyor. 
Orhangazi’de 
çiftçiye parasını 
ödediler. Burada da 
ödesinler. Biz olayı 
adli mahkemeye 
taşıdık. Durumun 
düzeltilmesi için 
elimizden geleni 
yapacağız” şeklinde 
konuştu.

OTOYOL PROJESİ 
Türkiye Cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
yap-işlet-devret pro
jesi olan Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
Otoyolu Projesi için 
oluşturulan konsor
siyumda Nurol - 
Özaltın - Makyol - 
Astaldi - Yüksel - 
Göçay İnşaat fir
maları yer alıyor. Bu 

6 firmanın oluştur
duğu güç birliği ile 
20 Eylül 2010’da 
kurulan Otoyol 
Yatırım ve İşletme 
AŞ, projenin 
tamamından sorum
lu. 22 yıl 4 aylığına 
(yapım+işletme) 
ihale edilen otoyol 
projesi, İzmit Körfez 
Geçişi Asma 
Köprüsü, 377 kilo
metre otoyol, 44 
kilometre bağlantı 
yolu ve finansman 
maliyetleri ile birlikte 
yaklaşık 9,5 milyar 
dolarlık bütçesi ile 
dev büyüklükte bir 
inşaat projesi. Yapım 
süresinin ise 7 yılda 
tamamlanması hede
fleniyor. Türkiye 
ekonomisinin bel 
kemiğini oluşturan 
Marmara ve Ege 
Bölgelerini birbirine 
bağlayacak olan 
Gebze-Orhangazi- 
İzmir otoyolu, böl
geler arasındaki 
mevcut devlet yolu
na göre güzergahı 
yaklaşık 140 kilome
tre civarında kısalta
cak ve 8-10 saatlik 
mevcut ulaşım 
süresini 3,5-4 saate 
indirecek.

II II II

Bursa'da dolmuşçu
lar, T1 Tramvay hattı 
dolayısıyla yapılması 
planlanan taksiye 
dönüşümün 
kademeli olarak 
yürütülmesini istedi. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
şehrin farklı nokta
larında 261 aracın 
çalışabileceği 30 
ayrı taksi durağı 
oluştururken, hatlı 
dolmuşların bu 
duraklarda taksi 
olarak çalışmasını 
istiyor. Üyeleri ile 
yeni gelişmeyi 
görüşen Bursa 
Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
yönetimi ise ilk etap
ta ise 146 aracın dol
muştan taksiye 
dönüşmesini teklif 
ederek dönüşümün 
kademeli gerçekleş

meşini talep ediyor. 
Bir düğün salonun
da bir araya gelen 
esnaf, dolmuştan 
taksiye dönüşüm 
konusunu masaya 
yatırdı. Bursa 
Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
tarafından düzenle
nen bilgilendirme 
toplantısına dol
muşçular yoğun ilgi 
gösterdi. Toplantıda 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin dol

muştan taksiye 
dönüş uygulamasın
dan direkt olarak 
etkilenecek yaklaşık 
350 dolmuşçunun 
olduğuna dikkat 
çeken Bursa 
Şoförler ve 
Ötomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı 
Haşan Topçu, 
dönüşümün adaletli 
olmasını istedi. 
Sürecin kademeli 
olarak işlemesi 
gerektiğini dile

getiren Topçu, her
hangi bir haksızlık 
veya olumsuzluğu 
yargıya taşıyacak
larını kaydetti. 
Başkan Topçu, “T1 
tramvay hattı, tek 
taraflı bir taşıma sis
temidir. Toplu taşı
maya kolaylık 
getirmeyecek. 
Bursa’da yaşayan 
insanların daha 
ekonomik ve rahat 
ulaşımını Bursa 
Şoförler ve 
Ötomobilciler Odası 
olarak biz de destek
liyoruz. Dolmuş taşı
ma sisteminin 
Bursa’da trafik 
yoğunluğu oluştur
duğunu söylemek 
haksızlık olur. Esas 
dolmuşlar 
olmadığında özel 
araç kullanımı daha 
artacak.” dedi

KAYIP
Firmamız adına Gemlik gümrük 

müdürlüğünden onaylı 24,06,2011 
tarih ve 12676,24,06,2011 tarih ve 
12690 nolu ve 07,07,2011 tarih ve 
13517 nolu Ön Statü belgeleri ve 

Serbest bölge işlem formları kaybol
muştur. Hükümsüzdür.

POLİMER SERVİS DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

KAYIP
Orhaneli Trafik Şube 

Müdürlüğünden almış olduğum 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

HAŞAN BALUR

HM ABONE ÖLDÜNÜZ Nü?
uıılrlı imimi ılnıl umul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

tema * “Taur^mTa

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Otoriiijn İhracatı, Onsiise Bağmen 2IH2>i liler Kapanı
Avrupa'daki daralma 
yüzünden ihracatı 
2012 yılında, 2011'e 
göre, yüzde 5,26'hk 
düşüşle 19 milyar 63 
milyon dolara ger
ileyen otomotiv sek
törü, buna rağmen 
Türkiye'nin toplam 
otomotiv ihracatın
dan aldığı yüzde 
12,55'lik pay ile yılı 
yine "lokomotif sek
tör" olarak önde 
tamamladı.
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) 
kayıtlarından 
derlediği bilgiye 
göre, 2000'deki 
krizin ardından dış 
satışa yönelen oto
motiv sektörünün 
ihracatı, 2008 yılına 
kadar her yıl yüzde 
16,35 ile 52,30 
aralığında değişen 
oranlarda artış gös

terdi.
Tarihinin en yüksek 
ihracat artış hızını 
yüzde 52,30 ile 
2003'te, en yüksek 
ihracat rakamını ise 
2008'de 24 milyar 
730 milyon dolar ile 
yakalayan sektör, 
rekor yılının hemen 
ardından, küresel 
kriz ve dünya 
pazarlarındaki daral
ma yüzünden 
2009'da, büyük kırıl
ma yaşadı.
İhracat serüveninin 
başlangıcından bu 
yana 2009'da ihra
catı ilk kez eksiye 
düşen ve yüzde 
31,81'lik gerilemeyi 
yaşayan sektör, bu 
tarihten itibaren 
toparlanma sürecine 
girdi. 2010'da yüzde 
15,55, 2011'de de 
yüzde 17,41'lik artış

hızını yakalayan sek
tör, 2011'i 20 milyar 
121 milyon dolar 
ihracatla kapatması
na rağmen, 
2008'deki ihracat 
rekorunun çok uza
ğında kaldı.
2012 yılında ise 
Avrupa'daki daralma 
yüzünden ihracatı 
yüzde 5,26'lık 
düşüşle 19 milyar 63 
milyon dolar olarak 
gerçekleşen otomo

tiv sektörü, buna 
rağmen Türkiye'nin 
toplam otomotiv 
ihracatından aldığı 
yüzde 12,55'lik pay 
ile yılı yine "lokomo' 
tif sektör" olarak 
önde tamamladı. 
2011'de 20 milyar 
121 milyon dolar 
ihracat gerçek
leştiren sektör, 
2012'de 1 milyar 58 
milyon dolar kayıp 
yaşadı ve tarihinde

2009'dan sonra 
ikinci kez yılı 
düşüşle tamamladı. 
Otomotivin, en yakın 
takipçisi, 17 milyar 
542 milyon dolarlık 
ihracat ve 
Türkiye'nin toplam 
ihracatından aldığı 
yüzde 11,55'lik payla 
kimyevi maddeler ve 
mamulleri olurken, 
bu sektörleri, yüzde 
10,59'luk pay ile 
hazır giyim ve kon
feksiyon, yüzde 
10,25'lik pay ile de 
çelik izledi.
-Otomotiv ihra
catının üçte birinden 
fazlası Bursa’dan- 
Otomotiv sanayinin 
kalbi konumundaki 
Bursa, 19 milyar 63 
milyon dolarlık 2012 
yılı toplam otomotiv 
ihracatının yüzde 
37,31'ini (7 milyar

113 milyon dolar) 
tek başına gerçek
leştirdi.
Otomotiv ihracatında 
açık ara lider olan 
Bursa'yı, 4 milyar 
168 milyon dolar 
ihracat ve yüzde 
21,86'lık pay ile 
Kocaeli, 3 milyar 583 
milyon dolar 
ihracat ve yüzde 
18,79'luk pay ile
İstanbul, 1 milyar 
420 milyon dolar 
ihracat ve yüzde 
7,45'lik pay ile 
Sakarya izledi.
Milyar doların 
üzerinde otomotiv 
ihracatı gerçek
leştiren bu 4 ilin, 
2012 yılı toplam oto
motiv ihracatındaki 
payı ise yüzde 
85,43'ü (16 milyar 
286 milyon dolar) 
buldu

SATIIIK 2Û06MODELHONDACİTY1.4LSOTOMATİK
VİTESOTOMOBİLSAHİBİNDENSATIUKTIR

OTOMOBİL o 532 717 66 24
İM

ARANIYOR

ADRES CAFE'DE ÇALIŞACAK 
BAYAN SERVİS ELEMANI ARANIYOR

İH:0 221 513 89 70

P0MPACI 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması gerekmekledir
BEYZA 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. TİC1TD.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

‘Gemlik Körfez' ■plikkorfezgazetesİM

KAŞEDE 0€KI€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJAN S İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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4.5 mil kişice et zam hakkı Mfeieeagai!!
Aralık ayı enflas 
yonun yüzde 0.38 
çıkması ile 
memurlar ve 
memur emeklilerine 
enflasyon farkı 
zammı hakkı 
doğdu.
Memurlar ve 
emekliler Temmuz- 
Aralık enflasyonu 
yüzde 4'ün üzerine 
çıktığı için yüzde 
0.12 oranında ek 
zam alacak. 
Söz konusu fiyat 
artışından yaklaşık 
2,6 milyon memur 
ile 1,9 memur 
emeklisi yarar
lanacak.
Devlet memurları, 
memur emeklileri 
ve sözleşmelilerin 
merakla beklediği 
Aralık ayı enflasy
on rakamları açık
landı. Temmuz-

Tüketicinin kesinii'çilesi bilmiyor
“Kredi kartım var 
ama kullanmıyorum 
bir şey olmaz” devri 
artık kapandı.
Vatandaş artık kredi 
kartını kullanmaktan 
da kullanmamaktan 
da korkar duruma 
geldi.
Kredi kartı almaya 
karar verirken çok 
da dikkat etmedi 
ğimiz harcama dışı 
kesintiler, kabarık 
ekstreler geldiği 
zaman gündeme 
geliyor. Birçok 
vatandaş, kredi 
kartını kullanmadığı 
halde kart aidatı 
dışında ödediği

Kasım (5 aylık) 
döneminde yüzde 
3.74 olan enflas 
yon, bugün açık
lanan yüzde 0.38 ile 
yüzde 4'lük sınırın 
üzerine çıktı.
Böylece memur ve 
emeklilere yüzde 
0.122lik ek zam 
hakkı doğdu.
Enflasyon zammı, 
memur ve memur 
emekli maaşlarına 
yapılacak yüzde 
3'lük artışla birlikte 
maaşlara ilave 

kesintilerden 
yakınıyor. Bunların 
başını, vatandaşın 
farkında bile olma 
dığı ‘işlemsizlik 
ücreti’ çekiyor. Kar 
tinizi kullanmadığı 
nız 3 aylık dönem 
içerisinde kesilen 
bu ücret yaklaşık 
olarak 8 TL civarın
da.
KARTI 
“KULLANMAMA” 
CEZASI
Kredi kartında 
uygulanan ücret ve 
komisyonlar arasın
da kredi kartı yıllık 
aidat ücreti, ekstre 
ücreti, nakit avans

edilecek.
Memura 2012 yılı 
için yüzde 4+4, 
2013 için yüzde 3 3 
zam verilmişti.
Ocak-Haziran döne
minde tüketici fiyat 
artışının yüzde 1,97 
kalması nedeniyle, 
memura 2012 
yılının ilk 6 ayı için 
yüzde 4 zam 
yapılmış, 
enflasyondan kay
naklanan bir zam 
farkı ihtiyacı 
olmamıştı.

komisyonunun yanı 
sıra satır arasına 
sıkıştırılan ‘kredi kar 
tı kullanmama üc 
ret i’ artık vatandaşa 
pes dedirtiyor. 
Bankalar ise ‘işlem- 
sizlik ücreti’ adı 
altında aldıkları 
kesintiye şu şekilde 
açıklama getiriyor: 
“Kartınızı her ay 
kullanmanız.duru- 
munda kartın kul
lanımı ile ilgili her
hangi bir ücret alın
maz. Ancak kartınızı 
3 ay boyunca kullan 
mazsanız, işlemsiz- 
lik ücreti kartını za 
yansıtılır”

Sigaraya yapılan 
yüzde 10 ila yüzde 
20'lik vergi zam
mının ardından sıra
da şimdi de alkollü 
içeçekler var. 
Eylül ayındaki yük

sek vergi artışının 
ardından şimdi de 
enflasyon zammıyla 
içkinin fiyatı arta
cak.
Alkollü içeceklerden 
alınan Özel Tüketim 
Vergisi, 6 aylık ÜFE 
oranında, yani 
yüzde 2.7 artacak. 
Şirketler, vergideki 
artışın fiyatlara yan
sıması konusunda 
hesaba başladılar. 
Hükümet, Eylül 
ayında aldığı kararla 
biradan alınan 
asgari maktu vergiyi 
9 kuruş, rakıda 
11,6 lira, votka ve 
cinde 12 lira, 
likörde ise 30 lira 
artırmıştı.
Temmuz ayında 
çıkan yasa gereği 
alkol ve sigara 
üzerinden alınan 
vergiler, 6 ayda bir

Enflasııan laiıi zıplattı!
Tahvil-bono piyasa 
sında gösterge 
tahvilin bileşik faizi, 
açıklanan Aralık ayı 
enflasyon verilerinin 
ardından 6 haftanın 
en yükseği olan 
yüzde 6,35'e 
yükseldi. 
Konuya ilişkin

UFE oranında arta
cağından, bugün 
açıklanan enflasyon 
rakamları içkilerden 
alınan vergi artışını 
da belirlemiş oldu. 
Buna göre alkollü 
içeceklerden alınan 
ÖTV miktarları 6 
aylık ÜFE olan 
yüzde 2,7 oranında 
artış gösterecek. 
Biradan alınan 
asgari maktu ÖTV 
53 kuruştan yüzde 
2.7'lik artışla 54,4 

değerlendirmede 
bulunan Garanti 
Yatırım Stratejisti 
Tufan Cömert, tahvil 
piyasasında aralık 
ayındaki Merkez 
Bankası toplantısın
dan bu yana fai
zlerde yükselişin 
sürdüğünü

kuruşa; üzüm 
şarabından alınan 
ÖTV 2,94 liradan 3 
liraya; rakıda 63,48 
liradan 65,2 liraya; 
cin ve votkada 70,35 
liradan 72,25 liraya 
yükseldi.
Vergideki bu artışın 
fiyatlara ne kadarlık 
zam olarak yansıya
cağı ise firmaların 
yapacağı hesabın 
ardından 
önümüzdeki gün
lerde belli olacak.

belirterek, "Bu yük
selişin ardından 
yatan ilk neden, 
TCMB'nin yakın 
zamanda fonlama 
maliyetini mevcut 
yüzde 5,5 seviyesi 
nin altına çekmeye
ceği sinyali verme
si" dedi

G
E

R

H 
B
E

GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM
Pegasus Akmi» Seyahat 514 63 62
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm
Kjınberoğ!u-E»«d«ş 
An (t ur
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
612 10 72
614 45 49

612 01 63

HASTANELER

Tomokay Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi

Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

513 23 29
513 10 68
513 65 29

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__________

RELEDİYE

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

Bursa
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİROT
Yalova
Topçular
Esklhlsar

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

__________OTORÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4463 

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)

(EMlİKSİHlkİ

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
617 33 94

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

Md.

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

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza 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
614 17 00

VENÜSSİNEMASİ 
CN101M 

FUNDAMENTALS: 
11:00*12:30*14:00* 
15:30*17:00*18:30* 

20:00*21:15
REZERVASYON 

5133321



4 Ocak 20,13 Cuma ; GemlikKHrfez Sayfa 10

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ÇOK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMAN İN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.M S1

GEMLİK

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatınmıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandınyor...

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...

Cumhuriyet
. Mh. •

www.aliberkerakinci.com

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3D:21 Nilüfer/BURSA
Teli 0(224) 44i 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Orhan iye Yeni Mh. 
• Mh

Kayhan Mli .Gemlik

Dr. Ziya* 
KayaMh.

Em Hisar Mh.

ali berker akıncı
mimarlık
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastinemlakqemlik.com

0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

TEL&FAX:

'Hesabından terör 
örgütüne para 

gönderilmiş' diyerek 
dolandırdılar

Bursa'da bir kadın, cep telefonun
dan arayarak kendisini polis 
olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi 
tarafından dolandırıldığını belir 
terek şikayetçi oldu. Sayfa 3’de5 Ocak 2013 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

CHP’den Camiliden 
atılan işçiye destek sözü
Cumhuriyet Halk 
Partisi İl Başkanı Metin 
Çelik ile Nilüfer İlçe 
Başkanı Özgür Şahin 
ve Gemlik İlçe yönetici
leri, Cargill’de işten 
atılan işverene karşı 
hak mücadelesi 
başlatan işçi 
Kemal Kapar"/ çadırın
da ziyaret ederek eyle 
mine destek verdiler. 
Haberi syf 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tek başına 92 gün mücadele..
Uzun süredir yerel basına konu olan 

Cargill’den atılan işçinin öyküsünü 
okuyoruz.

Dün, fabrikada farklı bir sendikaya 
işçileri örgütlemeye çalıştığı gerek 
çesiyle işten atıldığı iddia edilen 
Kemal Kapar’ı CHP İl ve İlçe yönetici
leri ziyaret etti.

Beni de bu ziyarete çağırdılar, an 
cak, başka işlerimle çatıştığı için 
gidemedim.

Oradaki ziyaretin konusunu ve içeri 
ğini gidenlerden öğrendim.

Kemal Kapar işten atılışının haksız 
lığına 92 gündür direniyor.

Bu bana, bir zamanlar Ankara da 
tarih yazan Tekel İşçilerini anımsattı.

Devamı sayfa 4’de 

21 engelli arabası 
sahihini buldu

Dojo Karate kapak ile bir engelli
sporcularının 
topladığı 80 kilo

vatandaşımız daha
sevindirildi. 5’de

Mİ M a MİM
Kentsel dönüşüm 
yasası kapsamında 
riskli bina, riskli 
alan veya rezerv 
alan ilan edilen böl
gelerin yüzde 18 
KDV düzenlemesin
den muaf tutulması 
dikkatleri bu alan
lara ve binalara 
çevirdi. Sayfa 7’de

SoğukMeyağıslıhavanıneikisinegifinoruz
Türkiye hafta sonunda Karade yapılan açıklamaya göre 
niz ve Balkanlar üzerinden ■ Türkiye, Karadeniz üzerinden 
gelen soğuk ve yağışlı havanın gelecek soğuk ve yağışlı sis- 
etkisine giriyor. Meteorolojiden temin etkisinde olacak. 2’de

Hurca

Suçunda 
ikinci

Emniyet Müdürlü 
ğü'nün verilerine 
göre Bursa'nın bil
işim suçunda Is 
tanbul'dan sonra 
ikinci sırada 
olduğu öğrenildi. 
Bu suçların 
küçümsenemez 
bir ivme ile arttığı 
belirtildi.
Haberi sayfa 3’de

http://www.manastinemlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tren rayından çıkıyor...
Ne hikmetse adam olmuyoruz. Ya da 

olamıyoruz. Ahlaki ve kültürel çöküntü 
yaşıyoruz.

Geçenler de bir sohbet sırasında 
arkadaşın biri dedi ki;
“Toprak işgalini defetmek zordur 

ancak olanaklıdır. Ekonomik işgalden 
kurtulmak da mümkündür. Ama 
kültürel kuşatmanın boyunduruğundan 
kurtulmak asla ve asla mümkün 
değildir.”

Doğru söylüyor.
Günlük yaşamda birçok örnekle 

karşılaşmıyor muyuz?
Adam esnaf olmuş.
Hasbel kader boya ticaretiyle uğraşı 

yor.
Müşteri ilişkilerinden bihaber...
İnsanlıktan da... Ahlakı çöküntüden 

ciddi biçimde nasiplenmiş.
Bir başka adam sürücü ehliyeti almış.
Onun arabası da var. Ama kurallara, 

insanlara saygıdan yoksun.
Öyle ki;
Trafik polisi yolun ortasına geçmiş, 

trafiği durduruyor. Durduruyor ki 
öğrenciler caddeden güvenli olarak 
geçsinler.

Uyan kim?
Adam bozuntusu polisin yanına kadar 

arabasıyla geliyor. Onun önünden es 
yapıp yoluna devam ediyor.

Durdurup kuralsızlığı hatırlatılınca da 
bön bön bakıyor ve cevap veriyor:
“Ben ne yaptım ki? Polis yolun 

ortasında duruyordu onu ezmemek için 
es yapıp geçtim.”

Hoppala...
Öldürür müsün sabaha mı bırakır 

mısın?
Bu garabete ceza yazsan ne olur yaz

masan ne olur?
Onun önce insanlıktan yana payını 

alması gerek.
Böyle adamlara günün her saatinde 

ve her yerde rastlamak olanaklı..
Çünkü bu türlerden çok var.
İşin garibi her geçen gün daha da artı 

yor.
Daha da garibi politikaya girip 

başımıza “yönetici” olarak da geçiyor
lar.

Böyle malzemeden çıkan yemek de 
farklı oluyor.

Ya tuzu eksik oluyor ya da yağı...
Gerçi yemeği beğenmedin mi 

yememe ve dökme özgürlüğün var.
Ama seçimle başına gelene bir şey de 

yapamıyorsun.
Atsan atılmıyor.
Satsan satılmıyor.
El mahkûm çekeceksin...
Çekeceksin çekmesine de...
Ya sonra...
Memleket herc-ü-merc oluyor.
Değer yargıları bozuluyor.
Tren rayından çıkıyor.
Aslında rayından çıkan tren değil.
O treni o raya sokan sistem

Cumhuriyet Halk 
Partisi İl Başkanı 
Metin Çelik ile 
Nilüfer İlçe Başkanı 
özgür Şahin ve 
Gemlik ilçe yönetici
leri, Cargill’de işten 
atılan işverene karşı 
hak mücadelesi 
başlatan işçi Kemal 
Kapar’ı çadırında 
ziyaret ederek eyle 
mine destek verdiler. 
CHP’liler, Cargill de 
92 gün önce işyerin 
deki işçilerin Oz 
Gıda İş Sendikası’na 
üye olmaya azmet
tirdiği nedeniyle 
işten çıkarıldığı için 
fabrika önüne kur
duğu çadırda açlık 
grevi yapan ve hak 
arayışı eylemi 
sürdüren Kemal 
Kapar’la görüşerek 
“Örgütlenme 
mücadelesi engel
lenemez, haklı 
mücadeleni destek
liyoruz." dediler. 
Gemlik CHP İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Özgür Aksoy ise 
Kapar’a haklı 
direnişinin başarıyla 
sonuçlanması için 
ellerinden gelen 
desteği sonuna 
kadar vereceklerini 
söyledi.

CHP DEN 
DESTEK SÖZÜ 
Çelik ye Aksoy, Öz 
Gıda İş sendikası 
örgütlenme sekreteri 
Mustafa Şahin’den 
eylemin gelişimi

MMİI'İI İH Milli IİVMİ «UtTUl

V

Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyoruz

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Türkiye hafta sonun
da Karadeniz ve 
Balkanlar üzerinden 
gelen soğuk ve 
yağışlı havanın etki
sine giriyor. 
Meteorolojiden 
yapılan açıklamaya 
göre Türkiye, 
Karadeniz üzerinden 
gelecek soğuk ve 
yağışlı sistemin etk
isinde olacak.
Meteorolojik verilere 
göre; bugün bütün 
bölgeler çok bulutlu, 
Marmara'nın 
doğusu, Karadeniz,

hakkında bilgi 
aldılar.
CHP İl ve İlçe 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, kadın ve 
gençlik kolları üyele 
rinin de katıldığı 
ziyarette konuşan 
Öz Gıda İş Sendikası 
Örgütlenme Sekrete 
ri Mustafa Şahin ise 
şunları söyledi: 
“İŞÇİ çıkarmak, fabri
ka yöneticilerinin 
Anayasal hakkıdır 
deyip, her hangi bir 
açıklama yapma 
gereği görmeden 
arkadaşımıza 
‘kapımızın önündeki- 
ki illegal örgütün 
eylemini ibretle izli 
yoruz.’ şeklinde 
açıklama yaptılar. 
Fabrika yetkililer 
‘sendikal örgütlen
me işinin başında 
Kemal Kapar var’ 
deyip arkadaşımızın 
işene son verdiler.”

V

Kuzey Ege'nin iç 
kesimleri, İç Anado 
lu, Orta ve Doğu 
Akdeniz, Anadolu 
Bölgesi Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi ile 
Doğu Anadolu'nun 
güney ve batısının 
yağışlı geçmesi bek
leniyor. Yağışların 
kıyı kesimlerde yağ
mur, diğer yerlerde 
karla karışık yağmur 
ve kar şeklinde ola
cağı tahmin ediliyor. 
6 Ocak Pazar günü 
doğu bölgelerde 
devam edecek

dedi.
CHP İlçe Başkan 
vekili Özgür Aksoy 
ise “Anayasaya 
saygılıyız diyen iş 
verenin hukuka ne 
kadar saygılı 
olduğunu biliyoruz. 
Bu nedenle eylemi
nizi destekliyoruz.” 
dedi.
Sendikal örgütlenme 
nedeniyle işten 

yağışlarla birlikte 
yurdun kuzeybatı 
kesimleri Balkanlar 
dan gelen yeni bir 
soğuk ve yağışlı 
havanın etkisine 
girecek. Yurdun 
büyük bir bölümün 
de görülecek yağış 
ların, Doğu Akdeniz, 
Güneydoğu Anadolu 
ve Doğu Anadolu 
nun güney ve batı 
sında kuvvetli olmak 
üzere, Akdeniz, 
Doğu Karadeniz'in 
kıyı kesimleri ve 
Güneydoğu Anado 

çıkarılan Kemal 
Kapar, 92 gündür 
fabrika önündeki 
çadırında işten 
atılışına direniyor. 
Bu arada birçok 
siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşları 
Kapar’ı eylem yap
tığı çadırında ziyaret 
ederek mücadelesini 
desteklediler.

lu'nun güneyinde 
yağmur ve sağanak, 
diğer yerlerde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olması 
bekleniyor. Rüzgarın 
ise 40 ila 60 kilome
tre arasında olmak 
üzere Marmara ve 
Ege'de kuzeyli yön
lerden kuvvetli 
esmesi bekleniyor. 
Yağışların önümüz 
deki hafta ortasına 
kadar ülkenin kuzey, 
iç ve doğu kesimle 
rinde kar şeklinde 
etkili olacak.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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lorsa lilişim Suçunda liinci Sırada
Emniyet Müdürlü 
ğü'nün verilerine 
göre Bursa'mn bil* 
işim suçunda İstan
bul'dan sonra ikinci 
sırada olduğu 
öğrenildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Bilişim 
Suçlarıyla Mücadele

'Hesabından Terör Örgülüne Para 
Gönderilmiş’ Diyerek Dolandırdılar

Bursa'da bir kadın, 
cep telefonundan 
arayarak kendisini 
polis olarak tanıtan 
kimliği belirsiz kişi 
tarafından dolandırıl 
dığını belirterek 
şikayetçi oldu. 
Osmangazi ilçesi 
Ulu Mahalle 
Gazcılar Sokak'ta 
meydana gelen olay
da, Nazife S.'yi (54) 
cep telefonundan 
arayan kimliği 
belirsiz bir kişi, ken
disi polis olarak 
tanıttı.

Mit lljlllllllltllliltlllll lllllll WHl
Bursa'da bir mar
kete girip sigara çal
mak isteyen hırsı
zların alarm çalınca 
panikle iş yerinden 
kaçma anı güvenlik 
kameralarına yan
sıdı.
Edinilen bilgiye göre 
olay merkez 
Osmangazi 
ilçesinde meydana

Sahte f olise M 8in lira Kapnrdı
Bursa'da, cep telefo
nundan arayan 
sahte polise ina
narak verilen hesa
ba 20 bin lira yatıran 
kişi emniyete müra
caat etti. 
Osmangazi ilçesi 
Santral Garaj 
Mahallesi Dr. Sadık 
Ahmet Caddesi'nde 
meydana gelen olay

Bürosu yetkilileri, 
bilişim sistemlerinin 
kullanımı her geçen 
gün artmasıyla bir
likte hemen her 
suçun bilişim sis
temleri aracılığı ile 
işlenebildiğin! 
söylediler.
Bu suçların küçüm

geldi. Kimliği belir
siz 3 kişi gece saat
lerinde bir marketi 
gözüne kestirdi. 
Market kapısını 30 
saniyede kırarak 
içeri giren şahıslar
dan 2'si rahat tavır
larıyla dikkat çekti. 
Güvenlik kamerası
na aldırış etmeden 
sigaraların bulun

da Osman Ç.'yi (39) 
arayan kimliği henüz 
belirlenemeyen kişi, 
'Emniyetten arıy
oruz, senin banka 
hesaplarına girilmiş, 
hesabından para 
alınmış' dedi. Sahte 
polisler, Osman 
Ç.'ye, 'Telefonunu 
kapatma, irtibat 
halinde olalım' di 

senemez bir ivme 
ile arttığını kayde
den yetkililer, istatis
tik! verilerden de 
Bursa'mn İstanbul 
ilinden sonra bilişim 
suçunda 2. sırada 
geldiğini belirtti. 
Emniyet Müdürlüğü 
Bilişim Suçlarıyla 

duğu rafa yönelen 
hırsızlar, paketleri 
ceplerine doldu
rurken birden alarm 
çaldı. Sadece 15 
paket sigara alabilen 
hırsızlar, alarmın 
çalmasıyla panik 
yaşadı. Sigaraları 
cebine dolduran 
hırsız, tezgahın 
üzerinden atlayarak 

yerek verilen hesap 
numarasına para 
yatırması gerektiğini 
söyledi.
Ankara'daki 
PTT'deki bir hesaba 
20 bin lira gönderen 
Osman Ç., 
şüphelilerin '100 bin 
lira daha yatırman 
lazım' demesiyle 
bankadaki 99 bin

Mücadele Şube 
Müdürlüğü olarak 
güvenli internet kul
lanımı için 20 Kasım 
2012 tarihinde URL 
adresi http: //bilisim- 
suclari.bursa.pol.tr 
ve http: //bsm.bursa. 
pol.tr olarak yayına 
başladığını ifade etti 

örgütüne para gön
derildiğini ve bunu 
tespit etmek için 
verecekleri 
hesaplara para 
yatırması gerektiğini 
söylemesi üzerine 
Nazife S., verilen 
hesaplara 
toplam 9 bin TL 
yatırdı. Bir süre 
sonra dolan 
dirildiğim anlayan 
Nazife S., Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne müracaat etti. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı 

arkadaşıyla kaçtı. 
İş yerine gelen Oğuz 
Özgür şok yaşadı. 
Güvenlik şirketinin 
kendisini aradığını 
anlatan Özgür, 
"Güvenlik şirketi 
giriş kapısında zor
lama olduğunu 
hareket sensör- 
lerinin devreye 
girdiğini söyledi.

635 lirayı verilen 
ıban numarası 
üzerinden gönderdi. 
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan Osman 
Ç.'nin müracaatı 
üzerine EFT ile gön
derilen 99 bin 65 lira 
bloke ettirildi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı

Semsiye Hırsızı 
Güvenlik 

Kamerasına Tahıldı

Bursa'da, bir kır
tasiye dükkanına 
gelen kimliği henüz 
belirsiz bir kişi, 
üzerinde çizgi film 
karakterlerinin 
resmi bulunan 
şemsiyeyi çaldı. 
Hırsızlık anı güven
lik kamerası tarafın
dan saniye saniye 
görüntülendi. İşyeri 
sahibinin müracaatı 
üzerine Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
hırsızlık zanlısını 
bulmak için soruş
turma başlattı. 
Hatice H.'ye ait kır
tasiye dükkanında 
ilginç bir hırsızlık 
olayı yaşandı. Öğle 
saatlerinde eşiyle 
birlikte işyerine 
gelen iyi giyimli 
kimliği henüz belir
lenemeyen 45-50 
yaşlarındaki bir 
kişi, bir süre sonra 
işyerinden ayrıldı. 
Akşam saatlerinde

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

yeniden kırtasiyeye 
gelen şüpheli bu 
kez içeriye girmedi. 
Bir süre kırtasiye 
dükkanındaki şem
siye reyonunu 
inceleyen şüpheli, 
üzerinde çizgi film 
karakterlerinin 
fotoğraflarının 
bulunduğu 22 
liralık şemsiyeyi 
aldı. Çevresine bak
tıktan sonra hızlı 
adımlarla ayrılan 
şüpheli kişi kısa 
sürede kayıplara 
karıştı. Hırsızlık 
anını güvenlik kam
erasından izledik
lerini belirten işyeri 
sahibi Hatice H., 
"Şemsiye aldığını 
gördük, ama 
çaldığından emin 
olmak için güvenlik 
kamerasına bir 
daha bakmak iste
dik. Ardından koş
tuk ama yetişe 
medik." dedi.

‘SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama1 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

suclari.bursa.pol.tr
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Güne Bakış KPDS ve ÜDS Kalkıyor
Tek başına 92 gün mücadele..

Sendikal mücadeleler, çalıştıranı ister 
özel olsun, ister kamu işine pek gelmez.

Emek sermaye ilişkileri hep sorun 
olmuştur.

İnsanlık tarihi, bu sorunlar ve serma 
yenin emeği sömürüsü nedeniyle hep ça 
tışma yaşamıştır.

Buharın icadından sonra denizlere açı 
lan batılı zenginler, Afrika ve Amerika kıta 
sında buldukları bakir topraklar ve yeraltı 
zenginlikleri üstün güçleri sayesinde 
sömürürken, o bölge halkını da zorbalıkla 
köle yaptılar.

Asırlar boyu batılı zenginlere bu insan
lar karın tokluğuna çalıştılar.

Buharın icadı, sanayinin büyümesine ve 
işçi sınıfının doğmasına yol açtı.

Zor koşullarda çalışanlar, köle olmasa

ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), bu yıldan 
itibaren yabancı dil 
bilgisi seviyesini 
belirlemeye yönelik 
olarak sadece 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Belirleme 
Sınavı'm (YDS) 
yapacağını, ÜDS ve 
KPDS gibi diğer 
yabancı dil seviye 
belirleme sınavlarını 
yapmayacağını 
bildirdi.
ÖSYM'den yapılan 
açıklamada, Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye 
Belirleme Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin bugün

Resmi Gazete'de 
yayımlandığı hatır
latılarak, yönetmelik 
gereği; ÖSYM 
tarafından bazı 
dillerde yılda iki kez 
olmak YDS'nin 
yapılacağı ifade edil
di. Sınavın ilk uygu
lamasının 7 Nisan 
2013 tarihinde yapıl
masının planlandı 
ğının kaydedildiği 
açıklamada, 2013 
yılından itibaren 
ÖSYM tarafından 
yabancı dil bilgisi 
seviyesini belirle 
meye yönelik olarak 
sadece YDS'nin 
yapılacağı, ÜDS ve 
KPDS gibi diğer

yabancı dil seviye 
belirleme 
sınavlarının yapıl
mayacağı bildirildi. 
Ösym tarafından 
uygulanan ve içer
iğinde yabancı dil 
sorusu veya testi 
bulunan sınavlarda 
ise yabancı dil 
sorusu veya testinin 
bulunmayacağının 
belirtildiği açıklama
da, bu adayların 
sınav sonuçlarının 
değerlendirilme 
sinde YDS'den ala
cakları puanların 
kullanılacağı 
kaydedildi. 
Açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle, 2013 
yılından itibaren 
Ösym tarafından 
yapılan KPSS, TUS, 
DUS gibi sınav ve 
yerleştirme işlemleri 
ile ÜDS ve KPDS 
sonuçlarını 
kullanan diğer 
kamu ve özel kurum 
ve kuruluşların 
sınav ve yerleştirme 
işlemlerine 
katılacak adayların, 
yabancı dil yeter
liğinin belirlenmesi 
için 7 Nisan 
2013 tarihinde yapıl
ması planlanan 
YDS'ye katılmaları 
yararlarına olacak
tır."

da, birçok haktan yoksun ve düşük ücret 
lerle çalıştırıldı.

Sanayi işçisi haklannı elde etmek için 
sendika adı verilen kurumlarda biraraya 
gelerek işverene karşı hak mücadelesini 
başlattılar.

1856'da Avustralya'nın Melbour ne 
kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz 
saatlik iş günü için Melbourne Üniversite- 
si'nden Parlamento Evi'ne kadar bir 
yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendika 
lan Konfederasyonu önderliğinde işçiler 
günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma 
takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma 
talebiyle iş bıraktılar. Chicago (Şikago)'da 
yapılan gösterilere yarım milyon işçi 
katıldı. Luizvil'de (Ken tâki) 6 binden fazla 
siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü.

8 saatlik çalışma hakkının elde edilmesi 
için yapılan gösteriler kanlı bir şekilde 
bastırıldı.

ABD’de düne kadar siyah deriler, ikinci 
sınıf vatandaş sayılıyordu.

Hiçbir hakları yoktu.
Çalışanların örgütlenmesi, işverenler 

karşında yeni haklar elde edilmesine ne 
den oldu.

Sendika kurma hakkı, bizim ülkemize 
zor geldi.

Sanayi devrimi batıdaki gibi gelişmedi.
Sendikal örgütlenme, rahmetli Bülent 

Ecevit’in Çalışma Bakanlığı sırasında 
çabalarıyla 1960 Anayasasına girmesiyle 
gelişti.

1970’li yıllar sapla samanın karıştığı yıl
lardı.

Sendikal özgürlüğün yer yer kötü kul
lanımının örneklerini gördük.

Faturasını, 12 Eylül darbesiyle yine 
emekçilere ödetildi.

Öğretmenlik yaptığım yıllarda ben de 
öğretmen sendikasının ilçe yöneticisiydim. 
Tümümüz AP iktidarı tarafından bir yerlere 
sürüldük. 12 Eylül de ise, tüm sendika 
yöneticileri tutuklandı.

Acılar çektiler.
O günden sonra sendika mücadelesi 

Türkiye de geriledi. Hiçbir zaman batılı 
sendikalar gibi olamadı bizimkiler.

Şimdi Cargill de sendikal örgütlenme 
için işten atılan işçi kardeşimin 92 günlük 
direnişi, bana bunları anımsattı.

Bu olay ilk, ne de son olacak.

lleıem Saras'lan Dispanser Ktsaoeline jest
Gemlik Verem Savaş 
Haftası kapsamında, 
Verem Savaş 
Dispanseri personeli 
ve Gemlik Verem 
Savaş Derneği 
Yöneticileri, Gemlik 
Verem Savaş 
Derneği tarafından 
Gemlik Özdilek'te 
verilen yemekte bir 
araya geldi.
Yemeğe vekâleten 
Belediye Başkanlığı 
görevini yürüten 
Aydın Bayraktar 
Gemlik Belediyesi 
adına katılırken, 
Buski Müdürü 
Haşan Türe ve 
Gemlik Belediye 
Meclis Üyesi Fikret 
Çolakoğlu da katıldı. 
1-7 Ocak tarihlerin 
de kutlanan Verem 
Savaş Haftası’nda 
Verem Savaş 
Dispanser sorum

lusu Bedriye 
Körmükçü, dernek 
ve dispanserin bir 
arada olmasından 
memnun olduğunu 
mutluluk duyduğunu 
belirtirken, Gemlik 
Verem Savaş Derne 
ği yöneticilerine 
teşekkür etti.
Gemlik Verem Savaş 
Derneği Başkanı 
Nida Otabatmaz, 
Verem Savaş

Derneği’nin kuru
luşundan bu yana, 
ilk defa bir yemek 
organizasyonunda 
bir araya gelen 
dernek ve dis
panserin ortak çalış
malarının artarak 
devam edeceğini 
söylerken, yardım 
dernekleri arasında 
en ciddi işleyişe 
sahip olan dernek
lerden birinin de

Verem Savaş 
Derneği olduğunun 
söyledi.
Yemek sonrasında 
Derneğe yeni üye 
olan Belediye Meclis 
Üyesi Aydın 
Bayraktar, Gazeteci 
Kazım Bulut ve 
Aysun Baykan'a 
rozetleri dernek 
yöneticileri tarafın
dan takıldı.

KflŞtoC IJ€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fak I (0.224) 513 35 95

26/06/2012 tarih ve 27523 nolu Serbest Bölge İşlem 
Formunun 5.nüshası zayi olmuştur .Hükümsüzdür ” 

LEAR TRIM OTO YAN SAN.LTD.ŞTİ
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TEŞEKKÜR
BİRİCİK KIZIMIZ

Emine Güre yi
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Kızımızın rahatsızlığı sırasında bizleri yalnız bırakmayan 
ziyaretimize gelen, cenazemize katılarak bizlerin acılarını 

paylaşan eş, dost, akraba ve kurum yöneticilerine, 
çelenk gönderenler ile taziyelerini bildirenlere 

teşekkürü bir borç biliriz.

ABDULLAH GÜRE
Babası

ihtiyacı olan vatan
daşları tesbit edi

Dojo Karate sporcu
larının topladığı 80 
kilo kapak ile bir 
engelli vatandaşımız 
daha sevindirildi. 
Gemlik Dojo Karete 
Spor Kulübü Başka 
m Gökhan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
engelli vatan
daşlarımızı se vin- 
dirmeye devam 
ettiklerini belirterek

şunları söyledi: 
“Judo Karete 
sporcuları, Veli Baba 
Kıraathanesi ve 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi ola 
rak bugüne kadar 27 
engelli vatanda 
şımıza tekerlekli 
araba hediye ederek 
onları mutlu etti. 
Etmeye de devam 
edeceğiz. Gemlik’te 
tekerlekli arabaya

Jforuz.
mkanlar dahilinde 
bu kardeşlerimize 
yardımcı olmaya 
çalışacağız.
Bu konuda Gemlikli 
hemşehrilerimizden 
destek bekliyoruz. 
Tekerlekli sandalye 
sayısını 50’ye çıkar
mayı düşünüyoruz.” 
dedi.

TÜRK KIZILAYI
GEMLİK ŞUBE BAŞKANLIĞI NDAN 

KAT KABŞIUĞI İNŞAAT 
YAPTIRILACAKTIR

Mülkiyeti Kurumumuza ait, Bursa ili, Gemlik ilçe
si, Osmaniye Mahallesi, 961 ada, 2 Nolu parselde 
kayıtlı 192,96 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine kat 
karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

1) İhale dosyası; Türk Kızılayı Gemlik Şube 
Başkanlığından incelenebilir

2) İhale dosyası bedeli 250.00 TL olup, ihaleye 
girmek isteyenler ihale dosyasını, Türk Kızılayı Gemlik 
Şube Başkanlığından satın alacaklardır.

3) İhale dosyası içinde yer alan teklif alma şart
namesi ve sözleşme şartlarına göre hazırlanacak teklif 
dosyası, en gez 24.01.2013 gün, saat 11.oo’e kadar 
Türk Kızılayı Gemlik Şube Başkanlığına verilecektir. 
İhale aynı gün saat 13.oo’de yapılarak teklifler açıla
caktır.

4) Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmez.
5) Kurumumuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

MTOöTO ABONE OLDUNUZ MU?
—ıııııııııııınıı.ilBli||iıııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KırsalKalItıniîiavalMilvarEüroluldlBDesieği
Avrupa Birliği (AB) 
tarafından tarım 
sektörü ve kırsal 
alanda Türkiye'ye 
sağlanacak destek
lerin çerçevesini 
çizen Kırsal 
Kalkınma Programı 
(IPARD) Avrupa 
Birliği Komisyonu 
tarafından 2008 
yılında onaylanarak 
uygulanmaya baş
landı.
IPARD programı, kır
sal alanda sadece 
tarım ve hayvancılık 
değil, çevre, turizm 
ve sanayi gibi geniş 
bir yelpazeyi kap
samakta. Proje ile 
tarımsal yatırımların 
desteklenip yön
lendirilmesi, kırsal 
ekonomik faaliyet
lerin çeşitlenmesi, 
istihdamın artırıl
ması ve yerel kalkın
ma stratejilerinin 
harekete geçi

rilmesini 
amaçlanıyor.
Program kapsamın
da proje karşılığı 
sağlanan destekler 
ise Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'nın ilgili 
kuruluşu olarak 
2007 yılında kurulan 
Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu 
(TKDK) tarafından 
yönetiliyor.
IPARD programının 
ikinci etabı olan

2010-2013 yılları için 
sağlanan destekleri 
Bursa'da yürüten 
TKDK Bursa il 
Koordinatörlüğü 
2012 yılı Nisan ayın
da faaliyete başladı.

Bursa'da IPARD fon
larının kullandırıla- 
bilmesi için gerekli 
olan AB Komisyonu 
yetki devri 
sürecinde son aşa
maya gelindi. Bu 
kapsamda 2013 yılı 
ilk yarısı içinde

IPARD fonlarının 
kullandırılması bek
leniyor.

YÜZDE 65'E
VARAN ORANDA 
HİBE
Program kapsamın
da özellikle, süt ve 
et üretip işleten ve 
pazarlayan tarımsal 
işletmeler, meyve ve 
sebzelerin işlenip 
pazarlanması, su 
ürünlerinin işlenip 
pazarlanması, 
çiftlik faaliyetlerine 
yönelik işletmeler, 
yerel ürünler ve kır
sal turizm ile kültür 
balıkçılığına yönelik 
işletmelere yüzde 50 
ile 65 arasında hibe 
desteği verilecek. 
Programa dahil 42 
ilde kullanılacak, 
olan toplam hibe 
tutarı ise yaklaşık 1 
milyar Euroyu bul
makta.

Kullanıma Uygun Değil
Bursa'nın üç 
merkez ilçesindeki 
ruhsatlı asansör
lerin yüzde 50'sin 
de denetleme 
yapan Türk 
Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği 
(TMMOB) Makina 
Mühendisleri Odası 
(MMO) Şubesi yetk
ilileri, tehlikeli 
gerçeği ortaya çıktı. 
İnceleme yapılan 
asansörlerin yüzde 
89'unun kullanıma 
uygun olmadığı 
tespit edildi.
Merkez Osmangazi, 
Yıldırım ve Nilüfer 
ilçe belediyeleri ile 
protokol imzalayan 
MMO Bursa Şubesi 
Bursa'da ruhsatlı 
olan 1679 asan
sörün yüzde 50'sini 
denetledi. Denetim 
lerin ardından çarpı 
cı sonuçlar elde 
eden MMO Bursa 

Şube Başkanı İbra 
him Mart, Akade 
mik Odalar Yerleş 
kesi'nde basın 
açıklaması düzenle
di. Kontrolleri talep 
sırasına göre yap
tıklarını belirten 
Başkan Mart, asan
sörleri eksiklikler
ine göre kırmız, sarı 
ve yeşil etiketlerle 
işaretlediklerini 
bildirdi. Bir yıl 
boyunca yaptıkları 
denetimlerin 
sonuçlarını ilgili 
kuruluşlara ve yetk
ililere ilettiklerini 
söyleyen Mart, 
"Uyarılardan sonra 
can ve mal güven
liğini tehdit eden 
kırmızı ve sarı 
etiketli asansör
lerde yüzde 8'lik bir 
iyileşme gerçek
leşerek yüzde 
97'den yüzde 89'a 
düştü" dedi.

Kimin 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78

ELEMAN 
ARANIYOR

ADRES CAFE’DE ÇALIŞACAK 
BAYAN SERVİS ELEMANI ARANIYOR
TEl: 0 224 513 89 70

P0MPACI 
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

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

‘Gemlik Körfez' mjeittptesi.com

KAŞEDE B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUK FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS ı : 3/B GEMLİKİstiklal Caddesi Bora Sokak No
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

si.com
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llatanüas hore ttatanımla
Ferdi kredi ve kredi 
kartları borçluları 
artmaya devam 
ediyor.
Türkiye genelinde 
Kasım ayında, bir 
önceki aya göre, 
finans kurumlarına 
ferdi kredi ve kredi 
kartları borcunu 
ödemeyenlerin 
toplam sayısı bir 
önceki aya göre 
yüzde 14,9 artış 
gösterdi.
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
ferdi kredi ve 
kredi kartları kap
samında borcunu 
ödemeyen ve 
gecikmeli olarak 
ödeyenlerin toplam 
sayısı 142 bin 
479'dan 162 bin

Mavi yaka karaborsa
Türkiye’de işverenin 
mavi yakalı olarak 
tanımlanan işçi 
bulamadığı ortaya 
çıktı.
Ücretlendirmede 
beyaz yakalılar için 
en önemli kriter 
olarak eğitim ve 
deneyim, mavi 
yakalılar için ise fir
maya sağladığı 
katma değer 
gözönüne alındı. 
Siyaset, Ekonomi ve 
Toplum Araştırma 
lan Vakfı’nın (SETA), 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
ile ortak yaptığı, 
“Türkiye’nin İnsan 
Kaynağının 
Belirlenmesi 
Projesi” açıklandı.

561'e çıktı.
Aynı ayda ferdi 
kredi borcunu 
ödememiş kişi 
sayısı 59 bin 
746'dan 60 bin

Projede, sanayi sek
töründeki firmaların 
işgücü ararken ter
cih ettikleri kriterler, 
işe alımlarda kul
landıkları kaynak ve 
yöntemler firmalarla 
yapılan mülakatlar 
ve anketlerle ortaya 
koyuldu.
Mavi yakalı (beden 
gücüne dayalı 
çalışanlar) ve beyaz 
yakalı (beyin 
gücüne dayalı 
çalışanlar) işçilerle 
ilgili çarpıcı 
sonuçlar çıkan 304 
sayfalık rapordan 
öne çıkan başlıklar 
şöyle:
İLK TERCİH 
MESLEK LİSELİLER 
İşverenler için işe

746'ya, kredi kart
ları borcunu öde
memiş kişi sayısı 
ise 82 bin 733'den 
İ 01 bin 815'e yük
seldi 

almada en belirleyi
ci kriter eğitim oldu. 
Bazı firmalar meslek 
lisesi mezunlarını iş 
tecrübesi olmasa 
bile daha fazla 
tercih etti. Bunun 
nedeni olarak da bu 
kişilerin kısa sürede 
iş öğrenebilmeleri 
gösterildi. Bazı fir
maların meslek lis
esi mezununa 
ihtiyaç duymasına 
rağmen, kaliteli 
meslek lisesi 
mezunu bulmakta 
zorlandığı tespit 
edildi. Firmaların 
beyaz ve mavi yaka 
işgücü için işe alım 
kriterlerinin farklı 
olduğu da 
belirlendi.

trtrawuıialWI»Lifirtacrt
Kentsel dönüşüm 
yasası kapsamında 
riskli bina, riskli 
alan veya rezerv 
alan ilan edilen böl
gelerin yüzde 18 
KDV düzenlemesin
den muaf tutulması 
dikkatleri bu alan
lara ve binalara 
çevirdi.
Riskli yapıların 
yüzde 18’lik 
KDV’den muaf tutul
ması bu binaları
kıymete bindirirken, 
müteahhitler de 
merkezi semtlerde 
‘risklidir’ raporu 
olan binaları yıkıp 
yerine yapacakları 
konutları yüzde 1 
KDV ile satmanın 
hesaplarını yapıyor 
Riskli yapıların 
yüzde 18'lik 
KDV'den muaf tutul
ması bu binaları 
kıymete bindirirken, 
müteahhitler de 
merkezi semtlerde 
'risklidir' raporu 
olan binaları yıkıp 
yerme yapacakları 
konutları % 1 KDV 
ile satmanın 
hesaplarını yapıyor 
. İstanbul’un birçok 
bölgesinde yüzde 
18 olarak uygu
lanacak yeni 
KDV’den kurtulmak 
isteyen müteahhit
lerin de muafiyet 
nedeniyle dönüşüm 
bölgelerine akın 
etmesi bekleniyor. 
Yeni KDV düzen
lemesine göre 1 
Ocak 2013’ten 
sonra inşaat ruh
satını alacak konut
ların satışlarından 
yüzde 8 veya 18

KDV alınması 
öngörülürken, riskli 
binaları yıkıp yerine 
yapılacak konutların 
satışlarında KDV 
eskisi gibi yüzde 1 
olacak. Bu da 
dönüşüm alanların
da konut yapmayı 
teşvik edecek.
RİSKLİ BİNA 
KIYMETE BİNECEK 
Normalde arsasının 
metrekare değeri 
1000 liranın 
üzerindeki bir konu
tun satışından 
yüzde 18 vergi alı
nacak. tsu oran 
konutun toplam 
değerine 
kıyaslandığında 
oldukça büyük mik
tarlara denk geliyor. 
İstanbul’un merkezi 
bölgelerindeki 
binalar için ‘risk
lidir’ raporu alan 
müteahhitlerse bu 
KDV’yi ödemeyecek 
ve alıcılara daha 
uygun fiyatlı konut
ları sunabilecek. 
Yeni yapılan bir 
konutun 300 bin 
liradan satıldığını 
düşünürsek, yüzde 
18 üzerinden 
ödenecek KDV 54 

bin lira olacak. 
Fakat bu konut 
‘risklidir’ raporu 
olan bir konutun 
yerine yapılıp aynı 
fiyattan satışa 
çıkarılırsa ödenecek 
KDV ise sadece 3 
bin lira olacak.

TÜM RAPORLAR 
'RİSKLİ' ÇIKTI 
Riskli binaları tespit 
etmesi için lisans- 
landırılan Statik 
Grup Genel Müdürü 
Erol Aktürk, riskli 
binaların yeni 
KDV’den muaf 
tutulmasının 
kentsel dönüşümü 
teşvik ettiğini 
belirterek, “Bundan 
sonra bize riskli 
bina tespit etmek 
için gelen başvu- 
ruşların sayısının 
artmasını bekliyo
rum” dedi. Aktürk, 
şimdiye kadar 
verdikleri tüm 
raporlarda binaların 
riskli olduğunun 
ortaya çıktığını 
belirterek, “Artık 
herkes kentsel 
dönüşüme girmek 
isteyecektir” diye 
konuştu.

BELEDİYE

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 04

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

RESMİ DAİRELER

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

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

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

K
R

GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM
Pegasus Akmış Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş 
An it ur
Kamil Koç____________

614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 10 72
614 46 49
614 47 71
612 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast. 
Mor.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tip Mrk.

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

TAKSİLER

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
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

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

DENİZ OTOBÜSÜ
256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

VAPUR-FERİROT
Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

OTURUŞ
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 Potrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4464

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)

SENilnimüHii
VEIIÖS SİNEMASI 
CM101MMKI

FUNDAMENTALS: 
11:00-12:30-14:00- 
15:30-17:00-18:30- 

20:00-21:15
REZERVASYON 

5133321



GemlikKSrfez

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

ÇOK! KAPAN!TUTUN!
YADA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

GEMLİK

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...

3
A

www.aiiberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehlr Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3 bfffNilüfer / BURSA

Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Orhanıya Y«"İMh
• Mh

Cumhuriyet 
fc^Mh?

Kayhan Mh Gemlik

J . 8
' Î

ali berker akıncı
mimarlık

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@aliberkerakinci.com

Ata

.-m**1 Bu...^
1

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ /

< Dr Ziya 
. Kaya Mh. 

lâdLU Hisar Mh.

http://www.aiiberkerakinci.com
mailto:info@aliberkerakinci.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri

MANASTIRSAK astireu

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

Kurulus:1973

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

7 Ocak 2013 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Faciayı ucuz 
atlattılar

Bursa'da meydana gelen trafik 
kazasında iki araç kullanılmaz 
hale gelirken, araçların içeri 
sinde bulunanların burnu bile 
kanamadı. Haberi sayfa 3’de

Lise Caddesi Bayraktar Apartmanında yalnız yaşayan akciğer ve 
tiroid hastası Ahmet Güler, devletten yardım bekliyor

SBİMİMS
Lise Caddesi Bayraktar 
Apartmanın ikinci katın
daki çöp evde yanlız 
yaşayan Ahmet Güler 
adlı kanser hastası, 
bakımsızlıktan ölümü 
bekliyor. Akciğer ve 
tiroid kanserine yakala 
nan Ahmet Güler, çevre
deki esnafın destekleriy 
le hayata tutunmaya 
çalışıyor. Sayfa 4de

Marmaralıirlilt Cuma fliinii 
fanrnı taıamoı

Sınırlı Sorumlu Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği 2012-13 zeytin 
alım kampanyasını 11 Ocak 2013 Cuma 
günü kapatıyor. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış le„ Migros Gemlik Mı
Öcalan ile yeniden..

Türkiye Kürt sorununu 40 yıldır çözeme
di.

Kürt sorununun bir sonucu olan PKK ile 
TSK savaşı bu süreçte bitin lemedi.

Özal döneminde Abdullah Öcalan 
tarafından kurulan PKK, bu süreçte yap
tığı köy baskınlarıyla okulları yaktı ve 
bebekleri öldürdü.

Kamu mallarını yaktı..
Yetmedi, kaymakam, siyasetçi, öğret

men kaçırdı..
Sabotajlar düzenledi, karakolları bas tı, 

asker ve polisimizi kalleşçe öldür dü.
Binlerce askerimiz öldürüldü.
Katlarca fazlası PKK teröristi öldürüldü. 

Bu süreçte PKK amacına erişemedi. 4’de

1997 yılında ilçemiz 
de hizmete açılan 
Migros Gemlik 
Mağazası kapandı. 
İstanbul Belediyesi 
ve İsviçre Kooperatif 
ler Birliği tarafından 
1954 yılında kurulan 
Migros Ticaret A.Ş. 
1975 yılında Koç 
grubu tarafından 
hisselerinin çoğun
luğu satın alnmıştı.
2008 yılında İrlandalI 
MG Perakendecilik 
zinciri, Koç’un 
hisselerini satın aldı. 
Gemlik’te 31 Aralık 
2012 günü ticari 
faaliyetine son veren 
Migros mağazası

800 metrekarelik bir 
alanda hizmet veri 
yordu. Migros’un 
kapanmasının 
nedeni olarak ilçeler 
deki mağazaların 
kapatılarak küçülme 
politikası olduğunu 
belirtildi.

Marmaris ve Bod 
rum dışındaki ilçeler 
kapanarak küçüle
ceğini belirten 
Migros’un ABD’li 
Wat-Mart adlı şirkete 
satılmasının için 
pazarlıkların 
yapıldığı belirtiliyor.

Migros A.Ş ile 
Aydınlar ailesi 10 
yıllığına kontrat yap
mışlardı. Bu sürenin 
sona ermesi üzerine 
Migros küçülme 
politikası sonucu 
Gemlik Mağazasını 
da kapattı.

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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nfffir Gürhan ÇETİNKAYA

Gemlik Kooperatifi hafta sonuna kadar 2 milyon 500 bin kilo zeytin aldı, tutarı 8 milyon lira

Marmarahirlilı Cuma günü
Servis araçları...

Toplu ulaşım politikasındaki yanlışlık
lar ve yetersizlikler bir sektör doğurdu. 
Okul servis taşımacılığı...

Bir boşluk dolduruluyor.
Tamam...
Ama bunun da kuralları olmalı.
Çünkü;
Kuralsızlık ve ihmaller kazaları 

kaçınılmaz kılıyor.
Havadis 16 Haber Sitesi’nde önemli 

bir haber.
“Devrilen servis aracında can 

pazarı,15 kişi yaralı.*’" ;
Haberin ayrıntıları arasında bir bilgi 

var ki kan donduracak türde...
“Aracın içinde bulunan tabureler 

dikkat çekti”
İlginçtir ben de yolda gelirken bir 

servis aracının hatalı sollama yapması
na tanık olunca günlük yazımı bu konu 
üzerine kurgulamıştım.

Başlığım da şöyleydi...
Servis aracı mı?
Kamikaze pilotu mu?
İçinde öğrencileri taşıyan,
Ardında önünde iri ve renkli puntolar

la okul aracı yazan,
Arka camında da “Allah Korusun” 

duası bulunan aracın sürücü hatalarıy
la seyretmesi...

Önce karşıdan gelen aracı göre göre 
sollama...

Sonra trafik kurallarına uygun olarak 
giden öndeki aracı ışık yakarak rahat
sız etme...

Kıl payı kurtararak yoluna devam 
etme...

İyi ki arka cam da Allah Korusun 
yazıyormuş da...

Çocuklar sağ salim okullarına gide
bildiler!

Sizin aklınız alıyor mu?
Çocuklarımızı emanet ettiğimiz üstüne 

bir de para verdiğimiz araçlarda can 
güvenliği ne kadar var?

Yapılan en küçük dikkatsizlik, ayma
zlık, sorumsuzluk sonucu gerçekleşen 
kazalar gencecik fidanların solmasına 
neden oluyor.

ı Servis araçlarının yolda yaptıkları ayrı 
bir sorun...

Okul önünde ki davranışları ayrı bir 
sorun.

Keşmekeş...
Vurdumduymazlık...
Özensizlik...
Bini bir para...
Anlaşılan ve görünen o ki;
Servis taşımacılığı önemli ve ciddi bir 

sektör...
Bir o kadar da sorunlu...
O halde;
Yönetenlerin, izin verenlerin, 

denetleyenlerin, sürücülerin üzerinde 
hassasiyetle durmaları gerekiyor.

kampanyayı kapatıyor
Sınırlı Sorumlu 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
2012-13 zeytin ahm 
kampanyasını 11 
Ocak 2013 Cuma 
günü kapatıyor.
S.S. 72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
kurulu Başkanı 
Bahattin Malap, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada 
geçtiğimiz hafta 
sonuna kadar 
Gemlik Kooperatifi 
olarak 2 milyon 500 
kilo zeytin aldıklarını 
söyledi.
Malap, “1 Kasım 
2012 günü ortak
larından zeytin 
almaya başlayan 
Birliğimize bağlı 
kooperatifler, 11 
Ocak 2013 Cuma 
günü kampanyayı 
kapatacaktır.
Gemlik Kooperatifi 
olarak, ortaklarımız 
rekolte beyan
nameleri sonucu 3 
milyon kilo zeytin 
almayı bekliyorduk. 
Ancak, bu yıl

rekoltenin düşük 
olması nedeniyle 
beklentimizin üzerin 
de zeytin alabildik. 
Kampanyayı 2 mil 
yon 500 kiloyu biraz 
geçerek. Hafta 
sonuna kadar 
aldığımız zeytinlerin 
bedeli 7 milyon 972 
bin 201 liradır.” 
dedi.
Marmarabirlik 
kooperatif ortak
larından aldığı 
zeytinlere karşılık 
bugüne kadar 
tutarın yüzde 60’ını 
ödedi.

Kalan bedelleri ise sonra ödeneceği
kampanyanın açıklandı,
kapanmasından

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Sanat ve Kültür 
Derneği içinden bir 
grubun oluşturduğu 
Gemlik Körfez 
Gezeği, yılın ilk 
gezeğini bu gece 
düzenliyor. 
Atamer Otel 
Restaurantında 
düzenlenen gezeğin 
herkese açık 
olduğunu 
söyleyen Gezek 
yöneticisi Fikri 
Danış, 
“Türk Sanat müzi 
ğimizi yaşatmak için

bugüne kadar gezek 
geleneğini 
sürdürdük.
Her ayın ilk pazarte

si günü düzen
lediğimiz gezek ile, 
Türk Sanat Müziğine 
gönül vermiş herke

si ve komşu gezek- 
leri ağırlıyoruz. 
Türk Sanat Müziği 
icra edenlerin geze 
ğimizde solo şarkı 
söyleme fırsatı 
doğuyor.
Bu nedenle gezek- 
lerimiz Gemlikli 
hemşehrilerimizden 
ilgi görüyor." dedi. 
Atamer Otel Resta 
urantında girişin 
serbest olduğu 
gezekte, katılımcılar 
yediklerinin ücret
lerini ödüyorlar.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Faciayı ucuz allattılar
Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın 
da iki araç kullanıl
maz hale gelirken, 
araçların içerisinde 
bulunanların burnu 
bile kanamadı.
Kaza, saat 23.00 
sıralarında merkez 
Osmangazi ilçesi 
Fomara kavşağında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 16 K 0616 
plakalı araç 
sürücüsü Emrah 
Sevil, yerlerin yeni 
yağan yağmurdan 
dolayı kaygan 
olması nedeni ile 
aynı istikamete 
seyir halinde olan

la jralanttan Misi sasırta ftm
Bursa’da hırsızlar 
bir servis aracının 
yakıt deposunun 
kapağına yaptıkları 
damacanalı düzenek 
ile 40 litre mazot 
çaldı 
Olay, saat 01.00’da 
merkez Yıldırım İlçe
si Yunusemre 
Mahallesi Yağmur 
Sokakta meydana 
geldi. 16 YB 662 
plakalı aracın sahibi 
Ramazan Öksüz 
(40), akşam evine 
gelmeden önce 
servis aracının 
deposunu doldurdu. 
Öksüz, sabah erken 
saatlerde özel bir 
fabrikanın servisini 
yaptığı için akşam
dan yakıtını aldı.
Öksüz’ün deposunu

16 YS 921 plakalı 
Meliha Cingöz yöne
timindeki araca 
arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi 16 
YS 921 plakalı araç 
yolun ortasında yan 

doldurmasını fırsat 
bilen hırsızlar, iki 
bina arasındaki 
araca yerleştirdikleri 
damacanalı düzenek 
ile 40 litre mazotunu 

vaziyette kalırken, 
Emrah Sevil 
idaresindeki araç ise 
orta refüjdeki ağaç 
ve tel örgülere 
çarparak durabildi. 
Çarpışmanın etkisi 

çaldılar. İki 
damacananın ardın
dan yeni bir 
damacanayı doldur
maya başlayan 
hırsızlar boş 

ile iki araçta kullanıl
maz hale gelirken, 
araçlarda bulunan 
kişilerin burnu bile 
kanamadı.
Her ihtimale karşın 
olay yerine gelen 
İtfaiye ekipleri ve 
112 Acil Servis ekip
leri araçları ve 
araçlardakileri 
kontrol ettikten 
sonra olay yerinden 
ayrıldılar.
Yaşanan kazada 16 
YS 921 plakalı araç
taki bayan uzun süre 
kazanın şokunun 
üzerinden ata
mazken, polis ekip
leri kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.

arazideki hareketlil
iği fark eden 
komşusunun bağır
ması Tıe son 
damacanayı bırakıp 
kayıplara karıştı. 
Öksüz’ün polis ekip
lerini haber vermesi 
ile çevrede geniş 
çaplı araştırma 
başlatıldı.
Yapılanların çok 
büyük bir ayıp 
olduğunu ifade eden 
Öksüz, "Başkala rın- 
dan çalınanlarla 
bizler bu vatana na 
sil faydalı olacağız. 
Yazık günah” diye 
konuştu. Hırsızlar 
çaldıkları 40 litre 
mazot ile kayıplara 
karışırken, polis 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Yük asansörü 
vere çakıldı: 2'si 

ağır 5 yaralı

Bursa’nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir oto yedek 
parçasında halatı 
kopan yük asan
sörü 5 metreden 
yere çakıldı. 
Kazada malzeme 
indiren 2 ‘si ağır 5 
işçi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Anadolu Mahallesi 
Sarı Cami arkasın
da Recep Soncu’ya 
ait Süreksan isimli 
oto yedek parça fir
masında meydana 
geldi. İşçiler, saat 
16.00 sıralarında 
işyerinin ikinci 
katındaki 
malzemeleri 16 P 
4330 plakalı kamyo
nete yüklemek için 
asansörü kullandı. 
Malzemeleri araca 
koyan işçiler, tekrar 
asansörle yukarı 
çıktığı esnada 
asansörün halatı 
koptu. Halatın kop
ması sonucu asan
sör büyük bir 
gürültüyle yere 
çakıldı.
Kamyona çarparak 
yan yatan asan

sörün altında kalan 
ve yere düşen 5 
işçi yaralandı. Olayı 
duyan çevredeki 
çalışanlar ise 
hemen arkadaşları
na yardım etti. Olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ekipleri, 
durumu ağır olan 
biri Azerbaycan 
uyruklu 2 işçi 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne 
kaldırılırken, diğer 
3 işçi ise Bursa 
Devlet 
Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı. 
Kazanın ardından 
olay yeri inceleme 
ekipleri, işyerinde 
incelemelerde 
bulundu. Olayı 
gören çevre 
esnaflarından 
Recep Yılmaz, 
“Büyük bir gürültü 
duyduk. Daha 
sonra işçiler 
asansörün altında 
kaldığını gördük. 
Hemen 112 Acil 
Servis’e haber 
verdik” dedi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı. 

Evde bir sev bulamayınca 
kumbaradaki parayı alıp kaçtı
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde, kimliği 
henüz belirlene
meyen bir kişi, 
balkon kapısından 
girdiği evden 
çocuk kumbarasın
daki 15 TL'yi alarak

kaçtı.
Güllük Mahallesi 
Gülüm Sokak'ta 
ikamet eden İbrahim 
Ç.'nin (38) evinin 
balkon kapı 
menteşesini söken 
kimliği belirsiz kişi,

içeriye girerek 
eşyaları karıştır
maya başladı. 
İbrahim Ç.'nin 
çocuğuna ait kum
baraya göz diken 
hırsızlık zanlısı, 
kumbaradaki 15

lirayı alarak kaçtı. 
Ev sahibi İbrahim 
Ç., polise 
müracaat etti. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

Gemlik Körfez www.g6mllkkorfezgazetesl.com
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.g6mllkkorfezgazetesl.com
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filine Bakış
Lise Caddesi Bayraktar Apartmanında yalnız yaşayan akciğer ve 

tiroid hastası Ahmet Güler, devletten yardım bekliyor

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Öcalan ile yeniden
PKK 40 yıl içinde yurt dışında, şehir 

lerde bilhassa Güney Doğu Anadolu siviller 
arasında taraf buldu, örgütlendi.

Türkiye PKK terörünü bitirmek amacıyla 
büyük paralar harcadı.

Bu paralar ile Güneydoğu bölgesi ihya 
edilebilirdi.

Osmanh ve Cumhuriyet dönemlerinde 
kürt sorunu hep hafife alındı.

Bir dönem ise bu ülkede kürt diye biri 
halkın bulunmadığı bile iddia edildi.

Gelinen sonuç ortada.
Türkiye’nin en büyük sorunu nedir 

dendiğinde, karşımıza PKK terörü geliyor.
40 yıl süren bir savaşın bitirilmesi 

isteniyor.
Bunun için birçok deneme yapıldı.
Terörist başı ile tutuklu olduğu imrah 

Cezaevinde, hükümetin emriyle sürekli 
görüşmelerin yapıldığı ortaya çıktı.

Bunun dışında yasalara aykırı da olsa 
Oslo’da yapılan görüşmeler deşifre edildi.

Bu görüşmeler kamuoyundan büyük 
tepki alınca, AKP hükümeti görüşmeleri 
kesti.

Imrah’ya görüşme yasağı getirildi.
Abdullah Öcalan, avukatlarıyla aylardır 

görüşemiyordu.
Erdoğan hükümeti kurulduktan sonra 

kürt sorununu PKK dışında çözeceği iddi- 
asındaydı.

Bunun için Kürt Açılımı başlatıldı.
Fiyasko ile sonuçlandı.
Demokratik açılımın bir parçası da rafa 

kalkmış, PKK’nın şehir örgütlenmesi oldu 
ğu iddiasıyla KCK tutuklamaları başlatıldı.

KCK tutuklamaları aylardır sürüyor.
Erdoğan hükümeti kürtlerin parlemento- 

daki partisi BDP ile bir türlü barışık ola
madı.

Son olarak yılbaşından önce, BDP’li mil
letvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırıl
ması ve yargılanamaları için yasa değişik
liği çalışmaları başlatmıştı.

Yerel seçimlerin zamanında yapılması 
nın belli olmasından sonra önümüzdeki 
süreçte Cumhurbaşkanlığı ve milletveki 
seçimleri var.

Erdoğan, Anayasa değişikliği içinde 
başakanlık sistemine geçiş istiyor.

Zayıf bir parlemento, güçlü biri başka..
Kısacası Sultan olmak istiyor.
Ama Önündeki en büyük engel PKK 

terörü.
Danışmanları Sayın Erdoğan’a PKK 

sorunu çözmeden, silahlar susmadan, 
barış gelmeden seçimlerde sıkıntı yaşam- 
nacağı sinyallerini yerince birden bire 
yeniden Abdullah Öcalan ile görüşmelerin 
başlayacağı bizzat Başbakan tarafından 
duyuruldu.

Daha dün kürt siyasetçilerin üzerine per
vasızca gidilirken, bugün ne oldu da 
yeniden Öcalan ile görüşmeler başlatılıyor.

Barış isteniyorsa, 10 yıldır neredeydiniz 
beyler.. Uygun ortam varmış.

Buna şehit aileleri, Türk halkı ne diye
cek? bu işi yine fiyasko ile sonuçlanırsa ne 
olacak?

Kan dursun, silahlar sussun, Apo 
serbest kalsın, BDP’nin başına geçsin, 
Sonra da parlamentoda Erdoğanla koalis 
yon kursun^ Ne güzel olur.

ı»ı hislisi tiı t M Mim

Lise Caddesi 
Bayraktar Apartma 
nın ikinci katındaki 
çöp evde yanlız 
yaşayan Ahmet 
Güler adlı kanser 
hastası, bakımsızlık
tan ölümü bekliyor. 
Eşinden ayrıldıktan 
sonra, Bursa’da bazı 
otellerde katiplik 
yaptığı öğrenilen 
Ahmet Güler 
Gemlik’e yerleşti. 
Yalnız yaşayan ve 
bakıma muhtaç olan 
Ahmet Güler akciğer 
ve tiroid kanserine 
yakalandı.
Kaldığı evi çöp ev 
haline getiren ve mik

rop içinde yıllardır 
yaşamını sürdüren 
yaşlı şahıs, yardım
sever birkaç esnafın 
gayretleriyle yaşama 
tutunmaya çalışıyor. 
Kanser hastalığına 
yakalandıktan sonra 
bakımı daha da zor
laşan Ahmet Güler, 
esnafın yardımı ile 
emekli edilerek 
sosyal güvenceye 
kavuşturulmasına 
karşın, devletten 
gerekli desteği 
göremediği belirtili 
yor.
Hastayla ilgilenen 
esnaflardan Necdet 
Yar, “Hastanın duru
mu çok kötü. Birkaç 
defa Devlet Hastane

si’ne götürdük.
Acil Serviste tedavi 
edilip, yatırıldıktan 
sonra, ‘bizim yapa 
cağımız bir şey yok’ 
denerek, bu durum
daki bir hastayı 
evine yolladılar.
Durumu Kaymakam 
lığa da bildirdik.
Bu şahsın hastane 
de bakıma İhtiyacı 
var. Bugün yine 
ambulans çağırdık 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıyoruz.
İlgililer lütfen bu 
kişiye ne gerekirse 
yapsınlar.”

ÖLÜYORUM BENİ 
KURTARIN

Durumu çok ağır. 
Adamcağız ölüm ka 
hm savaşı veriyor. 
Hiç olmazsa sıcak 
bir ortamda son ne 
fesini versin. 
Belediye de çöp ev 
haline gelen ve çev 
reye de sağlık yö 
nünden zarar veren 
evi temizleterek de 
dezenteKte ettirsin” 
dedi.
Önceki gün çağrılan 
ambulanstan inen 
sağlık ekibine, “ölü 
yorum, kurtann be 
ni” diye bağıran yaş 
lı adamın ayrıldığı 
eşinden olan ve İs 
tanbul’da yaşadığı 
öğrenilen doktor kızı 
olduğu öğrenildi.

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Gemlikli ressam
Bursa’da sergi açıyor

Gemlikli ressam 
Sibel Yıldrım, Bursa 
Ahmet Tayyare 
Kültür Merkezi 
Cemal Nadir Sanat 
Galerisi’nde kişisel 
yağlı boya sergisi 
bugün açılıyor.
Sibel Yıldırım Lise 
eğitiminden sonra 
Bursa Devlet Güzel 
Sanatlar Galerisi 
Resim Atölyesinde 
resim eğitimi almaya

Otomotiv Zirveye Kilitlendi
Otomotiv endüstrisi 
AB'de yaşanan krize 
rağmen tüm engel
leri aşarak sektörel 
bazda ihracatta 7. 
kez şampiyonluk 
ipini göğüsledi. 2012 
yılında 19 milyar 
dolarlık ihracata 
imza atan otomotiv 
endüstrisi gözünü 8. 
şampiyonluğa dikti. 
Türkiye'nin son yıl
larda sektörel bazda 
değişmez ihracat 
şampiyonu otomotiv 
endüstrisi 2012'de 
yüzde 5 gerilemeye 
rağmen 19 milyar 63 
milyon dolarlık dış 
satışla 7. ihracat 
şampiyonluğuna 
ulaştı. Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları 
Birliği'nin (OİB) 
hazırladığı 2012 yılı 
Aralık ayı raporuna 
göre bu dönemde 
dış satışta yüzde 6 
daralmayla bir mil
yar 639 milyon 
dolarlık ihracata 
ulaşıldı.

başladı.
Emin İlter, Ayşen 
Doda, Süleyman 
Çete resim atölye 
lerinde dersler aldı. 
Yıldırım, 2004 yılın
dan beri değişik 
resim sergilerine 
katıldı.
Bugün saat 13.oo de 
açılacak olan kişisel 
sergide Sibel 
Yıldırım yeni çalış
malarını sergileye

Aralık ayında binek 
otomobiller dışında
ki ana ihraç kalem
lerinde düşüş 
yaşandığına dikkat 
çeken OİB Başkanı 
Orhan Sabuncu, bu 
ayda en çök dış 
satış yapılan ülkeler
den Almanya ve 
İtalya'ya yönelik ger
ilemelerin olumsu
zluğa sebep 
olduğunu kaydetti. 
"Yıllık bazda ise 
başlıca pazarımız 
olan AB ülkelerine 
yönelik ihracatımız 
yüzde 11 aaraldı. AB 
ülkelerinirf otomotiv 
ihracatımızdaki payı 

cek. 
Lekesel anlatımla 
yapılmış 40’a yakın 
yağlı boya tabloların 
sergileneceği sergi 
nin ilgi toplaması 
bekleniyor.
Sibel Yıldırım, 2004 
yılında DGSG karma 
sergi, 2006 yılında 
Özdilek 8 Mart 
Kadınlar Günü 
Karma sergisi, 2008 
yılında DGSG‘nde 

da yüzde 72'den 
yüzde 68'e düştü" 
diyen Sabuncu söz
lerini şöyle 
sürdürdü:
"2012 yılında kur 
farkından dolayı 
yaklaşık 1.2 milyar 
dolarlık ihracat 
kaybı yaşandı. 
Euro/Dolar paritesi 
2011 seviyelerinde 
seyretse, 2012 için 
konulan 20 milyar 
USD'lik ihracat 
rakamına rahatlıkla 
ulaşılmış olacaktı. 
Tüm bu olumsuzluk' 
lara rağmen otomo
tiv endüstrimiz sek
törler bazında üst 

karma sergi, 2010 
yılında DGSG’de 
karma sergi, 2011 
yılında DGSG karma 
sergi, 2011 yılında 
Harbiye Askeri 
Müzesi’nde karma 
sergi ,2011 yılında 
Konak Kültür evinde 
kişisel sergi, 2012 
yılında TKM de 
karma sergi 2012 
yılında DGSG’nde 
karma sergiler açtı.

üste 7. ihracat 
şampiyonluğuna 
ulaşmıştır. 2013 
yılında da 20 
milyar dolar dış 
satış ile 8. 
sektörel ihracat 
şampiyonluğuna 
ulaşmayı hedefi! 
yoruz." 
Ayrıca otomotiv 
endüstrisi 2012 yılı ; 
Ocak-Kasım döne
minde 699 milyon 
USD dış ticaret 
fazlası vererek, yılı 
bir kez daha dış 
ticaret fazlası ile 
kapatmaya çok yak
laştı.
OİB'in raporuna 
göre geçtiğimiz ay 
binek otomobil ürün 
grubunda ihracatta 
artış yaşanırken, 
diğer ürün grupların
da gerileme mey
dana geldi. Buna 
göre otomotiv yan 
sanayiinde aralık 
ayında yüzde 8 azal
mayla 624 milyon 
dolarlık ihracata 
imza atıldı.

MMlıtiıM

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi tarafından
Yeni Yıl Çayı 
yapıldı.
Belediye Düğün 
Salonunda yapılan 
çaya katılım yoğun 
oldu.
Yeni yıl motivas 
yonu sağlamak ve 
yeni yıla moralli 
girmek için düzen
lenen çayda çekiliş

Halı saha 
macında buluştular

Anadolu Gençlik 
Derneği Gemlik 
Temsilciliği, Eğitim 
Bir Sen üyesi 
öğretmenler ile halı 
saha maçı yaptılar. 
Çekişmeli geçen 
maç Eğitim Bir 
Sen'in üstün
lüğüyle son buldu. 
Maç öncesi ve 
sonrası yapılan 
ikramlarla AGD'li 
gençler Eğitim 

de düzenlendi. 
Hediye çekilişle 
rininde yer aldığı 
çayda öğretmen ve 
kursiyerler doya 
siya eğlendiler. 
Usta öğretmen, 
kurs öğretmenleri 
ve kursiyerlerin 
katıldığı çay da 
müzik eşliğinde 
bayanlar doyasıya 
eğlendiler.

Bir Sen öğretmen
leri ile tanışarak 
hoşça vakit 
geçirdiler.
AGD Gemlik 
Temsilcisi Serbay 
Yalçın "İnsanların 
en hayırlısı insan
lığa faydalı olandır" 
inancı ile çahşmala 
rını yürüttüklerini 
ve bu tür etkinlik
lerin süreceğini 
belirtti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HSBC Gemlik Şubesi
Bireysel 
Bankacılık
Müşteri 4
Temsilcisi
Arıyor!
Bireysel Bankacılık Müşteri Temsilcisi
Gemlik Şubesi
Aranan Özellikler
► Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisadi İdari Bilimler ya da Mühendislik Fakültesi mezunu veya 

diğer fakültelerden mezun olup İşletme alanında yüksek lisans sahibi,
► Ekonomi ve finans sektörüne ilgi düyan,
► Finansal verileri yorumlama yeteneğine sahip,
► İnsan ilişkilerinde başarılı, ikna kabiliyeti yüksek,
► Analitik düşünme yeteneğine sahip, dinamik, araştırmacı.
► Tercihen SPK lisans belgesine sahip.
► 1985 ve sonrası doğumlu,
► Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirmiş.

Görev Tanımı
► Bireysel müşterilere, etkili müşteri iletişimi ve mükemmel hizmet kalitesi ile tüm bireysel 

bankacılık ürün ve hizmetlerini sunmak,
► Satış sürecini etkin yöneterek müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini tespit etmek,

► Mevcut müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi ve potansiyel müşterilerin kazanımında katma 
değer yaratmak,

► Müşterilerin ihtiyaç ve taleplerinin tespitini yaparak müşteri odaklı yaklaşım getirebilmek.

Başvurular 14/01/2013 tarihine kadar kabul edilecektir.

Adayların 14/01/2013 tarihine kadar 0 (212) 275 45 72 faks 
numarasına başvuru yapmalan gerekmektedir.
Tüm başvurular gizli tutulacaktır. HSBC<»
HSBC Bank A.Ş. tarafınaan yayımlanmıştır. 

I'

KİRALIK KÖRFEZ SİTESİNDE
DAİRE KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78

POMPACI 
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

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu İngilizce 
konusunda fark
lılığını ortaya koyu 
yor.
Özellikle erken 
yaşlarda çocukların 
İngilizceyi daha iyi 
öğrenmesi için farklı 
etkinlikler yapan 
Özel Aykent, geçen 
haftalarda İngilizce 
öğretmeni Efsun 
Uzun'un yönetiminde 
yapılan İngilizce 
kelime yarışmasında 
çocukları eğlendirdi. 
1. sınıflar arasında 
yapılan İngilizce 
kelime yarışmasında

çocukların bugüne 
kadar derslerde 
öğrendikleri 100 ün 
üzerinde kelimeden 
bir kısmını hatırla
maları istendi. 
Bu eğlenceli ve 
öğretici yarışmada 
minikler sınıflarını

desteklerken, 
yarışan arkadaşlarda 
kelimeleri doğru 
hatırlayarak arkadaş 
larını sevindirdi. 
Yarışma sonunda 
her iki sınıfa da 
armağanlar verildi.

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ı FJAAAAA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak TD ■ < Uh X < 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK । vl ı V I» VU UU

ELEMAN
CNC FREZE OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR
DOLGUN MAAŞ+SSK+YEMfK

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

MİKROSU MHAL SAN. TİC.ITD.ŞTİ
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi 6.Blok No: 9

Tel: 0 541 454 95 59 ORHANGAZİ

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Gemlik Karfez

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM
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2013 YILINDA NELER OLACAK?

Değerli okurlarım;
Yeni yıl için, değerli 

köşe yazarı arkadaş 
larım hem kendileri, 
hem gazetem adına 
sizlere yeterince iyi 
dilek temennilerinde 
bulundular.

Ben de sizlere 2013 
yılında AKP tarafın
dan maruz bırakıla
cağınız mağduriye 
tlere hazır olmanızı 
diler yapılacak zorla
malara fazla diren
meden, durumdan 
zevk almanızı öner
erek, 2013 de neler 
olabileceği yönünde
ki öngörülerimi yaz
mak isterim.

1- İstanbul-Çamlıca 
ve Taksim meydan
larından sonra gavur 
İzmir’in Müslüman 
laştırılması progra 
minin bir parçası 
olarak Konak mey
danı ve Karşıyaka 
sahiline de birer 
cami yaptırılması 

çalışmalarına hız 
verilecek.

2- Ömrünün 30 yılı 
at sırtında geçen 
kahraman ecdadımız 
Kanuni Sultan Süley 
man’ın o zamanlar 
demirden gö.. kul
landığı iddiaları orta 
ya atılacak, (olum 
normal bi gö.. otuz 
yıl eğer üstünde 
yağır tutar len.) gün
dem yoğunluğundan 
üzerinde pek fazla 
durulmadan meclis 
başkanı tarafından 
bir araştırma korniş 
yonu kurulması öne 
rilecek.

3-Tarihi yarımadaya 
Da Vinci köprü pro
jesinden sonra Istan 
bul’a üçüncü sırat 
köprüsü yapımının 
startı verilecek yala
ka basının gayretleri 
ve kaldır indirci mil
letvekillerinin öne 
risiyle köprünün 

adının BİRİNCİ 
TAYYİP SULTAN 
ERDOĞAN olması 
karara bağlanacak.

4-Allahuekber dağ 
larmda soğuktan do 
narak ölen 15.000 
askerin gerçek faili 
nin KEMAL 
ATATÜRK olduğu 
anlaşılacak ve bu 
sebeple mec liste 
ENVER PAŞA’ya 
iade-i itibar çalış
maları başlatılacak.

5-2012 de Türkiye’ 
deki emekli maaşla 
rımn yüksek olduğu 
nu açıklayan maliye 
bakanı İngiliz Meh 
met, 2013’de 
emeklilerden 
VARLIK VERGİSİ 
alınması yönünde 
meclise önerge vere
cek.

6-DİYÂkBâKîk 
ceza evinde yaşanan 
işkencelerin tam ben 
zeri olmasa da SİLİV 

RİDE işkenceye dö 
nüşen uzun tutuklu
luk hallerinin, tarihin 
geleceğinde bir gün, 
hesabının sorulaca 
ğım söyleyen gazete 
cinin başına pişmiş 
tavuk yağacak.

7- Yontma Taş ve 
Cilalı Taş devirlerin 
den esinlenilerek;

BALYOZ, ERGENE 
KON, KCK, ODA TV, 
12 EYLÜL ve 28 
ŞUBAT davalarının 
ikinci, üçüncü ve 
dördüncü versiyon
ları çekilip vizyona 
sokulacak, (bakın 
bize neler yapmak 
istiyorlardı) teranele 
rine devam edilecek, 
seçmen bu mağduri 
yetleri göz önüne ala 
rak AKP’yi son kez 
iktidara taşıyacak ve 
Tayyip’i de Cumhur 
başkanı yaparak 
hakkında açılmış ve 
açılacak tüm davalar 
dan kurtaracak.

8- Şehit ailelerine 
verilen maaşlar 
(muhtaçlık durumu 
ortadan kalkmıştır 
gerekçesiyle)kesile- 
cek bu yolla iktisat 
edilen paralarla Apo 
ya Bodrum Yalıka 
vak da yazlık alınıp 
cezasının bundan 
böyle güya ev hap 

sinde geçirmesine 
karar verilecek ve 
APO ilk genel seçim
lerde milletvekili ola 
rak meclise arz-ı 
endam edecek.

9-2011 ve 2012 de 
kişi başına düştüğü 
söylenen ama bütün 
aramalara rağmen 
bulunamayan ONBİN 
DOLARLIK milli 
gelirin, 2013 de 
ONBEŞBİN DOLAR’ 
a yükseldiği açıklana 
cak;

Kutlamalar, Başba 
kan’ın meşhur bal 
kon konuşması ile 
ANKARA da başla 
yıp Avrupa ve 
balkanlar üzerinden 
gelecek işsiz insan 
akınları ile birlikte 
KIRKPINAR tesisle 
rinde, davul zurna 
eşliğinde kırk gün 
kırk gece devam 
edecek, (hatırlarsınız 
Avrupa Birliğinden 
müzakere günü aldı 
ğımızda, sanki Avru 
pa Birliğine girmiş 
gibi AKP önünde yi 
ne bir balkon konuş
masıyla kutlamalar 
başlamış,gündüz 
vakti havai fişek at 
ma görgüsüzlüğünü 
bile yapmışlardı. 
Avrupa Birliğine 
girdiğimizi zanneden 
bazı aklı evvellerde 

yolda yarım dönerek 
yürümeye başlamış 
.soluğu pasaport 
almak için emniyette 
almıştı.) böylelikle 
bizim Avrupa bir
liğine girmemiz değil 
Avrupa Birliğinin 
bize girmesi sağlan
mış olacak ve bir 
daha asla Avrupa 
Birliği diye bir 
derdimiz olmayacak 
ve buna 
EGEMEN BAĞIŞ 
bakanımız çook 
bozulacak.

10-2013 yılının ilk 
ve ikinci yarılarında 
enflasyon hesapla
malarına tabi olan 
kalemlere standart 
getirilecek hesapla
malar bundan böyle, 
“DON LASTİĞİ,ÇIT 
ÇIT,ÇAM KOZALA 
Gl,TERAZİ DİRHE 
Mİ,TÜTÜN KAZIĞI, 
YAZIN PALTO,KIŞIN 
BİKİNİ” fiyatları 
üzerinden yapılarak 
enflasyonsuz bir 
hayata merhaba 
denilecek, 
hükümette çalışan
lara ikide bir enflas 
yon farkı ödeme zah
metinden kurtulacak.

Nice bahtiyar gün
ler yaşama temenni
lerimle iyi yıllar, 
güzel ülkemin güzel 
insanları.

lıııııılil'lııı iMli mit nar itlini
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
yurdun büyük 
bölümünde görüle
cek olan yağışların 
Edirne, Tekirdağ, 
Çanakkale, Balıkesir, 
Kahramanmaraş, 
Diyarbakır, 
Adıyaman, Elazığ, 
Tunceli, Bingöl, 
Muş, Bitlis, Siirt, 
Şırnak ve Hakkari ile 
Malatya'nın güney 
ve doğu ilçelerinde 
yer yer yoğun kar, 
bu sabah saat
lerinde Hatay, 
Osmaniye, Gazian 
tep, Kilis ve Mer 
sin'in doğu ilçele 
rinde kuvvetli sağa 
nak yağışlı olması 
bekleniyor.
Hava sıcaklığının, 
batı kesimlerden 
başlayarak, tüm 
yurtta hissedilir 
derecede azalacağı

tahmin ediliyor. 
Kuzey, iç ve doğu 
kesimlerde kuvvetli 
buzlanma ve don 
olayı bekleniyor. 
Rüzgarın değişik 
yönlerden, Batı ke 
simlerde kuzeyli 
yönlerden hafif ara 
sıra orta kuvvette, 
Marmara, Kıyı Ege 
ve Akdeniz'de yön
lerden kuvvetli ve 
kısa süreli fırtına 
(40-70 km/s) şeklin 
de esmesi bekleni 
yor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI

UYARISI
Yağışların Edirne, 
Tekirdağ, Çanakkale, 
Balıkesir, Kahraman 
maraş, Diyarbakır, 
Adıyaman, Elazığ, 
Tunceli, Bingöl, 
Muş, Bitlis, Siirt, 
Şırnak, Hakkari ve 
Malatya'nın güney 
ve doğu ilçelerinde 
yer yer yoğun kar, 
bu sabah saat
lerinde Hatay, 
Osmaniye, Gazian 
tep, Kilis ve Mer 
sin'in doğu ilçelerin 
de kuvvetli sağanak 

yağışlı olması bek
leniyor.
Yer yer yoğun kar 
şeklinde beklendi 
ğinden yaşanabile
cek olumsuzluklara 
(ulaşımda aksamalar 
vb.) karşı, başta 
sürücüler olmak 
üzere ilgililerin ve 
vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli 
olması gerekiyor. 
BUZLANMA VE DON 
OLAYI UYARISI 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve doğusu ile 
Doğu Karadeniz'in iç 
kesimlerinde kuv 
vetli olmak üzere, iç 
ve doğu bölgelerde 
buzlanma ve don 
olayı beklendiğinden 
yaşanabilecek olum
suzluklara (ulaşımda 
aksamalar vb.) karşı, 
başta sürücüler 
olmak üzere ilgilile 
rin ve vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli 
olması gerekiyor.

Uludağ'da Pistler 
Doldu Tastı

Türkiye'nin en 
önemli kayak 
merkezlerinden 
Uludağ, hafta sonu 
tatilini zirvede 
geçirmek isteyen 
tatilcilerle doldu. 
Kayak pistlerine 
akın eden tatilciler, 
Güneşli günün 
tadını kayak 
yaparak çıkardı. 
Kayak pistleri tatil
cilerin akınına 
uğradı. Her yaştan 
kayak, sever, 
Uludağ'da 

eğlenerek vakit 
geçirdi. Tatilciler, 
hafta sonunu fırsat 
bilerek zirveye çık
tıklarını ve güzel 
havanın tadını 
kayak yaparak 
çıkarttıklarını dile 
getirdiler.
Meteoroloji yetk
ililerinden alınan 
bilgiye göre, kar 
kalınlığının 90 san
timetre olduğu 
zirvede kar yağışı 
aralıklarla devam 
edecek
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UMURSPOR GALİBİYETİ KAÇIRDI 0-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Küme U 19 
Yaş Ligi 5. Grupta 
üst sıraları zorlayan 
Geçitspor ile Umur 
spor arasında oyna 
nan zevkli maçtan 
gol sesi çıkmadı. 
İlk yarının başlarında 
maça asılan 
Geçitspor'a karşı 
ikinci yarıda baskılı 
futbolla bir çok 
pozisyon bulan 
ancak değerlendire
meyen Umurspor 
galibiyeti kaçıran 
taraftı.
Emek sahasında 
oynanan maça ev 
sahibi Geçitspor 
daha iyi başladı. 7. 
dakikada Muham 
med Tosun'un kul
landığı faul atışında 
Umurspor kalecisi 
Alican topu üst 
direğin dibinden 
dışarı tokatladı. 
İlk on dakikadan 
sonra oyunda denge 
kuran ve rakip ka 
leye yüklenen 
Umurspor go\ 
arayışlarında 
Geçitspor kalecisi 
Tufan gole izin ver
medi. 37. dakikada 
Muratcan'ın kul
landığı atışta kaleci 
parmaklarının ucuyla 
tokatladı, üst direk
ten oyun alanına 
dönen topa kaleci 
bir daha müdahale 
ederek kornere attı, 
Umurspor arka 
arkaya bulduğu gol 
fırsatlarından fay- 
dalanamayınca ilk 
yarı golsüz kapandı. 
İkinci yarıya Nuri'nin

yerine Ufuk'u alarak 
başlayan Umurspor, 
daha atak oynamaya 
başlarken 48. 
dakikada 
Muratcan'ın şutu 
kalecide kaldı. 
Galibiyet için rakip 
kalete daha çok 
gelen Umurspor, 74. 
dakikada gol denilen 
atakta öne geçme 
fırsatını değerlendi
remedi, penaltı nok
tasına havalanan 
topa hamle yapan 
Muratcan'ın aşırtma 
şutu kalenin üstün
den dışarı çıktı. 87. 
dakikada Geçit 
spor'dan Fırat'ın 
şutu az farkla dışarı 
giderken maçın uzat
ma dakikalarında 
Enes'in yakın 
mesafeden vurduğu 
şutta kaleci gole izin 
vermeyince maç 
başladığı gibi golsüz 
sona erdi.
SAHA : Emek 
HAKEMLER : 
Murad Albay 6, 
Samet Bulut 6, 
Tolga Eruysal 6, 
GEÇİTSPOR : 
Tufan 6, Burak 5, 
Mustafa 5, Umut 6, 
Murat 6, Muhammet 
Şipal 5, Ramazan 5, 
Özen 4, (Fırat 2) Anıl 
4, Yavuzcan 6, 
Muhammed Tosun 6, 
UMURSPOR: 
Alican 6, Berk 6, 
Onur Aslan 6, Enes 
6, Mert 6, Onur Altın 
6, Nuri 4, (Ufuk 5) 
Sezer 5, Hakan 4, 
(Serdar 3) Okan 6, 
Muratcan 6, (Tugay 
2)

www-gemlikkorfezgazetesi.com

gemlikkorfezgazetesi.com
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Mlııimllıılılnıiiilg 5 hin engelliye umul
Ülkemizde ücret 
geliri elde eden
lerin sayısı 14 mily
on civarında. 
Toplam gelir ver
gisinin, yaklaşık 
yüzde 66’sını 
ödeyen ücretlilere, 
2013 yılında da 
vergi yönünden 
müjde yok! 
Gerçi hiç yok değil 
ama sembolik 
tutarlardaki avanta
jlara bakınca, ister 
istemez “olsa ne 
olur olmasa ne 
olur” diyorsunuz. 
YENİ VERGİ 
TARİFESİ 
2013 yılında, ücret 
gelirleriyle ilgili 
vergi tarifesinde, 
küçük bir değişiklik 
oldu ve yeni bir 
tarife belirlendi. 
2013 yılı ücret gelir
lerine uygulanacak 
“Gelir Vergisi 
Tarifesi” tabloda 
gösterildiği gibi 
olacak.
ÜCRETLİLERİN 
2013 YILI GELİR 
VERGİSİ TARİFESİ 
Tarifeden de fark 
edileceği gibi, ücret 
gelirlerinin toplam 
vergi matrahı 10 
bin 700 TL’yi 
aşmadığı sürece 
(örneğin asgari 
ücretin vergisi), 
yüzde 15 oranında 
gelir vergisi hesa
planacak.
Aylık ücretinin 
vergi matrahı 2 bin 
500 TL olan bir 
işçi; Ocak, Şubat, 
Mart, Nisan ayların
da (yani toplam 
10.000 TL 
üzerinden) yüzde 
15 gelir vergisi 
ödeyecek. Mayıs 
ayında, ücretinin

700 TL’si için 
yüzde 15, 1.800 
TL’si için de yüzde 
20 gelir vergisi 
hesaplanacak.
Haziran ayında ise 
ücretinin tamamı 
yüzde 20 gelir ver
gisine tabi olacak. 
ÜCRETLİLERİN 
ASGARİ GEÇİM 
İNDİRİMİ 
Sözcük anlamı 
itibariyle “asgari 
geçim indirimi” 
bireylerin insanca 
yaşayabilmeleri 
için gerekli olan 
asgari tutarın vergi 
dışı bırakılmasını 
ifade ediyor. 
2013 yılından 
itibaren asgari 
ücretin yükseltilme
sine bağlı olarak, 
ücretlinin kendi
sine, eşine ve 
çocuklarına uygu
lanan asgari geçim 
indirimi tutarı da 
arttı.
2013 yılında, 
ücretlilerin asgari 
geçim indirimi 
nedeniyle yarar
lanacakları aylık 
toplam vergi avan
tajı, 2012 yılı ile 
kıyaslamalı olarak 
tabloda göster
ilmiştir.
ENGELLİ 

ÜCRETLİLERE

GÜNDE 5-35 
KURUŞ İLAVE 
VERGİ AVANTAJI 
Engelli ücretlilere, 
“asgari geçim 
indirimi”nin yanı 
sıra, “sakatlık 
indirimi” adı altında 
ilave bir vergi 
kolaylığı sağlanıyor 
(Gelir Vergisi 
K.Md.31). 2013 
yılında;
- Birinci derece 
engellilere, 800 TL, 
- İkinci “ “ 400 TL, 
- Üçüncü “ “ 190 
TL, 
sakatlık indirimi 
uygulanacak. Buna 
göre, birinci derece 
engellilerin daha 
önce 770 TL olan 
“sakatlık indirimi” 
30 TL artırılmış 
oldu. Böyle olunca 
70 TL’lik artış 
nedeniyle 
aylık 4,50 TL, gün
lük 15 kuruş ilave 
vergi avantajı 
doğdu.
Burada söz edilen 
birinci derece 
engelliler; çalışma 
gücünün asgari 
yüzde 80’ini, ikinci 
dereceler asgari 
yüzde 60’ını, 
üçüncü dereceler 
de en az yüzde 
40’ını kaybetmiş 
olmalı.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 2013 
yılında 5 bin 423 
kadroya engelli 
memur alınacağını 
ve yerleştirme 
işlemlerinin Şubat 
ayı içerisinde 
gerçekleştir
ilmesinin plan
landığını bildirdi. 
Bakanlık'tan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre Çelik, 
bu yılki yerleştirme 
için kurumlarca 
Devlet Personel 
Başkanlığı'na intikal 
ettirilen kadro 
sayısının 5 bin 423 
olduğu belirtti. 
Çelik, bu kadrolara 
ilişkin nitelik kod 
kılavuzunun 
önümüzdeki

HM feıataı udini ali
Akaryakıt ürün
lerinden motorine 
zam yapıldı. 
Motorinin litresi 5 
kuruş zamlandı. 
Zamlı tarife geçerli 
olmaya başladı. 
Zam sonrasında 
İstanbul ve 
Ankara'da motorinin 
litre fiyatı 4.10 TL 
seviyelerinden 4.15 
TL seviyelerine çık
mış oldu.

Gemlik Karffez
««■lIk-Ik İli «oilok «Irası saictkiI

hafta itibarıyla 
Devlet Personel 
Başkanlığı'nca 
ÖSYM Başkanlığı'na 
intikal ettirile 
ceğini, adayların 
tercihlerinin alın
masına müteakip 
yerleştirme işlem
lerinin yapılmasının 
planlandığını kay
detti.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bakan Çelik, 
“Böylece 5 bin 423 
engelli vatan
daşımız, ÖSYM'nin 
takvimi de uygun 
olursa şubat ayı 
sonuna kadar veya 
en geç mart ayı 
içerisinde işlerine 
kavuşmuş 
olacak” ifadesini 
kullandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
itfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

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

n
513 23 94

VAPUR - FERİROT_______KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53

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

513 10 51
513 10 53
513 29 54

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

513 10 28 513 37 42 OTORÜS
ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası

Otobüs Termin
261 54 00

Pegasus Akmis Seyahat 
METRO

614 63 62
613 12 12

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 14 14
513 13 64 ali (18 Hat)

Aydın Turizm 
Süzer Turizm

613 20 77
612 10 72

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

524 85 86
513 10 92 DAĞITICILAR

Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

614 46 49
614 47 71
612 01 63

ilçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

GENIDAŞ
Aygaz 
Habaş
Mogaz

513 29 29
513 12 95

HASTANELER
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

513 16 37
513 75 581 İR Devlet Hastanesi 

Sahil Dev. Hast.
517 34 00
513 23 29 RELEDİYE Ergaz 

Ipragaz
513 88 43
513 22 59

II E Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

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

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 30 00TAKSİLER Zabıta 

BUSKİi U Körfez Taksi 
Çınar Taksi

513 18 21
513 24 67

itfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00İH Güven Taksi 

Gemlik Taksi 
। Manastır Taksi

513 32 40
513 23 24
517 33 94

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

513 1O 79
513 30 33
513 16 4S
513 O1 03

Gemlik Körfez
_______ GEKLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4465 

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

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

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

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 

CM101MMXI 
FUNDAMENTALS: 
11:00-12:30-14:00- 
15:30-17:00-18:30- 

20:00-21:15
REZERVASYON 

5133321



DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER... 
I

ÇOK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

AKINCI 
SİTESİ

Statik Proje, İnşaat Mühendisi
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

GEMLİK

BTım i Erken Ödeme Avantajı

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatınmıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

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...

Cumhuriyet
Mh

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244
www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk. 
Kat:3 D:21 Nilüfer t BURSA
Tel: 0(224), 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Orhan iye Yenı
MpVlh

Kayhan Mh Gemlik

Dr. Ziya 
KayaMh.

Em Hlaa.rMh

ali berker akıncı 
mimarlık

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@aliberkerakinci.com

Ata ,,

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE/ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:info@aliberkerakinci.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattirı DEMİR/Emlak Müşaviri

TEL &FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

■

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemKkkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Organ Bağışı 
Haberlerinden Etkilendi, 
Birçok Kişiye Can Verdi 
organ bağışı haberlerinden 
etkilenip ölünce organlarının 
bağışlanması için vasiyette 
bulunan Aynur Ateş, 1 hafta 
sonra ölünce karaciğeri ve 2 
böbreği ile Bursa'da 3 kişiye 
hayat verdi. Haberi sayfa 3’de

Çjjp evde yaşayan tiroid ve akciğer kanseri Ahmet Güler hastanede öldü 

Hliiıınım, fcırtann beni’ 
tüyen hastayı kurtaramadılar
Lise Caddesi’ndeki çöp evinde ölümle 
pençeleşen kanser hastası Ahmet Güler, 
dün yaşama veda etti. Akciğer ve tiroid 
kanseri olan Ahmet Güler, hastalandıktan 
sonra bazı esnafın destekleri ile yaşama 
tutunmaya çalışıyordu. Yaşlı hasta, hasta 
neye kaldırılırken, sağlık ekiplerini görünce 
“ölüyorum, kurtarın beni” diye yalvarmıştı. 
Güler, dün saat 14.oo sıralarında yaşama 
gözlerini yumdu. Haberi sayfa 4’de

lınııliftıiııitt

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İnsana değer vermek...
Dün manşetten verdiğimiz bir haberimiz 

vardı.
“Kanser hastası çöp evde ölümü bekli 

yor” diye...
Gazeteye bu başlığı koyduktan sonra 

kendi kendime, ‘yanlış mı yaptım’ diye 
sordum.

Hasta, 112 Acil Ambulansı ile o yaşanmı 
yacak ortamdan Hastaneye kaldırılmıştı.

Durumu haber veren esnaf ile birlikte 
hastanın kaldığı mekana gittiğimde ‘böyle 
bir ortamda bir hasta nasıl kalabilir’ diye 
şaşırmıştım.

Çöp ortama mutlaka bir günde gelinme
di.

Kimsesiz olmanın, hasta olmanın, garı 
ban olmanın sonuçlarıydı bu... 4’de

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, 2011 - 
2012 döneminde kırağı ve don nedeniyle su 
kaybeden ürünün iri daneli olmadığını, üre 
ticinin en iri dane olan 270 - 300 kalibre zey 
tini 5-10 kuruşluk farkı tercih ederek tüc
cara verdiğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Kar etkisini arttırıyor
Meteorolojinin 
uyarılarına rağmen 
kara hazırlıksız 
yakalanan BursalI 
lar, tipi şeklinde ya 
ğan karda yürümek
te güçlük çektiler. 
Türkiye’yi etkisi altı
na alan kar yağışı 
Bursa’da da etkisini 
yoğun şekilde gös
terdi. Şehir merkezi
ni beyaza bürüyen 
kar yağışına hazır
lıksız yakalanan 
vatandaşlar, zor 
anlar yaşadı.
Bursa Valiliği'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, merkez 
Osmangazi, Nilüfer 
ve Yıldırım ilçelerin 
de, yoğun kar yağışı

nedeniyle ilk ve orta bugün tatil edildi, 
dereceli okullar Haberi sayfa 5’de

Mİ 
baskettiler

MM
4 takım ve Genç 
takıma oyuncu 
kazandırmak için 
Gücümspor 
Basketbol Kulübü 
1991-1992-1993- 
1994-1995-1996- 
1997-1998-1999- 
2000-2001-2002 yıl
larında doğmuş, 
lisanssız basket- 
bolcu adaylarının 
katılabileceği 
seçmelerin yapıla
cağı bildirildi. 8’de

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemKkkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik'ten üreticiye sitem
Mektup...

Ergenekon, Balyoz, Kafes, 28 Şubat... Dava 
üzerine dava... Bu davaların tümü de askeri 
hedefliyor.

Sözde delillerle sivil memurdan 
Genelkurmay Başkam’na dek yüzlerce kişi 
tutuklu tutuksuz yargılanıyor. Geçenlerde 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın 
soru önergesine Milli Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz’ın verdiği yanıtlar ,"Balyoz davasının 
temelindeki iddiaların gerçekdışı olduğunu” 
ortaya koydu.

O yanıtlardan en önemlisi “2003 yılında 
Microsoft 2007’nin kullanılması mümkün 
değil”

Hadi bakalım... Devletin yetkili ve etki li 
ağzından çıkan bu yanıta göre en azından 
“Balyoz Davası”ndan yargıla nanların 
serbest kalması gerekmez mi?

Bakalım hâkimler ne karar verecek?
Ya da Milli Savunma Bakanı kendisi 

üzerinde kurulması olası baskılar sonrasında 
nasıl bir tavır sergileyecek?

Bekleyip göreceğiz.
Cumhuriyet Gazetesi bir süredir tutuklu 

olarak yargılananların cezaevinden yazdıkları 
mektupları yayınlıyor.

Tümü de onurlarını koruyarak, değerlerine 
sahip çıkarak gerçekleri yahn bir biçimde 
ortaya koyuyor.

Tam da Balyoz davasının çöktüğüne dair 
yanıtın verildiği gün yayınlanan bir cezaevi 
mektubu çok derin anlamlar taşıyor.

Mektup Sincan F Tipi Cezaevi’nde kalan 28 
Şubat Tutuklusu Emekli Albay Alican 
Türk’ten...

Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin, 
Artık benim adiiyede davam var?
Suçsuz yere mahpuslarda yattığım, 
Artık benim baş koyduğum davam var! 
Öğrendim ki ben darbeye teşebbüs 

etmişim,
Yasaları tanımayıp hükümeti yıkmışım, 
Vay canına! Baksana ben neymişim, 
Artık benim gülünecek davam var! 
Sabahın beşinde duruşma mı olur? 
Hâkim yorgun düşmüş, kürsüde uyur. 
Böyle mahkemeden çıkar mı hayır? 
Artık benim hayırsız bir davam var! 
Belli ki mahkeme öncelerden kurulmuş, 
Talimatı verilmiş, hükmü çoktan yazılmış. 
Hukuk vardır sanmıştım, meğerse bir oyun

muş,
Allık benim iki perdelik davam var!
Attılar F tipine suçlu suçsuz demeden, 
Çok “bilgili” savcılar, hak hukuk 

gözetmeden,
Bunlar belge dediler, imza bile olmadan, 
Artık benim müebbetlik davam var!
Ergenekon, Balyoz, Kafes, 28 Şubat...
Kim varsa muhalefet, tut kolundan zindana 

at.
Sonra meydanlarda bağır: “İşte budur 

adalet!”
Artık benim böyle adaletle davam var! 
Komisyonlar kuruldu yargıya yol gösteren, 

Türlü türlü beyanlarla dosyaları besleyen, 
“Bu darbedir!” diyeni itinayla dinleyen, 
Artık benim Nimet BAŞ destekli davam var! 
Üçüncü Yargı paketi, özgürlük Hâkimleri, 
Bilemezdik bu yasa göz boyama halleri... 
Meğer niyet başkaymış, saldılar katilleri, 
Artık benim umut tacirleri ile davam var! 
İntikam ateşiymiş yüreklerinde tek yanan, 
Dillerindeki sevgi de merhamet de hep 

yalan,
Sevgi varsa bir yerde, orda olmaz intikam, 
Artık benim kin kusulan davam var!
Hiç seslendin mi cam ardından eşine? 
Dokunmadan saçının bir teline... 
Konuştukça hüzün çöker yüzüne, 
Artık benim göz yaşartan davam var! 
Velhasıl Alican, üzülme, sen kul hakkı 

yemedin...
Din imanla vatandaşı soymadın...
Siyasetle mahkemeler kurmadın...
“Bu bizdendir, bu onlardan” demedin... 
Vatanına, ulusuna hiç ihanet etmedin... 
Boynuna takacağın bir madalyan daha var! 
Artık senin yüz akı bir davan var!

Bursa merkezli 
faaliyet gösteren 
Marmarabirlik, 
sofralık zeytin 
hasadının başla
masından bir hafta 
sonra, piyasada tek 
ahcı olarak kalan 
firma olarak 2012 - 
2013 kampanyasını 
11 Ocak'ta son
landırma kararı aldı. 
Şu ana kadar 140 
milyon lira 
değerinde yaklaşık 
45 bin ton ürün alan 
Marmarabirlik, 
bedellerin geri kalan 
kısmının ödeme 
takvimini de 
kampanya sonunda 
açıklayacak 
ÜRETİCİ 
BİNDİKLERİ DALI 
KESTİ 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, 2012-2013 
kampanya döne
miyle ilgili yaptığı 
yazılı açıklamada, 
geçen yıla ilişkin 
bazı rakamlar verdi. 
Asa, 2011 -2012 
döneminde kırağı ve 
don nedeniyle su 
kaybeden ürünün iri 
daneli olmadığını, 
üreticinin en iri dane 
olan 270 - 300 kali
bre zeytini 5-10 
kuruşluk farkı tercih 
ederek tüccara 
verdiğini söyledi.

İHİfcftiİİİBlitililiîllIllii
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğünce açılan MTSK 
Direksiyon Eğitimi 
Öğreticiliği Kursu 
sona erdi.
Yapilacak olan 
Yazıh sınav sonucu 
başarılı olanlar bel
gelerini alacak ve 8 
hafta devam eden 
kurs sona erecek.
Yaklaşık olarak 2 
aydır devam eden 
ve 200 saatlik bir 
eğitimi tamamlayan 
kursiyerler, gerek 
uygulamalı ve 
gerekse teorik 
olarak eğitimi 
tamamladılar.
92 kişinin başvuru

Oysa 
Marmarabirlik'in, 
ortak üreticisinin 
mağduriyetini azalt
mak amacıyla yak
laşık 17 bin ton 
yağlık zeytini 1,25 
liradan aldığını hatır
latan Asa, "Özetle 
geçen yıl üretici 
ortaklarımız iri 
daneli ürünü tüc
cara, küçük ve 
yağlığı 
Marmarabirlik'e ver
erek bindikleri dalı 
kesmişlerdir" dedi. 
İri kalibre ürün yok
luğundan geçtiğimiz 
yıl satışların düşük 
kaldığını ifade eden 
Hidamet Asa, 
"Stoklarımızda her 
kalibreden ürün 
olması gerekirken 

da bulunduğu ve 70 
kişinin tamamladığı 
kurs yapılan 
sınavlar ve bunların 
değerlendirilmesi 
sonucu belge 
almaya hak 

ortaklarımızın 
geçtiğimiz yıl gös
terdiği davranış 
nedeniyle 
satışlarımız hede
flediğimiz rakam
ların altında gerçek
leşmiştir" dedi. 
AVANS FİYATIN 
ÖNEMİ ANLAŞILDI 
Çarpıcı bir tespit 
yapan Asa, 
"Geçtiğimiz yıl 
Marmarabirlik'in 
fiyatlarını beğen
meyen üretici 2 
liraya aldığımız 460 
kalibre ürünü kendi 
havuzunda tuzladı. 
Şu an o kalibredeki 
ürünü üreticimiz 1 
liraya satabilmekte" 
dedi. Başkan Asa, 
bu yılın fiyat poli
tikasına ilişkin de 

V

kazananlar belir
lenecek. Trafik 
Eğitimi ve 
Psikolojisi, Trafik 
Kuralları, Güvenli 
Araç Kullanımı, 
İletişim, Çevre,İlk

şunları söyledi: 
"2012 - 2013 ürün 
ahm kampanyası 
başlangıcında 190 
daneli ürüne 6,00, 
200 daneli ürüne de 
5,60 lira fiyat ve 
rildiğinde bir bardak 
suda fırtınalar 
koparıldı. Fiyatlar 
düşük bulundu ve 
çok eleştiri yapıldı. 
Ne yazık ki bir hafta 
sonra tüccar 
piyasadan çekildi ve 
tek ahcı olarak 
Marmarabirlik kaldı. 
Üstelik çok eleşti 
rilen avans fiyat 
uygulamasını bu 
sene yapmadık. 
Nihai fiyat açıkla
madığımızda üretici 
sitem edip avans 
fiyat açıklamasay- 
dınız, tüccar daha 
yüksek fiyat vere
cekti söyleminde 
bulunuyordu. Bu 
sene nihai fiyat 
açıkladık. Ne oldu? 
Tüccar ilk haftada 
piyasadan çekildi ve 
şu anda bizim 6 
liraya aldığımız 
ürünü tüccar 4,5 - 5 
liraya alıyor. Bütün 
bu yaşananlar gös
terdi ki, avans fiyat
la ahm yapılmalı, arz 
talebe göre oluşan 
fiyatlardan sonra 
nihai fiyat belirlen
melidir."

yardım ve Öğret
menlik Meslek bil
gisi derslerinde 
alanlarında uzman 
eğitimcilerin ders 
verdiği eğitim 
tamanlandı.

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HaMı MMı »amin paniği
Bursa’daki bir 
ayakkabı dükkanın
da paniğe neden 
olan yangın, itfaiye 
ekiplerinin zamanın
da müdahalesi ile 
söndürüldü 
Olay, saat 03.00 
sıralarında merkez 
Yıldırım İlçesi Erikli 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Erikli 
Caddesi’nde faaliyet 
gösteren ayakkabı

dükkanında elektrik 
kontağından çıkan 
yangın, bir anda 
büyüdü. Çevredeki 
vatandaşların ihbarı 
ile olay yerine gelen 
polis ekipleri çevre 
güvenliğini alırken, 
itfaiyenin zamanında 
müdahalesi ile 
alevler büyümeden 
söndürüldü. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

İnegöl’de akıl almaz kaza
İnegöl ilçesinde, 
yüksek gerilim hat
tını yenileyen ekipte 
görevli yol güven- 
likçisi, yere düşen 
çelik iletim hattını 
otobüsün altından 
almak isterken 
canından oldu.
İnegöl’ün şifalı 
kaplıcalarıyla 
meşhur Oylat 
yönüne enerji 
taşıyan yüksek geril
im hattının yenilen
mesi sırasında yere 
düşen çelik tele, 
Tavşanlı istikame
tine giden Ahmet 
Arslan’ın kullandığı 
43 UF 717 plakalı 
yolcu otobüsü 
takıldı. Çelik telin 
yolcu otobüsünün

arka tekerleğine 
takılıp sürüklendiği
ni gören taşeron 
firma çalışanların
dan yol güvenliği 
görevlisi 55 yaşında-

ki İsmail Erdoğan, 
çelik teli almaya 
çalışırken, telin 
ayaklarına dolan
ması üzerine yere 
düşerek kafasını

asfalta çarptı. 
Otobüs şoförü fark 
edinceye kadar 
35 metre asfaltta 
sürüklenen İsmail 
Erdoğan ağır yara
landı.
Otobüs yolcuları 
arasında bulunan bir 
sağlık görevlisinin 
müdahalesine rağ
men İsmail Erdoğan 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Erdoğan’ın akıl 
almaz şekilde 
ölümü mesai 
arkadaşlarını şok 
etti. Erdoğan’ın 
cenazesi Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırılırken, kazayla 
alakalı tahkikat 
başlatıldı.

Organ Bağışı Haberlerinden
Etkilendi, Birçok Kişiye Can İlerdi
Televizyonda izlediği 
organ bağışı haber
lerinden etkilenip 
ölünce organlarının 
bağışlanması için 
vasiyette bulunan 
Aynur Ateş, 1 hafta 
sonra ölünce 
karaciğeri ve 2 
böbreği ile Bursa'da 
3 kişiye hayat verdi. 
Televizyonda izlediği 
organ bağışı haber
lerinden etkilenip 
ölünce organlarının 
bağışlanması için 
vasiyette bulunan

Aynur Ateş, 1 hafta karaciğeri ve 2 
sonra ölünce böbreği ile Bursa'da

3 kişiye hayat verdi. 
Aynur Ateş'in alınan 
pankearsı ise, 
Ankara'ya gönderil
di. Ateş'in cenazesi, 
merkez Osmangazi 
İlçesi Mollaarap 
Camii'nde kılınan 
cenaze namazının 
ardından Sarıkaya 
Mezarlığı'nda 
toprağa verildi. 
Ateş'in cenaze töre
nine ailesi, çocuk
ları, akrabaları 
katıldı. -

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Cin olmadan şeytan 
çarpmak!

CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile 
TSE Bursa İl Koordinatörü Mustafa 
Karaman arasında yaşanan otomotiv 
test merkezi tartışmasını aktardığımız 
yazıya gelen tepkiler var. Yazının yayın
landığı gün Mustafa Karaman aradı, 
“Darmadağın filan değilim, dimdik ayak
tayım” dedi. Güzel bir gazetecilik örneği 
sergilediğimi belirterek kutladı. İnce alay 
mı vardı sözlerinde, sitem mi, kavraya
madım!
AKP Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk 

de aradı. Partisinin il başkanıyla karşı 
karşıya getirecek cümle kurduğumu, 
bundan rahatsız olduğunu söyledi.

Öztürk haklı. AKP İl Başkanı Sedat 
Yalçın’ın adı geçen cümle sanki çalışıy
orlarmış gibi bir hava yaratmış. Oysa 
öyle bir çatışma söz konusu değil..
Söylediği de oldukça açık:
“Otomotiv test merkezi Yenişehir ya da 

Karacabey’e yapılmış benim için fark 
etmez. Ama mutlaka Bursa’ya yapılmalı. 
Fakat daha az verimli olması sebebiyle 
Karacabey’deki araziyi tercih ederim.”

PATENT FAKİRİYİZ
Konu otomotiv olunca, en başta sorgu

lanması gereken, bu alandaki patent 
sayısı elbette.. Yani yerli üretim!

Verilere baktığımızda oldukça karamsar 
bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye’deki en 
büyük otomotiv üreticileri bile ne yazık 
ki yabancı firmaların patentli ürünlerini 
lisansla üretiyor. Yabancı otomobil fir
malarının birkaç yılda aldıkları patent 
sayısı onbinlerle ifade edilirken, 
Türkiye’de 100’ü bile geçmediğinden 
bahsediliyor.

Bütün sektörlerde dünya çapında 
bugüne kadar 90 milyona yakın patent 
başvurusu yapılmış. Türkiye’de patent 
verilen buluş sayısı sadece 12 bin.. 
Oldukça düşündürücü..

AR-GE PROJE PAZARI
Bu olumsuz tabloyu biraz olsun 

değiştirebilmek için çabalayan Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB) bu yıl ikinci kez “Türkiye Otomotiv 
Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve 
Tasarım Yarışması” düzenliyor.

Toplam 300 bin lira ödüllü yarışmaya 
özellikle gençlerin katılımını teşvik 
amacıyla üniversitelerde tanıtımlar 
yapılıyor.

Proje pazarı için son başvuru tarihi 15 
Mart 2013, tasarım yarışması için ise 1 
Nisan 2013..

Proje pazarı ve yarışma, otomotiv sek
töründe çalışan profesyoneller, araştır
macılar, akademisyenler, ilgili dallarda 
eğitim alan öğrenciler ve otomobil 
tutkunlarını içine alan geniş bir kitlenin 
yaratıcı fikirlerini ortaya koyabileceği iki 
farklı proje..

Bu çerçeveden bakınca;
Bursa’ya otomotiv test merkezi kuralım 

kurmasına.. Elbette Bursa için kazançtır. 
Ancak bu iş, “cin olmadan şeytan çarp
maya çalışmak” anlamına gelmiyor mu?

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İnsana değer vermek...
Hastanın o duruma nasıl geldiğini sor 

gulamıyorum.
Bir çeşit geldi..
Ama bundan sonrası önemli.
Bu apartmanda, sanırım 2 yıl önce yine 

bir çöp daire vardı.
Yaşlı bir emekli öğretmeni, komşuları 

şikayet edince, eve giden zabıta şaşırmıştı.
Bütün odaları poşet torba ve çöplerle 

doluydu.
Yatacak bir yataktan başka birşey 

görülmüyordu ortada.
Poşetleri tıkılmış emekli maaşları bulun 

muştu, hiç ellenmemiş...
Kimi banknotlar kullanımdan kaldırıl 

mıştı.
Bazı ziynet eşyası da vardı...
O ziynetleri ve paraları alacak resmi 

kurum çıkmayınca, Belediye Başkan Yar 
dımcısı Cemil Acar, zabıta memurları ve 
polis, bir tutunakla parayı ve diğerlerini 
belediyedeki Acar’ın kasasına koymuştu.

Sonra o paralar ve eşyalar, Acar’ın başı 
na dert oldu.

Yaşlı kadın, sağlığına kavuşunca, bir 
avukat tutup, dava açmıştı Cemil Acar’a

Gemlik’te insanları yaşadığı çöp evler 
var.

Bunlar ya bilinmiyor, ya da bilindiği hal 
de ilgililere duyurulmuyor.

Burada yaşayanlar için de, o binada otu
ranlar için de, bu tür evler sorundur.

Geçen yaz bu evlerden birinde, yangın 
çıktı.

Az daha Mahalle yanacaktı.
Bir de Salih kardeşimiz vardı çöp evde 

yaşayan. Şimdilerde nerededir bilmiyorum. 
Çok zamandır gözükmüyor ortalıkta.

O’nunla ilgili bir haber yaptığım için on 
larca mektup atmıştı işyerime ve tehditler 
savurmuştu.

Çöp evlerle mücadele etmek ve onları 
bulmak gerekli.

Sonuçta bu evlerde, ya akıllıca engelliler, 
ya da yaşlı ve zor durumda olanlar oturu 
yor.

Ahmet Güler ile ilgilenen esnafı dinledik
ten sonra o insan için üzüldüm.

Ve... dün attığım başlığın yanlış olmadı 
ğını anladım.

Ahmet Güler, 'ölüyorum kurtarın beni’ 
diye bağırıyordu sağlıkçılara...

Kurtarılamadı..
İşin kötüsü, ölüsüne bile birkaç esnaf 

sahip çıkıyor.
Bu gün, o tanımadığım insan kimsesiz 

ler mezarlığında toprağa verilecek.
Neden bu tür hastalara devlet sahip çık

maz, anlamak mümkün değil.
Yataklı tedavisi düzenli yapılsaydı, yani 

insana insan olduğu için değer verilseydi, 
bugün yaşanan, yaşanmayabilirdi.

Duyduğum o sesi hiç unutamayacağım.
Ahmet Güler, bu dünyada çekti ama, 

inşallah öbür tarafta huzur bulur.
Toprağı bol olsun.

Çöp evde yaşayan tiroid ve akciğer kanseri Ahmet Güler hastanede öldü

‘Ölüyorum, kunarın beni’
dinen hastaaı kmtaramadılaı
Lise Caddesindeki 
çöp evinde ölümle 
pençeleşen kanser 
hastası Ahmet 
Güler, dün yaşama 
veda etti.
Akciğer ve tiroid 
kanseri olan Ahmet 
Güler, hastalandık
tan sonra bazı 
esnafın destekleri ile 
yaşama tutunmaya 
çalışıyordu.
Üç ay önce boynun
da küçük bir yara 
çıkan Ahmet Güler, 
esnaflar tarafından 
Bursa Tıp Fakültesi 
Hastanesi Onkoloji 
Bölümü’ne götürül 
dü.
Burada yapılan 
incelemede hastalı 
ğın ileri boyutta 
olduğu görüldü. 
Ancak, hasta 
tedavisini hastane 
de sürdüremedi. 
Taburcu edilen 
Ahmet Güler, yine 
hijyenik olmayan 
çöp evine döndü. 
Ev ortamında 
hastalığı hızla 
ilerleyen Ahmet 
Güler ile ilgilenen 
esnaf, çalmadık kapı 
bırakmadılar.
Ancak, hasta has
tanede yatarak 
tedavi görmedi. 
Önceki gün, hasta 
mn durumunu iyi 
görmeyen esnaflar
dan Necdet Yar, 
arkadaşları ile 112 
acil ambulansı iste
diler.
Çöp eve gelen 
sağlık ekipleri, 
Ahmet Güler’i 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Has 
tanesi Acil Servisi' 
ne kaldırdı.

KURTARIN’ DEDİ 
VE ÖLDÜ
Yaşlı hasta, sağlık 
ekiplerini görünce 
“ölüyorum, kurtarın 
beni” diye yalvardı.

Hastaneye götürü 
len Güler, ilk 
tedavisinden sonra 
Kulak burun boğaz 
bölümünde bakıma 
alındı.

Ahmet Güler’in 
tedavi edildiği has
tanede dün öğleden 
sonra saat 14.oo 
sıralarında öldüğü 
bildirildi.
Hastane morguna 
kaldırılan Güler’in 
bugün Gemlik 
Mezarlığında kimse
sizler bölümünde 
toprağa verilmesi 
bekleniyor.
Balıkpazarı 
esnaflarından 
Necdet Yar, Ahmet 
Güler’in Bursa da 
yaşayan kardeşini 
bulduklarını ve acı 
haberi verdiklerini 
belirterek şunları 
söyledi: 
"Kardeşinin 
öldüğünü bildirince 
‘Biz onun dirisini de 
ölüsünü de istemi 
yoruz’ dediler. 
Rahmetlinin cena 
zesini de kaldırmak 
bize düşecek.
Birkaç esnaf ile 
cenazeyi alıp 
toprağa vereceğiz. 
Bu hastayla 
ilgilenirken devletin 
muhtaç bir hastaya 
sahip çıkmamasını 
üzülerek gördük.” 
dedi.

‘ÖLÜYORUM

KRŞcDc B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No' •
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax:(0-224)513 35 95
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Kar etkisini arttırıyor
Meteoroloji 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
zirvede yeniden 
başlayan yoğun kar 
yağışıyla birlikte 
zirve yeniden 
beyazlara büründü. 
Milli Parklar 
gişelerinden itibaren 
yoğun kar sebebiyle 
jandarma araçların 
zincirsiz çıkışına izin 
vermezken, 
Uludağ'da hava 
sıcaklığının eksi 11 
dereceye kadar 
düştüğü, kar yağışı 
mn Çarşamba günü 
ne kadar devam ede
ceği bildirildi.

BURSA’DA KAR 
YAĞIŞI ARTIYOR 
Meteorolojinin 
uyarılarına rağmen 
kara hazırlıksız 
yakalanan 
Bursahlar, tipi şek
linde yağan karda 
yürümekte güçlük 
çektiler. 
Türkiye’yi etkisi altı
na alan kar yağışı

Bursa’da da etkisini 
yoğun şekilde gös
terdi. Şehir merkezi
ni beyaza bürüyen 
kar yağışına hazırlık
sız yakalanan vatan
daşlar, zor anlar 
yaşadı.
Dün sabah saat

lerinde başlayan ve 
öğle saatlerinde ise 
etkisini arttıran kar 
yağışının 2 gün 
boyunca etkili ola
cağı bildirildi. 
Özellikle yüksek 
kesimlerdeki ev ve 
araçlar karla

kaplanırken, bazı 
araçlar da güçlükle 
yoluna devam etti.

BAZI İLÇELERDE 
OKULLAR TATİL 
Bursa merkez ile 
Orhangazi ilçesinde, 
yoğun kar yağışı 
nedeniyle ilk ve orta 
dereceli okullar, 
bugün tatil edildi. 
Bursa Valiliği'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, merkez 
Osmangazi, Nilüfer 
ve Yıldırım 
ilçelerinde, yoğun 
kar yağışı nedeniyle 
ilk ve orta dereceli 
okullar bugün (bir 
gün) tatil edildi. 
Ayrıca, kamuda 
çalışan hamile ve 
engelliler de yarın 
idari izinli sayılacak. 
Orhaneli ilçesinde 
de ilk ve orta dere
celi okulların, aynı 
nedenlerle 
Kaymakamlık 
tarafından bugün 
tatil edildiği 
bildirildi

GEMLİK DERSİMIİI.ER BEBNEĞI 
BAŞKANLIĞINDAN 
KONGRE HANI

Gemlik Dersimliler Derneği’nin 
olağan genel kurul toplantısı 20 Ocak 
2013 Pazar günü saat 11.oo-17.oo 
arasında Hünkar Hacı Bektaşi Veli 
Derneği toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
toplantı 27 Ocak 2013 Pazar günü aynı 
saat ve yerde çoğunluk aranmaksızın 
yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış ve Divan oluşumu
2- Yönetim ve Denetim Kurulları 

çalışma raporlarının okunması ve 
görüşülerek aklanması

3- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
4- Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
5- Disiplin ve Üst Kurul delegelerinin 

seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

Zonfluldalrta maden 
isçileri zehirlendi: 8 ölü

Zonguldak Kozlu 
İşletmesi'nde 
çalışan 8 işçi metan 
gazından 
zehirlenerek hay
atını kaybetti. Ölen 
madencilerin kim
likleri de belli oldu. 
Türkiye Taş 
Kömürü (TTK) 
Genel Müdürü 
Burhan İnan, yer 
altında 8 
madencinin cese
dine ulaşıldığını 
söyledi.
inan, yaptığı açıkla
mada, -630 kodun
da açığa çıkan 
metan gazından 
etkilenen 8 işçinin 
hayatını kaybettiği
ni söyledi.
KİMLİKLERİ BELLİ 
OLDU 
Türkiye Taş

Kömürü (TTK) 
Kozlu Müessese 
Müdürlüğü maden 
ocağında metan 
gazının açığa çık
ması nedeniyle 
hayatını kaybeden 8 
işçinin isimleri 
belli oldu, 
TTK Genel Müdür 
Yardımcısı Mahmut 
Özçeiik, gazete
cilere yaptiğı açık
lamada, maden 
ocağında yaşamını 
yitiren işçilerin 
isimlerinin Hüseyin 
Kürekçi, Haşan 
Bozacı, Muharrem 
Yapıcı, Yüksel 
Koca, Ahrriet 
Şekerci, Koksal 
Kadıoğlu, Muhsin 
Akyüz ve Satılmış 
Arslan olduğunu 
söyledi. ,

Cumhurbaşkanlığı için 
ilk aday CHP'den çıktı
2014 yılında yapıla
cak Cumhurbaş 
kanlığı seçimi için 
ilk aday ortaya çıktı. 
CHP Tunceli Millet 
vekili Kamer Genç, 
cumhurbaşkanı 
adayı olacağını açık
ladı. Habere göre, 
Kamer Genç Cum 
hurbaşkanı adayı 
olduğunu açıkladı. 
Genç, yaptığı açıkla
mada, CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu'na da 
aday olacağını daha 
şimdiden söylediği
ni belirterek, "Sayın 
Genel Başkan'a 
söyledim. Eğer parti 
bir aday çıkaracak
sa, tabi çıkarsın. 
Ancak ben de aday 
olacağım. Mevcut 
sisteme göre aday 
olmak için 20 vekilin 
imzası gerekiyor. 
Ben de milletvekili 
yim. 19 imza daha 
bulacağıma inanıyo
rum" dedi. 32 yıllık 
siyaset hayatı 
olduğunu hatırlatan 
Genç, "Daha önce 
de 15 sene Danıştay 
tetkik Hakimliği,

savcılığı yaptım. 6 
yıl il denetimde 
çalıştım. Yani 
mâliyeyi de idareyi 
de biliyorum. 
TBMM'de pek çok 
komisyonda görev 
yaptım. Devleti en 
iyi bilenlerden biri 
yim" diye konuştu. 
Kamuoyunun da 
kendisini "iyi 
tanıdığını" kaydeden 
Genç, hemen her 
hafta ülkenin başka 
bir yerine seyahat 
ettiğini, halkın ken
disine güvenini 
gördü ğünü 
belirterek, 
"Memlekette 
Cumhurbaşkanı 
olarak sadece 
Tayyip Erdoğan ve 
Abdullah Gül mü 
var? Bunlar zaten 11 
yıldır üst düzey 
kademelerde ülkeyi 
yönetiyorlar. Rejimi 
dönüştürdüler, 
demokrasiyi 
götürdüler, ülkeyi 
bölünmenin eşiğine 
getirdiler. Ben bun
lardan rahatlıkla 
kurtarırım ülkeyi" 
diye konuştu.

SATILIK ARAÇ
Şirketimize ait 16 ZY 750 plakalı 

aracımız ağır hasarlı olup tarafımızdan 
1600,1991505,0000 Nolu kasko poliçesi 
ile sigortası yapılmış aracımız 15.01.2013 
tarihinde saat 13.oo’de 10.000 TL Banka 
borcu ile birlikte NESKAR Otomotiv San. 
ve Tic. A.Ş. Alaşar Mah. Yeni Yalova Yolu 
12. Km. No : 525 A/B OSMANGAZİ 
/BURSA adresinde satılacaktır.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR
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İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
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SM ABONE OLDUNUZ MU?
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TF|| A A “SUYUNU BOŞA 
EWİR S HARCAMA” 
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 

kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başarılı öğrenciler ijdiillenflirilıli
27 Aralık Büyük 
Atatürk Koşusu 
nedeniyle 4 ayrı kat
egoride yapılan 
KROS yarışmaların
da başarılı öğrenci 
ler ödüllendirildi. 
Minik Kızlar 
Kategorisinde İlçe 
l.liği, minik erkekler 
kategorisinde ilçe 
ikinciliği Yıldız 
Kızlar kategorisinde 
ilçe ikinciliği elde 
ederek kupa alan ve 
diğere kategorilerde 
madalya kazanan 
öğrenciler, okul 
idaresi tarafından 
ödüllendirildiler. 
Her yıl düzenlenen 
Büyük ATATÜRK 
Koşusu Kros 
Yarışmalarına bu yıl 
36 öğrenci ile büyük

Ustalardan Oyunculuk Dersi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
'Sinemaya Seyirci 
Kalmayacağız' 
fikrinden hareketle 
bu yıl 2.'sini düzen
lediği 'Karagöz 
Sinema Atölyesi'nin 
ilk dersinde, ünlü 
oyuncular, mesleki 
deneyimlerini kur
siyerlerle paylaştı. 
Meraklılarına sinema 
sektörüyle ilgili 
teorik ve pratik bil
giler vererek, seyirci 
kalitesini artırmayı 
hedefleyen ve sine
maya gönül veren
lerin yeteneklerini 
keşfetmelerine 
olanak sunan atöly
eye katılanlar, ünlü 
sanatçılarla bir 
araya geldi. Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 
seminerde kursiyer
ler, 'Adalet Sizsiniz'

bir katılım yaptık
larını belirten Okul 
Müdürü Ercan 
AKBAŞ, öğrencileri 
mize eğitim ve öğre
timin yanında sosyal 
ve kültürel ve Spor 
tif faaliyetle katıl
maları için büyük 
destek ve imkan 
verdiklerini belirtti.

oyununun oyuncu
ları Rutkay Aziz ve 
Taner Barlas ile 
oyun yazarı Ümit 
Denizer'e merak 
ettikleri soruları 
sordu. Sanatçılar da 
mesleki deneyimleri
ni anlattıkları 
söyleşide, oyuncu
lukla ilgili açıkla
malar yaptı.
Bursa'da gerçek
leştirilen eğitimin 
genç sanatçı aday
larının ve kaliteli 
izleyicinin yetiştir
ilmesi adına çok

Beden Eğitimi 
Öğretmenleri Bilgen 
GULERYÜZ ve 
Tuğan 
BÜYÜKBAŞARAN ’ı 
kutlayan Okul 
Müdürü, bu anlamlı 
koşuyakatılan tüm 
öğrencilerimi 
katılımlarından ve 
göstermiş oldukları 

önemli olduğunu 
söyleyen sanatçılar, 
Büyükşehir Beledi 
yesi'ni anlamlı proje
den dolayı tebrik 
etti. Bü yükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire 
Başkanı Enver 
Karakoç, Büyükşe 
hir Beledi yesi'nin 
'Karagöz Sinema 
Atölyesi' ile sine
maya gönül veren
leri bir araya getir 
meyi amaçladığını 
söyledi. Büyük şehir 
Belediyesi olarak 

başarıdan dolayı 
tebrik ediyorum” 
dedi.
Öğrencilerimizin ve 
gençlerimizin der
sler dışındaki 
zamanlarını bu tür 
sportif, kültürel ve 
sosyal faaliyetlerle 
geçirmelerinin öne
mine değinen Okul 
Müdürü Ercan 
AKBAŞ, "Bu tür 
etkinlikler ülkemize 
ileri ki yıllarda çeşitli 
alanlarda başarı 
getireceği gibi, 
çocuklarımızı ve 
gençleri mizi zararlı 
alışkanlıklardan ve 
internet bağımlılığın
dan vazgeçirmenin 
en önemli yolların
dan biridir". Dedi.

her zaman sanatın 
ve sanatçının yanın 
da olduklarını anla
tan Karakoç, Bur 
sa'nın sinema sek
törü için önemli bir 
plato özelliği taşı 
dığını kaydederek, 
"Kenti mizin gerçek 
bir kültür başkenti 
olma sı ve bünye 
sindeki değerlerin 
ortaya çıkarılmasıyla 
ilgili faaliyetlerimizi 
hızla sürdürüyoruz. 
Özellikle kent kimliği 
ve kültürüne yönelik 
yaptığımız çalışma 
lar her alanda de 
vam ediyor. Gerek 
somut eserlerin 
ayağa kaldırılması, 
gerekse soyut olar 
ak kültürümüzün 
canlandırılması bi 
zim için çok önemli. 
Bursa bu konuda 
Türkiye'ye örnek" 
dedi

Bu yıl öMretmenler 
için eğitim yılı olacak

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
öğretmenlerin 
mesleki gelişimi 
için hazırladığı 
planlama kap
samında bu yıl 
öğretmenlere 278 
hizmet içi kurs 
verecek.
Öğretmen 
Yetiştirme ve 
Geliştirme Genel 
Müdürlüğü koordi
nasyonunda 2013 
yılı öğretmenlerin 
mesleki gelişimi 
planı kapsamında, 
2 ile 96 gün arasın
da değişen 278 
hizmet içi kurs 
düzenlenecek.
Kurslarla toplam 13 
bin 716 kişiye 
hizmet içi eğitim 
verilecek.
Kurslara arasında 
hızlı okuma ve 
hafıza teknikleri, 
bilgisayar, İngilizce, 
bilgisayar destekli 
çizim, network, 
grafik ve animasy
on, FATİH Projesi 
teknoloji kullanımı, 
Kur'an-ı Kerim ve 
Siyer öğreftim yön
temleri seminerleri 
yer alıyor.
Eğitimlerde, FATİH 
Projesi kapsamın
da, 2 bin 148 
öğretmeni teknolo
ji kullanımı, ağ 
altyapısı Ve branş 
dersleri uygulama 
örnekleri seminer
leri verilecek.
Üstün 

yeteneklilerin eğiti
minde etkinlik 
geliştirme semineri 
ile üstün yetenekli 
bireylerin belirlen
mesi yöntem ve 
teknikleri seminer
lerinde ise 81 ilden 
2'şer öğretmen 
olmak üzere 162 
kişiye eğitim verile
cek.
600 öğretmene de 
İngilizce eğitiminin 
verileceği seminer
ler kapsamında, 
müstakil imam 
hatip ortaokulları 
ile imam hatip 
liselerinde Siyer ve 
Kur'an-ı Kerim der
sine giren öğret
menlere de hizmet 
içi eğitim verilecek. 
Kuran-ı Kerim ve 
Siyer öğretim yön
temleri için 180'er 
öğretmen eğitime 
tabi tutulacak. 
Başvurular 75 gün 
öncesine kadar 
yapılabilinecek 
Öğretmenler 
almak istedikleri 
eğitim için 
"http://mebbis.meb. 
gov.tr" adresinden 
başvuruda bulun
abilecek. Herhangi 
bir faaliyette başvu
ru o faaliyetin 
başlama tarihiden 
75 gün öncesine 
kadar yapılabile
cek. Bir personel 
yıl içinde en çok 5 
faaliyet alanı için 
başvuru yapabile
cek.

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Güven kaybetmek mi? 
Para kaybetmek mi?

Bu hafta yazacağım 
köşeyi Gemlikspor 
Taraftarlar Derneği'nin 
gönderdiği ve yayın
lanmasını arzu ettik
leri açıklamaya 
ayırdım. Yazıya hiçbir 
müdahalede bulun
madan, yani kendi 
fikir ve düşüncelerimi 
eklemeden yayınlıyo
rum.
Güven kaybetmek 

mi? Para kaybetmek 
mi?

Biz, 18 yıldır 
Gemlikspor'umuzun 
bir yerlere gelebilmesi 
için nefes tükettik. 
Tüketiyoruz. Elbette 
bir kaç yıl daha 
sabrederiz. Ama 
bunun için bize ışık 
gösterebilmesi lazım. 
Beklenecek seneler 
adına yanıtlanmasını 
beklediğimiz sorular; 
Projeleriniz nedir? 
Bizimle açık olarak 
paylaşabiliyor olmanız 
lazım. Gençlere mi 
yöneliyoruz. Alt yapı 
dan gelen yada gele

cek futbolcular mı ola
cak ? Tesisleşmeye 
mi gidiyoruz ? Teknik 
yönetim geleceğe 
yönelik neler planlıyor 
? Nasıl bir taraftar 
yapılanması istiyor
sunuz. Bunun için 
neler yaptınız. Neler 
yapmayı planlıyor
sunuz ? Sabit gelirle 
rimiz ile giderlerimiz 
arasındaki farklar 
nedir? En yakınımızda 
Orhangazi'nin pro
fesyonel takımlarını 
imrenerek izlemek, yıl
larca sabır gösterdik
ten sonra tekrar 
başladığımız yere 
dönmek bütün Gemlik 
aşkı olan bizleri umut
suzluğa sevk ediyor. 
Elbette yönetim bize 
ışık göstermesi 
gerekir. Önümüze 
inandırıcı 3 yıllık bir 
planla gelindiğinde 
elbette yılların biriki
minden gelen bu 
güvensizlik sonucu 
çıkabilen istifa sesleri 
de olmayacaktır. Olsa 

dahi akli selim kişiler 
tarafından bastırılır. 
Bu ruhun içindeki 
birkaç kanı deli akan 
kişinin tavırları son
rasında üç beş çoluk 
çocuk benzetmesi 
kesinlikle nankörlük
tür. Dediğimiz gibi 
GRUP KİOS o 
başkan.. Bu yönetici 
şu parti güdümünde 
değildir ve olamaz. 
Kısa sürede bu camia
da parmakla göster
ilen bu grup büyük 
fedakarlıklarla, 
gerekirse özel ve tüzel 
işlerinden taviz vere 
rek içerde dışarıda 
gönül verdiği renk
lerin peşinden koşup 
sesleri kısılana kadar 
bağırıyorsa bu toplu
luk kesinlikle övgüyü 
hak ediyor demektir.
Tabi ki yapıcı olmak 

taraftarıyız. Bizler her 
platformda 
Gemlikspor'un hak
larını savunmaya 
devam edeceğiz. 
Boşa geçen seneler 

ve plansız programsız 
yönetilme şekli hiç bir 
Gemliklinin hoşuna 
gitmemektedir. Bir 
kaç kişinin istekleri ile 
Gemlikspor bir 
gecede dağıtılma bir 
gecede yapılanma 
yolunda olmamalıdır. 
Bir hırs uğruna 
Gemlikspor değerleri 
üzerine oyunlar 
oynanmamalıdır. 
Bulunduğumuz grupta 
liderin 5 puan 
gerisindeyiz son dört 
maçımızda sadece 2 
puan alabilmemiz 
kesinlikle dış olaylarla 
uğraşıp asıl hedefimiz 
olan Grup liderliği ve 
BAL öncesi play-off 
sistemine hazırlık
larımızı engellemiştir. 
Bu senede bizim için 
boşa kürek çekilmiş 
bir senedir. Madem 
öyle neden bu takıma 
ismi gecen 150-200 
bin TL paralar öden
mektedir. Neden gene 
takımımız küme 
düşmüştür bunun 
açıklamasını yapacak 
bir idareci neden çık
mıyor soruyoruz 
sizlere. Bir an önce öz 
evlatlarımıza (U17 
takımımız iyi bir çıkış 
yapmıştır) dönülme
lidir. Bunların arasına 
4-5 karakterli abilik 
yapabilecek futbolcu 
alınıp harmanlanarak 

geleceğe hazırlık 
yapılmalıdır.

Dışa bağımlı 
kaldığımız sürece 
Bursa'dan gelen 
topçu siz önüne 
geçmeye çalışsanız 
da formasını bıraka
cak, parasını isteye
cek, maç seçecek, 
idmana çıkmayacak, 
prim için çeşitli oyun
lar peşinde olacaktır.
Yöneticiler tarafın

dan Gerçek Gemlilik 
gibi bir kavram almış 
başını gidiyor.
Soruyoruz sizlere 
Gerçek Gemliklilik 
Güvenilir olmak mı? 
Sevdasını koruya
bilmek mi? Sözünü 
tutabilmek mi? Yoksa 
para mıdır?
Kesinlikle alt yapı, 

tesisleşme ve kurum
sal olma yolunda 
adımlar atılmalıdır. 
Kalıcı gelirlerin 
üretileceği projeler 
hayata geçirilmelidir.
Gemlikspor'a 

geçmişte hizmet 
etmiş, gelecekte 
hizmet edecek tüm 
kişilerin, kuruluşların 
sonuna kadar yanın
dayız.
Sevdamızın sonuna 

kadar arkasında ola
cağız ve asla kul
landırmayacağız.

GEMLİKPSOR 
TARAFTAR DERNEĞİ.

11151er Celebi Mehmet’e lart atlı: M
Pazar günü Bursa 
Vatan sahasında 
oynanan karşılaşma
da Gemlik Belediye 
Spor U 15 takımı 
Çelebi Mehmet'i 
farklı mağlup 
etti. 4-0 
Liderlik yarışında 
yenilenin büyük yara 
alacağı karşılaşmaya 
Gemlik Belediye 
Spor U 15 takımı et 
kili başladı, 
ahanın mükemmel
liğine rağmen maça 
damgasını U 15 
Takımının etkili fut
bolu ve gollerinin 
yanı sıra, soğuk 
hava ve yağmur 
vurdu. Maçın 
başlarında etkili olan 
ve rakibine üstün

lüğünü kabul ettiren 
Gemlik Belediye 
Spor U 15 takımı 22. 
dakikada Onur ve 
27. dakikada 
Birkan'ın golleriyle

ilk yarıyı 2-0 önde 
kapattı.

ikinci yarıda da 
üstünlüğünü devam 
ettiren Gemlikli fut
bolcular 52. dakika

da Onur ile farkı üçe 
çıkardı. Maçın sko
runu belirleyen gol • 
ise 58. dakikada 
Birkan'ın ayağından 
geldi.

Gemlik Belediye 
Spor U 15 takımı 
maça, Anıl, Furkan 
Seldar, Serhat, Ali 
Deliçay, Orhan, 
Fatih, Birkan,

Muratcan, Akif Emre, 
Batuhan ve Onur 
Özgüneş on biriyle 
başladı.
Gemlik Belediye 
Spor U 15 takımı 
grubunda Oyak 
Renault'un ardından 
ikinci sırada 
bulunuyor. U 15 
Takımı 9 Ocak 
Çarşamba günü 
Gemlik Büyükşehir 
Belediyesi Suni 
Çim Saha tesis
lerinde saat 
14.00'de Altın Saban 
Spor ile karşılaşa
cak. Gençlerimiz 
Pazar günü de 
Orhangazi 
Gençlerbirliği 
deplasmanında 
mücadele edecek.
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Gücümspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 13 Ocak 2013 
günü Gemlik Spor Salonu’nda seçmelerin yapılacağı bildirildi
A takım ve Genç 
takıma oyuncu 
kazandırmak için 
Gücümspor 
Basketbol Kulübü , 
1991-1992-1993- 
1994-1995-1996- 
1997-1998-1999- 
2000-2001-2002 yıl
larında doğmuş , 
lisanssız basketbol- 
cu adaylarının katıla
bileceği seçmelerin 
yapılacağı bildirildi. 
Kayıtlar ve Bilgi mail 
yoluyla (gucum- 
spor@yahoo.com)

yapılacaktır.Seçmele 
r Gemlik Spor 
Salonunda olacağı 
13 Ocak 2013 günü 
yapılacağı bildirildi. 
Gücümspor 
Kulübü’nden yapılan 
açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
“ 1997 ve 2002 yaş 
arası Doğumlu 
Basketbolcuların 
saat 14:00 Gemlik 
Spor Salonunda 
seçmeleri olacak. 
1991 ve 1996 yaş 
arası Doğumlu

Basketbolcuların 
saat 15:00 Gemlik 
Spor Salonunda 
seçmeleri olacak. 
Gücümspor 
Basketbol Seçmeleri 
açıklamaları;
* Kayıtlar ve başvu
rular, mail 
olarak(gucum- 
spor@yahoo.com)se 
çmelerin yapılacağı 
gün başvuru alı
nacaktır.
* Seçmelere katıla
cak sporcu aday
larının mutlaka

yanında bulunması 
gereken belgeler; 
velisinin nüfus cüz
dan fotokopisi, 
sporcunun nüfus 
cüzdan fotokopisi 
getirilecektir.
* Seçmelere katıla
cak sporcu adayları 
antrenman 
malzemelerini ve 
basketbol 
ayakkabılarını yan
larında getirecektir.
* Seçmeler için her
hangi bir ücret talep 
edilmeyecektir.”

BASKETCILER

Gücümspor 1991-2002 yıllara arasında doğmuş , 
Yetenekli basketbolcu adaylarının katılabileceği 

seçmeler aşağıdaki tarih ve şartlarda yapılacaktır

www.gem Ii kkorfezgazetesi -com

Keleş Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı, Osmangazi Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi kaybet

tim. Hükümsüzdür. KAMİL DURKUT

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim.

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. ÇAĞDAŞ ÇEVİK

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78

M 
ARAM

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ . ı FiAAAAA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak P ■ HİS Uh X.<
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ıuı ' *IU UU UU

POMPACI 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir 
BEYİA PETROL 

Hisar Malı. Yalova Yolu 
üzeri Özdilek Yanı

1. Km. GEMLİK

ELEMAN
CNC FREZE OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR
DOLGUN MAAŞ+SSK+YEMEK

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

MİKROSAN METAL SAN. TİC.LTD.ŞTİ
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi ö.Blok No: 9 

Tel: 0 541 454 95 59 ORHANGAZİ

TEMA $
“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

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:gucum-spor@yahoo.com
http://www.gem
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itim Haft'a Nıcılı Başladı lülIMrtljlIlllllİllillllM
Uluslararası 
piyasalarda altının 
onsu haftaya alıcı 
bir seyirle başladı. 
Geçen hafta 
1.625,96 dolar 
seviyesine kadar 
gerileyen altının 
onsu bu seviyeden 
gelen tepki alım- 
larının etkisi ile 
1.662,74 seviyesine 
kadar yükseldi ve 
şu dakikalarda 
1.655,00 
seviyelerinde işlem 
görüyor.
Konuya ilişkin 
değerlendirmede 
bulunan Altın ve 
Para Piyasaları 
Uzmanı Mehmet Ali 
Yıldırımtürk, hafta- 
sonu kapanışında 
bir miktar topar
lanan altının ons 
fiyatının, sabah 
saatlerinde 
Uzakdoğu ve Asya 
piyasalarında da 
hafif yukarı yönlü 
seyrini 
sürdürdüğünü 
belirterek, "Fed'in 
toplantı tutanakları 
bugün de tartışıl
maya devam ede
bilir. Piyasa oyun
cularının parasal 
genişlemeden 
umutları azalırken, 
halen düşük 
seviyedeki likit 
kalma oranı art

B€KL€M€K VOK
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 96 83 Fax:(0.224)5133595

tıkça altına satış 
gelebilir" dedi. 
Bu konuda piyasa 
oyuncularının 
temkinli bir 
davranış gösterme
si durumunda altın 
fiyatlarında geçen 
hafta görülen 
düşüşün hız kese
bileceğini belirten 
Yıldırımtürk, altına 
alıcı getirmeye 
yönelik sert yük
selişlerin satışlarla 
karşılanabileceğini 
kaydetti.
Bundan böyle 
piyasaların, merkez 
bankalarından gele
cek parasal 
genişleme 
konusundaki açık
lamalarına daha 
duyarlı olacak gibi 
göründüğünü ifade 
eden Yıldırımtürk, 
şunları aktardı: 
"Nitekim bu hafta 
içinde Avrupa

Merkez Bankası'nın 
(ECB) aylık toplan
tısı sonrası yapıla
cak açıklamalar 
yakından izlenecek
tir. Bu süreçte 
avro/dolar paritesi 
1,3050'deki teknik 
desteğinin üzerinde 
kaldığı sürece, altın 
fiyatı da parite 
desteğiyle bir mik
tar yukarı yönlü 
seyir izleyebilir. 
Bu noktada, 
sabah saatlerinde 
1.660 dolar/ons'tan 
işlem gören altın 
fiyatı gün içinde 
1.665 dolar/ons 
teknik direncini 
test edebilir.
Bu seviyenin aşıl
ması halinde de 
zayıf bir olasılıkla 
altın fiyatı 1.675 
dolar/ons'taki kısa 
vadeli teknik 
direncine ulaşa
bilir."

Et fiyatlarındaki 
fahiş fiyatların 
önüne devlet geçe
cek. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı et ve süt 
fiyatlarına müdahale 
edecek.
18-25 lira arasında 
dengelenen kıyma 
ve kuşbaşı fiyat
larının artmaması 
için Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı harekete geçti. 
Et ve süt fiyatların
daki dalgalanmayı 
önlemek amacıyla 
Et ve Balık Kurumu 
(EBK) Et ve Süt 
Müdahale 
Kurumu'na 
dönüştürülüyor. 
Edinilen bilgilere 
göre konuya ilişkin 
çalışmalar büyük 
ölçüde tamamlandı. 
Et ve Süt Müdahale 
Kurumu, piyasada 
dengeleyici olarak 
görev yapacak.
Toprak Mahsulleri 
Ofisi benzeri 
yapılanacak olan 
genel müdürlük, et 
ve sütte ani fiyat 
hareketlerine karşı 
müdahalede bulu
nacak.
Gümrük Vergisi 
oranlarındaki artışın 
etkisiyle et fiyat
larının yükselmeme
si hem üreticinin 
hem de tüketicinin 
piyasalardaki aşırı 
fiyat oynaklığına 
karşı korunması 
hedefleniyor.

Örneğin fiyatların 
düşük olduğu 
dönemde et alımı 
yapılarak kombi
nalarda 
depolanacak. 
Fiyatın arttığı 
zamanlarda ise 
piyasaya sunularak 
dengeleyici rol 
oynayacak. Sütte 
ise depolama sıkın
tısı sebebiyle 'süt 
tozu* yapılması fikri 
ağırlık kazanıyor. 
Yeni yapıda ithalatın 
kamuya olan 
yükünün azaltıl
masının yanı sıra 
vatandaşın yerli et 
tüketmesi de plan
lananlar arasında 
yer alıyor. Fiyatlar 
düştüğünde alım, 
yükseldiğinde satış 
yapılacağı için belir
li bir kârlılık da 
oluşacak. Bu 
sayede oluşabilecek 
görev zararlarının 
da önüne geçilmiş 
olacak.
Et fiyatlarındaki dal
galanmayı önlemek 
amacıyla nüfusun

yoğun olduğu yer
lere EBK mağazası 
açılma çalışmaları 
devam edecek. 
Bugüne kadar 
büyükşehir 
statüsündeki illerde 
74 adet franchise 
mağazası açılırken 
Bakanlık öncelikli 
olarak mağaza 
sayısını 100'e 
tamamlamayı hedef 
liyor. Şimdiye kadar 
EBK'ya 652 mağaza 
açma başvurusunda 
bulunuldu. İlk 
olarak 100 mağaza 
hedefi ile yola çık
tıklarını ifade eden 
bakanlık kaynakları, 
gelen talepler 
doğrultusunda şart
ları uygun olan yer
lere yeni mağaza 
açılacağını söyledi. 
İşletmelerden 
mağaza açma izni 
için İstanbul'da 
100 bin lira, 
Ankara'da 80 bin 
lira, diğer şehirlerde 
ise 60 bin lira gibi 
rakamlar talep 
ediliyor.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KlllIlMlIllll

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4466

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜSSİNEMASI 
CM101MMXI

FUNDAMENTALS: 
11:00-12:30-14:00- 
15:30-17:00-18:30- 

20:00-21:15
REZERVASYON 

5133321
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ÇOK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

AKINCI 
SİTESİ

GEMLİK

Statik Proje, İnşaat Mühendisi

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatınmıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandınyor...

Akıncı Sitesi, Size hayallerinizin büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katlanna kadar her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS 
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv, No;5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3D:21 Nilüfer / BURSA
Töl: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asllhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@aliberkerakinci.com

L
O

Cumhuriyet

, Orhanlye ■ Yeni Mh 
Mh

.Kayhan Mh. .Gemlik
."’V e-'1g

§ Dr Ziya
'... KayaMh

^*77 OID HitarMh.

A» ।

Um

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE/ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:info@aliberkerakinci.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattin DEMİR /Emlak Müşaviri

MANASTIR EMLAK

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GemlikKKrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

9 Ocak 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Harla mücadele sürüyor

Bursa İl Özel İdaresi karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar yağışı Bursa da 114 
köyün yolunun kapanmasına neden olurken,, ilçemizdeki köy yolları da kapandı. İl Özel 
İdaresine bağlı ekipler aralıksız olarak yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kara teslim olduk...
Dün, işyerimize malzeme getiren şoför, 

Bursa’dan Gemlik’e zor geldiğini söyledi.
Oysa, Gemlik’te durum o kadar fena 

değildi.
Umurbey’de oturduğumuzdan, 20 san

timetre karla uyandık.
Bu yıl kar bana vız gelecek.
Aracımızın 4 lastiğini de kar tipi, kışlık 

lastik ile değiştirdik.
Önceki gece, Umurbey’e çıkarken de ra 

hat çıktım.
Yol karla kaplıydı.
Gözgözü görmüyordu. Kimi araçlar çık- 

l mada zorlanırken, biz, lastiklerin yüzü
' suyu hürmetine rahat çıktık.

Oysa, geçen yıl neler çekmiştik.
Devamı sayfa 4’de

İdo seferlerine 
kar engeli

İstanbul’da olumsuz hava 
koşullan sebebiyle ÎDO’nun 
bazı seferleri iptal edildi. 
Haberi sayfa 3’de

Döriyol Yaya üst 
Geçidinde sona doğru

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan Dört Yol Yaya Üst Geçidi’nde 
sona yaklaşıldı. Kalın demir boru ayaklar 
üzerinde ilçenin iki yakasını birleştirecek 
olan Yaya Üst Geçidi’nin korkulukları da 
tamamlandı. Haberi sayfa 2’de

Deprem korkunu

Merkez üssü Saroz 
Körfez olan ve saat 
16.16’da meydana 
gelen 6.2 şiddetindeki 
deprem Gemlik’te de 
hissedildi.
Ege’nin kuzey kıyıların
da ve Çanakkale çevre 
inde daha güçlü olarak 
hissedilen depremden 
sonra, vatandaşlar 
evlerinden ve işyer

lerinde korkularından 
dışarıya fırladılar.
Depremin merkezin 11 
kilometre altında mey
dana geldiği, can ve 
mal kaybına neden 
olmadığı bildirildi.
Deprem, Gemlik’te de 
hissedildi. Bazı işyer
lerinde vatandaşların 
korku ile dışarıya fır
ladığı görüldü.

MOlİ"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu üyesi 
Hüseyin Peker, Birliğe teslim edilen 
ürün bedellerinin yüzde 60’inin para 
sının ödendiğini belirterek, “Marma 
rabirlik rekor bir ürün bedeli ödemesi 
gerçekleştirdi. Bu ödemelerin tama 
mı Marmarabirlik’in gücü ile yapıldı.’’ 
dedi. Haberi sayfa 2’de

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dönekler...
Televizyonlardaki açık oturum adı altında 

yapılan “dalaş”ları izliyor musunuz? Kim 
daha çok dönek diye çırpınıp duruyorlar. 
“Kırk yıllık kani olur mu yani...” diye bir laf 
vardı eskiden.

Ama o saptama artık lafta kalmış.
Kırk yıllık Kani ne yazık ki oluyor yani... 
Gazeteciler yaşamın tanığıdır derler.
Biz de yaşamımız boyunca tanıklık ettikleri 

mizi düşününce kimi olayların olmaz böyle 
şey dedirttiğini, kimi davranışların keyif 
verdiğini anımsadık.

En çok da insanlardaki zikzaklara şaşırdık.
Sağdan sola soldan sağa dönüp duruyor

lar.
Fırdöndü gibi...
Nerede ilik...
Nerede kemik...
Nerede onur...
Nerede gurur...
Nerede ilke...
Nerede işkembe...
Aslında bu döneklerde işkembe var.
Öyle bir savuruyorlar ki ‘işkembe-i kübra’- 

dan kendileri de şaşıyorlar.
Bu döneklik vakasına daha çok sonradan 

olma yazar bozuntularıyla siyasetçi takımın
da rastlanıyor..

Çünkü onlar kim hıyar derse tuzu alıp 
yürüyorlar.

Yürüyorlar yürümesine de...
Yürürken de ortalığı dümdüz ediyorlar.
Ayıp ediyorlar...
Kendilerine yazık ediyorlar.
Topluma zarar veriyorlar.
İnsanı insan yapan değerlerin köküne kibrit 

soyü ekiyorlar.
Yakın çevrenizde, uzak çevrenizde sizin de 

tanık olduklarınız kuşkusuz vardır.
Keşke olmasalar ama...
Ne yapacaksın ki...
Toplumsal yapının içine zehir gibi akmışlar. 
Gazetecinin döneğiyle aydının döneği 

toplumsal yapının dinamiklerini dinamitliyor.
Siyasetçinin döneği ise ulusun geleceğini 

köreltiyor. Yok ediyor... Bitiriyor...
Hiç aklımın ermediği havsalamın almadığı 

bir dönem vardır Türkiye’de bunlar nasıl bir 
araya gelebiliyorlar dedirtecek türden.

Örneğin MC Hükümetleri dönemleri...
Ali Baransel’in “Bıçak Sırtında Çankaya 

Yılları” kitabında okuduğum “dönem”in 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün şu sapta
ması bana yine o oluşumu anımsattı.

Gerçi uzun hikâye ama...
Ben biraz özetleyeyim;

,“... Yaklaşık altı ay süren hükümet krizinin 
ardından Süleyman Demirel; Adalet Partisi, 
Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket 
Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi’nden 
oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu.

Korutürk 26 Mart günü Süleyman Demirel’e 
hükümeti kurma görevi verdiği sırada çok 
sıkıntılıydı. Bu işi istemeyerek yaptığı her 
halinden belliydi... Bir iç çalışma toplantısın
da “Başka alternatifim yoktu demokratik 
teamül bunu gerektiriyordu..."dedikten 
sonra sıkıntısını dile getirdi:
“Demirel, Erbakan, Feyzioğlu ve Türkeş bir 

arada nasıl çalışacaklar doğrusu çok merak 
ediyorum. Düşünebiliyor musunuz;
Atatürk’ün arkasına sığınan Feyzioğlu, 
Atatürk’ü inkar eden Erbakan,27 Mayıs’ta DP 
iktidarına son veren harekatın önde gelen 
isimlerinden Türkeş ve DP’nin mirasına 
sahip çıkan ve bu harekatı kınayan 
Demirel...”

Sonra da ellerini havaya kaldırarak, gergin 
bir ifadeyle /'demokrasiyi bu tür kaypak zih
niyet sahiplerinin yaratabileceğinden endişe 
duyuyorum” dedi.

Haksız mıymış?
Nur içinde yat Fahri Korutürk...
Kalemine sağlık Ali Baransel...

Marmarabirlik Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Peker, Birliğe teslim 
edilen ürün bedellerinin yüzde 60’ının parasının ödendiğini belir 
terek, “Marmarabirlik rekor bir ürün bedeli ödemesi gerçekleştirdi. 
Bu ödemelerin tamamı Marmarabirlik’in gücü ile yapıldı.” dedi.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
üyesi Hüseyin 
Peker, kampanyanın 
cuma günü kapan
masının ardından 
ortaklara kalan 
yüzde 40 ödemenin 
yapılacağını, 
anlayışlı olunmasını 
istedi.
Gazetemize kampan 
ya dönemiyle ilgili 
açıklamalarda bulu
nan Birlik Yönetim 
kurulu üyesi 
Hüseyin Peker, 
şunları söyledi: 
“Marmarabirlik, 
2012-13 ürün alım 
kampanyasını 11 
Ocak'ta sonlandırma 
kararı aldı.
Marmarabirlik 'e 
bağlı Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi,

Dörtyol Yaya Ust Geçidinde sona doğru
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan Dört 
Yol Yaya Üst 
Geçidi’nde sona 
yaklaşıldı.
Kalın demir boru 
ayaklar üzerinde 
ilçenin iki yakasını 
birleştirecek olan 
Yaya Üst Geçidi’nin 
korkulukları da 
tamamlandı.
Gemlik’ten gelen ve 
Hisartepe 
Mahallesi’ne gitmek 
isteyen yayalar yak
laşık 60 metre uzun
luğunda olan 
Borusan Köprüsü 
yerine, Büyükşehir 
Belediyesi’nin proje
lendirdiği ve ihale 
ettiği yaya üst geçi
dini kullanacak. 
Eski köprüye göre 
girişi daha eğimli 
olan yeni köprünün 
başlangıcı ile bitiş 
yürüyüş noktası 
yaklaşık 250 metre.

ESKİYİ 
KULLANMAYANLAR 
BUNU NASIL

kampanya boyunca 
8 milyon lira 
değerinde, yaklaşık 
2 bin 500 ton 
sofralık zeytin aldı. 
Ortak üreticilerin 
kooperatife teslim

KULLANACAK? 
Boyama ve eksik
lerin tamamlan
masından sonra, 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne teslim 
edilecek olan 
Dörtyol Yaya Üst 
Geçidinin hizmete 
açılması bek
lenirken, çevre 
sakinleri köprünün 
kullanımının diğer
lerinden daha zor 
olacağını iddia edi 
yorlar.
Köprünün Hisartepe 
girişindeki ayağının 
yolun kenarında 

ettikleri ürünlerin 
bedelinin yüzde 60'/ 
ödendi, geriye kalan 
yüzde 40'lık dilimin 
ödeme takvimi ise 
kampanya sonunda 
belirlenerek, 

kalmasını tehlike 
olarak gördüklerini 
belirten mahalle 
sakinleri ve esnaf, 
“Borusan köprüsü 
100 yıl daha hizmet 
ederdi. Buraya bir 
asansör konsaydı 
yaya üst geçidi 
sorununa çözüm 
bulunurdu. Bizim 
asıl derdimiz, transit 
geçitlerdir. Araçlar 
süratli gelince 
kazalar meydana 
geliyor. Bat Çık veya 
viyadük tarzı transit 
geçit yapılmadıkça 
yapılan bu üst 

ortaklara 
duyurulacak. 
Marmarabirlik 
Gemlik Kooperatifi 
olarak bu yıl 2 bin 
500 ton ürün aldık. 
Yaklaşık 5 milyon 
lira ürün parası 
ödedik.
Üreticimize ve zey
tinimize yine biz 
sahip çıktık.
Toplamda da 
Marmarabirlik rekor 
bir ürün bedeli 
ödemesi gerçek
leştirecek.
Bu ödeme tamamen 
Marmarabirlik gücü 
ile yapılacaktır.
Bu açıdan kalan 
yüzde 40 ürün 
ödemeleri 
konusunda üretici 
ortaklarımızın 
anlayışlı olmasını 
bekliyoruz" 

geçide de rağbet 
olacağını 
sanmıyoruz.
Karşıdan karşıya 
geçmek için daha 
uzun bir mesafe 
katetmek zorunda 
kalınacaktır.
Yaşlılar ve hamileler 
ile el arabalılar için 
uygun denilen bu 
köprünün kullanımı 
zor olacaktır.” 
dediler.
Köprünün tamam
lanmasından sonra 
resmi açılışının 
yapılacağı 
sanılıyor.
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WnMMhMiıttiHwııi İhsanca
Çeltikçi Köyü'nde 
evinden tıraş olmak 
için çıkan Vedat 
Oruç (60) isimli yaşlı 
adamdan 3 gündür 
haber alınamıyor. 
Geçtiğimiz hafta 
Pazar günü Çeltikçi 
Köyü'de yaşadığı 
evinden eşi ile birlik
te çıkarak 
Orhangazi'ye gelen 
ve Yeşilkent konut
larının bulunduğu 
durakta tıraş olmak 
istediğini söyleyerek 
eşinden ayrılan

İnegöl’de kaza: 3 yaralı
İnegöl ilçesindeki iki 
trafik kazasında 3 
kişi yaralandı.
Haşan Aslan (48) 
yönetimindeki 34 VG 
7341 plakalı tır, 
Yıldız Kent Siteleri 
yakınlarında kay
ganlaşan yolda

îiitcei lalımı İçil Tila Ineı ftıı Telel OMı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kar 
yağışının ardından 
yiyecek bulabilmek 
için karayoluna 
çıkan ayı, otomo
bilin çarpması 
sonucu telef oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, 06 DV 
0884 plakalı özel 
otomobili ile 
Ankara'dan 
Bursa'ya giden 
Tuncay B.,

Ftio seferlerine kar engeli
İstanbul’da olumsuz 
hava koşulları sebe
biyle İDO’nun 
bazı seferleri iptal 
edildi.
İDO’dan yapılan 
açıklamada bazı 
seferlerin iptal 
edildiği belirtildi. 
İptal edilen seferler 
ise şöyle: 
07:00 Yenikapi - 
Bandirma Hızlı 
Feribot 
07:30 Bandirma -

Vedat Oruç isimli 
yaşlı adamdan haber 
alınamıyor. Evden 
çıktıktan sonra geç 
saatlere kadar eve

kontrolden çıkarak, 
istinat duvarına 
çarptı.
Yaralanan Aslan, 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.
Diğer kazada, 
Zahide Mert (41) 

Mezitler bölgesinde ayıyı görünce direk-
aniden önüne çıkan siyonu kırdı ancak

dönmeyen yaşlı 
adam için endişele
nen yakınları olayı 
polise bildirerek 
kayıp ihbarında 
bulundu.
Yakınları, 
Vedat Oruç isimli 
yaşlı adamın akli 
dengesinin yerinde 
olduğunu 
belirterek, ilk olarak 
Şırnak'ta asker olan 
oğlu İsmail Oruç'un 
yanına gitmiş ola
bileceğinden 
şüphelendiler.

idaresindeki 16 KFL 
83 otomobil, 
Süleymaniye 
Mahallesi'nde, 
Şaban Kaymaz (55) 
yönetimindeki 16 Y 
6150 plakalı otomo
bille çarpıştı.
Kazada Kaymaz'ın

Fakat Vedat Oruç'un 
oğullarının yanına 
da gitmediğini 
öğrenen yakınları, 
yaşlı adamın hayatı 
hakkında endişe 
ettiklerini belirttiler. 
Vedat Oruç'un 
yakınları hayatından 
endişe ettikleri 
yaşlı adam hakkında 
gören yada bulan
ların 156 Jandarma 
yada 155 Polis 
hattını arayarak 
haber vermelerini 
istediler 

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

kullandığı otomo
bilde bulunan Sabri 
Akdemir (74) ile eşi 
Hoşnaz Akdemir 
(74) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekip
lerince İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı 

Siyasi çarpışma testi
Otomotiv sektörünün yoğunluğu 

nedeniyle “Türkiye’nin Detroit’i” olarak 
adlandırılan Bursa, test merkezini sonu na 
kadar hak ediyor. Siyasetçiler ve bürokrat
lar, merkezin Bursa’da kurulması için epey 
çaba harcadı. Nihayetinde, Yenişehir İlçe- 
si’nde 2 bin 600 dönüm meranın, merkezi 
yapacak olan Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE)’ye devri için resmi girişimlerde 
bulunuldu.

Ancak Yenişehir’den önce gündeme 
gelen, 3. sınıf tarım toprağına sahip 
Karacabey TİGEM arazisinin, bakanlığın 
olur vermemesi üzerine gündemden 
düşmesi siyasetçi ve bürokratları ikiye 
böldü.

Yenişehir arazisiyle ilgili açıklamayı AKP 
İl Başkanı Sedat Yalçın “müjde” formatın- 
da duyurmasına karşın, partili milletvekili 
Mustafa Öztürk, Karaca bey’deki toprağın 
Yenişehir’e göre daha verimsiz olması 
nedeniyle, merkezin Karacabey’e yapıl
masının daha uygun olacağını söylüyor.
Aynı şekilde CHP Bursa Milletvekili 

Turhan Tayan da, Yenişehir’deki meranın 
büyük bölümünün, Boğazköy Barajı’nın 
sulama alanında kaldığına ve çok verimli 
olduğuna dikkat çekerek yatırım için 
Karacabey’de ısrar ediyor.

çarpmayı 
engelleyemedi. 
Şiddetli çarpmanın 
etkisiyle ayı telef 
olurken, önünde 
hasar oluşan 
otomobil olay yerine 
çağrılan çekici 
vasıtasıyla yoldan 
kaldırıldı.
Telef olan ayı ise 
görevliler tarafından 
kazılan çukura 
gömüldü.

Yenikapi - Bostanci 
Deniz Otobüsü 
07:30 Bursa - 
Yenikapi Hızlı 
Feribot
07:30 Yenikapi 
Bursa Hızlı Feribot 
08:00 Armutlu - 
Armutlu T.K. - 
Yenikapi - Bostanci 
Deniz Otobüsü 
18:30 Bandirma - 
Yenikapi Hızlı 
Feribot

Bu konuya şimdiye dek hiç değinmemiş 
biri olan bendeniz, geçenlerde iki kişi 
arasındaki gergin bir tartışmanın tanığı 
oldum. BTSO’nun Ekonomiye Değer 
Katanlar Ödül Töreni başlamadan önce, 
sağımda Milletvekili Turhan Tayan, solum
da TSE Bursa İl Koordinatörü Mustafa 
Karaman arasında yaşanan gerginlik, 
Karaman’ın Tayan’ı selamlamasıyla 
başladı. Tayan, Karaman’a kızgındı. 
Nedeni, Karaman’ın, otomotiv test 
merkezinin Karacabey’de yapılmasına 
ilişkin talepleri “siyaset malzemesi yapılı 
yor” şeklinde değerlendirmesiydi.

Tayan, öyle sert çıktı ki Karaman’a, “Bü 
rokratsan, bürokrat gibi davran! Siyaset 
senin işin değil!” Karaman neye uğradığını 
şaşırdı. Yanıt olarak “Bir yanlışınız var, 
başka birisiyle karıştırıyorsunuz. Ben öyle 
bir şey demedim” şeklindeki itirazına 
karşın Tayan’ın tavrında hiçbir değişiklik 
yoktu. Yaklaşık 10 dakika süren tartışma 
sonunda Karaman, kinayeli bir tavırla 
“Size bir müjde vereyim otomotiv test 
merkezi Bursa’ya yapılmayacak!” dedi ve 
ayrıldı. Arşiv taraması yaptığımızda görü 
yoruz ki, Karaman’ın bu doğrultuda bir 
açıklaması var. Hem televizyonlarda, hem 
de gazetelerde..

Sözün özü;
Otomotiv test merkezi mücadelesi, TSE 

Bursa İl Koordinatörü Mustafa Karaman’ı 
tecrübeli bir siyasetçiyle çarpışma testine 
sürüklemişti.

Karaman tek darbede darmadağın oldu!
—DÖRT DÖRTLÜK -
Donanımın yoksa kimseyle kapışma 
Zırhın sağlam değilse çarpışma 
En küçük adımına bile dikkat et 
Sonra duvara toslayıp da apışma

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış JhBieı Gülerin ct nazesini esna! kalüınlı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kara teslim olduk...
Kar yağışı Türkiye’nin gündeminde.
Bir gece sabaha karşı yağan kar, hayatı 

felçe uğratıyor.
Bursa İl Özel İdaresi Genel 

Sekreterliğinden gelen habere göre 
Bursa’nın 114 köyünde yollar kapanmış.

Açılsa bile bir kaç saat içinde yeni 
yağışlarla yeniden kapanıyor.

Gemlik’te ise; Güvenli, Adliye, Hami 
diye, Katırh, Fevziye, Fındıcak, Haydariye, 
Karacaali Köyü’nün sahil yolu kapalıydı 
dün.

Karla mücadele zordur.
Batıda bu koşullarda yollar kapalı olursa 

Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da yolların 
kapanması hayli zordur.

Belediyelerin kış hazırlıklarını iyi yap
ması gerekir.

Biz de fazla sıkıntı yaşanmıyor ama kar 
yağışları birkaç gün sürerse ‘yandı keten 
helva!.”

Başta Umurbey, Manastır Bölgesinde 
sorunlar başlar hemen.

Dün fazla yağış yoktu Gemlik’te ama 
yine de hafif hafif yağan kar yüksek yer
lerde araçları zora soktu.

Âna yollar açık kalırken, yüksek yerlere 
çıkmada zorlanıldı.

Gece ne olacak Allah bilir..
Kar gerçeği, fazla yağması halinde ya 

şam duruyor ülkede.
Bu iş yaşamını da etkiliyor.
İşyerlerine ne gelen oluyor, ne giden...
Dün Salı Pazan’na uğradım bir ara...
Orada soğuğa karşın vatandaş bir şeyler 

alma derdindeydi.

Yakalandığı akciğer 
ve tiroid kanseri 
hastalığı nedeniyle 
Lise Caddesi’ndeki 
çöp evde yaşamını 
sefillik içinde 
sürdürürken, 
kaldırıldığı hastane 
de ölen Ahmet Gü 
ler, toprağa verildi. 
Dün, Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde kılınan 
ikindi namazından 
sonra kılınan 
cenaze namazı son
rası Ahmet Güler’in 
cenazesi sağlığında 
o’na destek olmaya 
çalışan Bahkpazarı 
esnafı tarafından 
Belediye’nin cenaze 
aracı ile götürülerek 
ilçe mezarlığında 
toprağa verildi. 
Geçirdiği ağır 
hastalıklar 
nedeniyle has
tanede tedavisinin

ıiii'iıiıiııtıiiaiııiMaiiiıiıiııı
AHMET GÜLER TOPRAĞA VERİLDİ
Sevgili okurlarımız, Ahmet Güler adlı bir 

vatandaş ile ilgili 2 gündür manşetten 
haber yapıyoruz.

Neden?
Yanhz yaşayan bir vatandaşın hastalan

ması halinde durumun ne kadar kötü 
olduğunu göstermek için.

Devletin de sosyal güvenliği olan vatan
daşına sevecen olmadığını göstermek için.

Anmet Güler’in bir yıl önce Gemlik’e 
geldiğini ve akciğer ve tiroit kanserine 
yakalanması nedeniyle çöp bir evde 
yaşadığı gerçeği ile karşı karşıya kaldık. Bu 
vatandaşa Gemlikli birkaç esnaf sahip çık
mışlar.

Hastaneye götürmüşler, devletten, has
tane yönetimlerinden ilgi bekleyip hastanın 
bir süre sağlıklı bir ortamda yatırılmasını 
istemişler.

Ama maalesef beklenen ilgiyi bula
mamışlar.

Dün, karlı soğuk bir günde Ahmet Güler 
yine bu yardımsever insanlar tarafından 
Gemlik’te toprağa verildi.

Ben, o insanlara, ‘‘iyi ki varsınız, sizin 
gibilere çok ihtiyaç var" diyorum.

Sağlığında da, ölümünde de sahip çık
tınız o garibana...

Bursa Özel Halk 
Otobüsçüleri ve 
Bursa Ulaşım Toplu 
Taşım İşletmeciliğim 
A.Ş. (BURULAŞ) 
arasında yaşanan 
komisyon anlaşma
zlığı nedeniyle oto
büsçüler 20 
Ocak'tan itibaren 
biletli sisteme geçe
ceklerini açıkladı. 
Bursa Özel Halk 
Otobüsleri Odası 
Başkanı Ramazan 
Çalan, "355 aracımız 
var. Büyükşehir 
Belediyesi'ne ihtar
name çektik. 15 
günde sonuç ala
mazsak biletli sis
teme döneceğiz" 
dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
BURULAŞ ile toplu 
ulaşımda kullanılan 
havuz sisteminde 
sorun yaşayan Özel 
Halk Otobüsçüleri 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Sarayı'nda toplantı 
yaptı. BURULAŞ 
GeneL Müdürü 
Levent Fidansoy'un 
kendilerini 
kandırdığını ve

yaptıramamasına 
tepki gösteren 
esnaflar, cenazeye 
kardeşlerinin ve

çocuğunun gelme 
meşini de kınadılar. 
Ağabeyinin ölüm 
selasının okunduğu

havuz sistemi 
nedeniyle alınan 
yüzde 8 korniş 
yonun fazla olduğu 
nu öne süren Oda 
Başkanı Ramazan 
Çalan, şöyle konuş
tu:
"Havuz sistemi 
kurarken 'Yolculuk 
sayılarını verimli, 
performans 
dönüşümlerini 
doğru alalım' dedik. 
Buna biz kendimiz 
girdik. Toplu taşı
maya olan güvensiz 
ligi kırmak istedik. 
Havuz sistemi ile 
birlikte kurumsal- 
laşalım istedik. Bilet 
sisteminden kartlı 
sisteme geçtik.
Fakat şu an bu sis
tem esnafı nasıl 
yıpratır mantığında 
işliyor. BURULAŞ 

bizden brüt kazanç 
üzerinden komisyon 
alıyor. Yüzde 8 
komisyon artı Kdv 
alınıyor. Biz bunun 
net üzerinden yüzde 
2 olmasını istiyoruz. 
Benim verdiğim 
komisyonun dışında 
araç, benzin mas
rafım var. Biz kaliteli 
hizmet vermek istiy
oruz. Bünyemizde 
355 araç var. 
Belediyeye ihtar
name çektik. 15 gün 
içinde sonuç ala
mazsak kazanç 
sağlayamadığımız 
için biletli sisteme 
döneceğiz." 
"20 OCAK'TA 
BİLETLİ SİSTEME 
GEÇECEĞİZ" 
Toplantıya katılan 
özel halk otobüsü 
şoförleri Büyükşehir 

sırada Bursa’daki 
kız kardeşine dinlet
tiklerini söyleyen 
esnaf, ‘‘Yakınlarının 
Ahmet Güler’e 
gariban muamelesi 
yapmalarını kını 
yoruz. Ölüm 
herkesin başına 
gelecek bir olaydır. 
Son yolculuğuna 
bile onu uğurla
madılar. Üzgünüz” 
dediler.

Belediye Başkanı 
Ak Parti'li Recep 
Altepe ve BURULAŞ 
Genel Müdürü 
Levent Fidansoy'a 
tepki gösterirken 
Oda Başkanvekili 
Ramazan Umur, 
haklarının gasp 
edildiğini söyledi. 
Levent Fidansoy'un 
kendilerini öteki 
olarak gördüğünü 
iddia eden Umur, 
"Kazancımızın 
yüzde 40'ini Levent 
Fidansoy gasp 
ediyor. Ocak ayının 
20'sinden itibaren 
Bursa halkını da 
mağdur etmeyecek 
şekilde biletli sis
teme geçeceğiz. 
Bursa halkı için 10 
kuruş indirimde 
uygulayacağız. 
Mesleğimizi bırak
mayacağız. 35 yılda 
kazandıklarımızı bu 
dönemde kaybettik. 
1,5 aydır 
gitmediğimiz kapı 
kalmadı sonuç ala
madık. En son 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na 
kadar gittik" diye 
konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Karla mücadele suruvor
Bursa il özel idaresi 
karla mücadeleyi 
aralıksız sürdürüyor 
Yoğun kar yağışı 
Bursa da 114 köyün 
yolunun kapanması
na neden olurken, 
ilçemizdeki köy yol
ları da kapandı. 
İl Özel İdaresine 
bağlı ekipler aralık
sız olarak yol açma 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik 
karla mücadele 
çalışmalarını akşam 
saatlerinde yerinde 
incelemek için 
Kestel Kazancı 
köyüne gitti.
Çelik, "Öncelikle 
cenazesi ve hastası 
olan köylerimizin 
yollarını açmak için 
çalışmalarımız 
sürdürülmektedir” 
dedi.
Bilal Çelik, İl Özel 
İdaresinin Kestel 
Kazancı köyünde 
akşam saatlerinde 
karla mücadele çalış 
malarını yerinde 
inceleyerek yaptığı 
açıklamasında “Bu 
gün mevsimin ilk 
kan, gerçek anlamda

İşçiler Kapar’a sahip çıktılar
Cargill çalışanları 
yaptıkları açıklama
da işten atılan 
Kemal Kapar adlı 
arkadaşlarına sahip 
çıktılar.
İşçilerin yaptıkları 
yazılı açıklama 
şöyle: 
“Anayasal hakkını 
kullanarak Öz Gıda- 
İş Sendikası’na üye 
olan ve hemen aka 
binde asla inandırıcı 
bulmadığımız "per
formans yetersizliği 
bahanesiyle işten 
çıkartılan Kemal 
Kapar kardeşimiz 
direnişimizin 82. 
gününde açlık grevi 
ne başlamış, 
3 gün sonra fabrika 
önüne gelen ambu
lansla şuuru kapalı

Efflffl ABONE OLDUNUZ MU?
«ulılıluilııhılnıluuml ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

bölgemize yağmaya 
başladı, ekiplerimiz 
dört ayrı bölgede 
çalışmalarına 
başladılar.
En küçük bir kapan
ma durumunda 
hemen açmak için 
ekiplerimiz hazırlar. 
Şu anda burada da 
yapılan çalışmaları 
yerinde görmek ve 
denetlemek için 
Kazancı köyüne 

bir vaziyette hasta 
neye kaldırılmıştır. 
Yıllarca aynı çatı 
altında, aynı amaca 
birlikte yürümeye 
çalıştığımız arkadaşı 
mız Kemal Kapar 
canı pahasına haklı 
davamız için 
mücadele^ederken 
çalışmaktan onur ve 

geldik. Bu köyde de 
ekiplerimiz yolları 
tamamen buraya 
kadar açmışlar. 
Bundan sonrada 
çalışmalar devam 
edecek. İnşallah bu 
sene çok fazla bir 
sorun yaşamadan 
kâr mevsimini 
atlatırız. Kar yağsın 
tabi berekettir. 
Biz de vatandaşın 
karla olan sıkıntısını 

gurur duyduğumuz 
CARGİLL işyerimizin 
yöneticilerinin de 
vam eden duyarsız 
lığı bizleri derin den 
yaralamıştır.
Biz, aşağıda imzası 
bulunan CARGİLL 
çalışanları olarak, 
Cargill işvereninin 
anayasal haklara ve 

yaşamaması için 
tedbirlerimizi en iyi 
şekilde aldık ve en 
kısa zamanda yolları 
açarak bu karlı 
dönemi sıkıntısız 
atlatmaya çalışa
cağız.” dedi.
Çelik, “6 ekiple 28 
araçla biz şu anda 
faaliyet gösteri 
yoruz.
Ekiplerimizin sayı 
sini artırma imkâ 
nımız var. Toplam 60 
personelimiz var 
ama şu anda 24 
tanesini görevde 
tutuyoruz bunların, 
ihtiyaç durumunda 
60’a kadar çıkarma 
imkânımız var.
Ayrıca diğer perso 
netimiz başka 
işlerde görevli per
sonelimizi de ihtiyaç 
halinde bu işlerde 
değerlen dirmemiz 
mümkün. Kısacası 
söylemek istediğim 
biz kardan dolayı 
vatandaşların her
hangi bir sıkıntı 
yaşamasını 
engelleyeceğiz. 
Sıkıntı yaşamama 
Iarını sağlayacağız” 
açıklamasında 
bulundu.

çalışanlarının irade
sine saygı duyma 
sini istemekteyiz. 
Taleplerimiz net ve 
açıktır. Bu talepleri 
miz karşılanıncaya 
kadar tüm CARGİLL 
çalışanları olarak 
dönüşümlü olarak 
açlık grevi yapma 
kararı aldığımız ilan 
ederiz.
1. "Haksız" yere 
işten atılan arkada 
şımız Kemal KAPAR 
'ın işe dönmesini 
istiyoruz.
2. Bundan sonra 
çalışma hayatı ile 
ilgili tüm problemleri 
mizde muhatap ola 
rak ÖZ GIDA-İŞ Sen 
dikasının görül 
meşini talep etmek
teyiz.”

Eğitim Bir Sen 
yönetimi SP'yi 

ziyaret etti

Eğitim-Bir Sen Şube 
Başkanı Halil Gemici 
ve eğitim camiasının 
çok değerli üyesi 
yönetim kurulu 
üyeleri Saadet 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatını ziyaret 
ettiler.
Ziyaretle ilgili olarak 
söz alan Gemici;
“Ziyaretimizin amacı 
sendikamızın çalış
maları hakkında 
sîzlere bilgi verip 
kaynaşma ve tanış
ma ortamı oluştur
maktır” dedi.
Sendikalarının 
Türkiye'nin yetkili en 
büyük sendikası 
olduğunu dile 
getiren Gemici; 
“İlkeli ve yapıcı 
Sendika olmanın 
verdiği so rumluluk 
ile çalıştıklarını ve 
bu çalışmalarda da 
öğretmenlerimizin 
maddi ve manevi 
haklarını korumak, 
birinci vazifemizdir." 
dedi.
Gemici, yeni çıkar 
tılan ve çok büyük 
eksiklikleri içinde 
barındıran okullar
daki kıyafet serbesti 
ile ilgili olarak basın 
açıklaması yaptık
larını ve konu ile 
ilgili imza kampan 
yası düzenlediklerini 
ve destek bekledik
lerini ifade etti. 
Sohbet ortamında 
gerçekleşen konuş
malardan sonra söz 
alan Saadet Gemlik 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen; ziyaretten 
duydukları mem
nuniyeti dile getir 
dikten sonra okullar

'Gemlik Körfez' www.gemlikkorfezgazetesi.com

da öğrenciler için 
çıkarılan serbest 
kıyafet yönetme 
liğinin okullarda 
mevcut Başörtüsü 
yasağını -İmam 
Hatip Okulları hariç- 
yasal hale getirdiği
ni ve bununda 
inancını yaşamak 
isteyen insanlara 
yapılan bir zulüm 
olduğunu söyledi. 
Bu zulüme dur 
denilmesi ve 
serbestliğin Öğret- 
menlerdede uygu
lanması girişiminin 
destekçisi olacak
larını ifade eden 
Özmen, “Zaten Milli 
Görüş'ün yılardır 
ülkemizde verdiği 
mücadele insanların 
inançlarını hür bir 
şekilde yaşayıp 
yayılması için çalış
malarının önündeki 
engellerin kaldırıl
masıdır.” dedi. 
Özmen sözlerine 
şöyle devam etti: 
“Burada maksat 
sadece okullarda 
insanların inanç 
larının önündeki en 
gellerin kaldırılması 
değil, iş hayatındada 
başörtüsünün tama
men hiçbir kısıtlama 
olmadan serbest 
olmasıdır. Refahyol 
döneminde 
Memurlarında 
başörtüleri ile çalı 
şabilmeleri için 
düzenlemelerin 
yapıldı, fakat 
yaşanan Anti- 
’demok ratik, post- 
modern 28 Şubat 
süreci nedeni ile 
gerçekleştirile
memiştir." dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kültürel mirasa saygı için bilim adamlannı tanımlat
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesinde Tarihe ve 
Kültürel Mirasa 
Saygı Çerçevesinde 
Bilim Adamları 
Tanıtıldı.
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Biyoloji öğretmen
lerinden Raşit 
Arıtürk ve bir gurup 
öğrencinin birlikte 
hazırladıkları prog 
ram konferans salo
nunda kalabalık bir 
öğrenci gurubuna 
ünlü matemetikçi 
Ordiyanus Profesör 
Cahit Art*in hayatı

şiirlerle, animasyon
larla süslenerek 
anlatıldı.
Sunuculuğunu And. 
11/B sınıfı öğrencisi 
Büşra Kılıç ve And. 
9/B sınıfı öğrencisi 
Pınar Çahş'ın yaptığı 

program saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı. 
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen 
açış konuşmasında 
emeği geçen biyoloji 
öğretmeni Raşit

Arıtürk ve öğren
cilere teşekkür etti. 
Özverili çalış
malarının ve gayret 
lerinin takdire şayan 
olduğunu ifade etti. 
"Bilim adamlığı bir 
meslek değil yaşam 
biçimidir." Sözleriyle 
başlayan sunum 
Cahit Art*in ha 
yatının anlatıldığı 
animasyon gösterisi 
ile devam etti.
And. 11/B sınıfı 
öğrencisi Hafize 
Algan "Ağır Ölüm 
"adlı şiiri okudu. 
And. 10/C sınıfı 
öğrencileri Mustafa 

Nazlı ile Muhammet 
Kara’nın okulumuz 
matematik öğret
meni Ahmet 
Demirkuş ile yaptığı 
röportajın sunumu 
yapıldı. Cahit Arf 
konulu slayt göste 
risi sunuldu. And. 
11/C öğrencisi 
Neslihan Avan bilim 
konulu özlü sözlerin 
sunumunu yaptı., 
And.9/B sınıfı öğren
cisi Pınar Çalış "Kız 
Çocuğu" adlı şiiir 
okudu. 9/A sınıfın
dan Kübra 
Çalış"Ağlamak İçin 
Gözden Yaş mı

Akmah" adlı şiiri 
okudu.
And.11/C sınıfı 
öğrencisi Esra Mutlu 
Cahit Arfin söz
lerinden derlemeler 
sunuldu.
Öğrencilerin yazıp 
sahnelediği 
"Çalışınca Herşey 
Başarılır" konulu 
skeç başarılı bir şek
ilde oynandı.
Albert Einstein'in 
"Dinsiz bilim kör, 
bilimsiz din 
topaldır." Sözünün 
hatırlatılmasıyla 
program sona 
erdi.

Kıırsunhısgor spor yöniiınleıı kalkınacak
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Kurşunlu 
Mahallesinin spor 
yönünden yeniden 
kalkınacağını söyle
di. Kurşunlu Spor U 
15 takımını 
makamında kabul 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, mavi beyaz 
hların 4 branş için 
talep ettiği 80 takım 
malzemeyi yönetici, 
teknik heyet ve fut
bolculara hediye etti. 
Oldukça samimi ve 
sıcak bir sohbet 
ortamında gerçek
leşen toplantıya 
Kurşunlu Spor 
Başkanı Doğan 
Kosova, Teknik 
Direktörü Bülent 
Kurt, yönetim kurulu 
üyeleri, U 15 futbol 
takımı temsilcileri ve 
Belediye Meclis 
üyesi' Bülent 
Dalkılıç'ta katıldı. 
Gemlik'teki amatör 
spor kulüplerine

ayrım yapmadan her 
türlü desteği verdik
lerini bir kez daha 
hatırlatan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bunun yanı 
sıra ilçede 7'den 70'e 
herkesin spor yapa
bilmesi için 
tesisleşme hamlesi 
başlattıklarına da 
dikkat çekti. 
Umurbey ve Kumla 
Sahalarının yeniden 

yapımı, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Suni Çim Sahası, 
Gemlik Stadının 
yenilenmesi, çocuk 
ve oyun parklarının 
yanı sıra, basketbol 
ve voleybol alanları
na yönelik çalış
maları anlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İmam Hatip 
Lisesi Spor 
Salonunun yanı sıra, 

ilçe okullarına yap
mayı planladıkları 
spor salonlarını da 
masaya yatırdı. 
Sporda tesisleşme 
ve yatırım hamlesin
den Kurşunlu 
Mahallesinin de 
fazlasıyla faydalana 
cağını müjdeleyen 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si'nin Kurşunlu'ya 

yapacağı bölge 
parkının içinde bir 
futbol sahası ola
cağını ifade ederek, 
Kurşunlu 
Cumhuriyet mahalle
sine de ayrıca bir 
başka saha yapıla
cağını hatırlattı. 
Bu sahanın 
ihalesinin yapıldığını 
ve yaz aylarına 
kadar tamamlayıp, 
hizmete açmayı 
planladıklarını belir 
ten Refik Yılmaz, 
"Kurşunlu Mahallesi 
spor yönünden 
fazlasıyla kalkı
nacaktır. Kurşunlu 
Sporlu futbolcular 
artık maçlarrpı ve 
antrenmanlcirını 
Bursa'da, 
Mudanya 'da yapmak 
zorunda kaynaya
caklardır. Bizim 
hedefimiz ilçenin her 
yerinde sadfece 
sporcularımızın 
değil, 7'den]70'e 
herkesin spor yapa
bilmesidir. Bu 

amaçla tesisleşme, 
yatırım ve kulüpler
imize yönelik destek
lerimiz sürecektir" 
dedi.
Kurşunlu Spor 
Başkanı Doğan 
Kosova'da, spora 
yönelik belediye 
yatırım, hizmet ve 
destekleri adına 
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz'a 
teşekkür ederek, 
U genç kategori
lerinde liglerde 
mücadele eden 
takımlarının her 
branşına yönelik 
malzeme desteği 
adına da ayrıca 
şükranlarını iletti. 
Sohbetin ardından 
Mavi Beyazlılara 
Forma, Şort, Konç, 
Tekmelik ve 
Kaleci Eldiveninden 
oluşan 4 branş için 
80 takım malzeme 
hediye edilip, 
hatıra fotoğrafı 
çektirildi.

KRŞ€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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AYRINTI
Erhan İZGİ

Nazım Hikmet ve Necip Fazıl
Türk edebiyatın

da iz bırakmış iki 
şair. Nazım, 
evrensel boyutlar 
kazanırken Necip 
Fazıl, daha çok 
yöresel durumda 
kalmış. Dünya'da 
Türkiye ile ilgili iki 
isim sorsanız 
yabancılara size 
verecekleri cevap: 
"Atatürk ve Nazım 
Hikmet" olacaktır.
Cumhuriyet döne

mi DP, AP, ANAP 
ve AKP iktidarları 
oldum olası 
Kısakürek'i yere 
göğe sığdıra- 
mamışlardır.
Şiirleri okul kitap 
larına alınmış hatta 
devlet olanakların
dan da büyük 
ölçüde yarar-

landırılmıştır. Buna 
neden dinci bir 
dünya görüşünü 
benimsemiş 
olmasıdır.

Nazım Hikmet' e 
gelince; hem CHP 
ve hem de sağ ikti
darlar her türlü 
baskıyı uygula
yarak düşüncele 
rinden dolayı ha 
yatını karart- 
mışlardır. Yaşamı 
hapishanelerde ve 
sürgünlerde 
geçmiş vatan has
retiyle ölmüştür. 
Şiirleri okul kita
plarına alınmamış, 
okunması bile suç 
kabul edilmiştir. 
Buna neden 
komünist 
olmasıdır.

Necip Fazıl'a gös

terilen hoş görü ve 
sağlanan itibar ve 
yaratılan 
olanakların hiç biri 
Nazım Hikmete 
sağlanmamıştır. 
Nazım, bunların 
derdinde değildir. 
Sadece özgür kalıp 
yazılarını yazarak 
yaşamak 
derdindedir. O, 
"yaşamak / birer 
birer ve hep 
beraber/ ipekli bir 
kumaş dokur gibi / 
yaşamak" dizeleri
ni milyonlarca 
kişinin özlemi 
olarak dile getirir.

Kısakürek, genç 
yaşta (20) edebiyat 
dünyasına girer." 
Kaldırımlar" 
şiiriyle adında 
sıkça söz ettirir.

"Sokaktayım, kim
sesiz bir sokak 
ortasında / yürüyo
rum, arkama bak
madan yürüyorum/ 
yolumun karanlığa 
saptanan noktasın
da/ sanki beni 
bekleyen bir hayal 
görüyorum."

"Necip Fazıl, 
Memduh Şevket 
Esendal'ın CHP 
genel sekreteri 
olduğu dönemde 
CHP'ye başvurup 
milletvekili adayı 
olmak ister. 
Hazırlanan listede 
pek çok yazar ve 
şair de vardır: 
Suut Kemal Yetkin, 
Tahsin Banguoğlu, 
Ahmet Kutsi Tecer, 
Ahmet Hamdi 
Tanpınar ve daha 
niceleri. Necip 
Fazıl da Maraş mil
letvekili aday 
adayıdır. 
Cumhurbaşkanı 
İnönü, Necip 
Fazıl'ın adını kır
mızı kalemle çizip 
atmıştır. Böylelikle 
Necip Fazıl mil
letvekili ola
mamıştır."

(Şairlere Ölüm 
Yok-Oktay Akbal)

Bu olaydan sonra 
Kısakürek CHP'nin 
dünya görüşüne 
ters yönde çalış
maya başlamıştır. 
Bu olay şairin 
karakterini ortaya 
çıkaran önemli bir 
olaydır.

Son günlerde 
Sayın Ayşe Hür, 
Necip Fazıl'ın DP 
döneminde örtülü 
ödenekten 140.000 
lira aldığını ortaya 
koymuştur. 1950'li 
yıllarda bu para bir 
servet 
değerindedir. 
Necip Fazıl'ın en 
büyük zaafı kumar 
tutkusudur. Bunun 
da bedelini 
fazlasıyla 
ödemiştir.

Şairimiz genç 
yaşta kültür 
bakanlığı tarafın
dan Fransa'ya da 
gönderilmiştir. Bir 
sanatçıdır elbette 
bunlara hakkı 
vardır diyelim.

Ya Nazım Hikmet 
için ne diyelim. 
Yıllarca halkın 

gözünde küçük 
düşürmek için 
yapılmayan 
maskaralıklar, 
ardından polis 
baskısı, hapishane 
yılları...

Mezarının bile 
Türkiye'ye getiril 
meşine yıllarca izin 
verilmemiş; ama 
Dünya'nın bağrına 
bastığı bir şaiir.

Yıllarca onu 
kötüleyen, yasak
layan bir anlayış 
sıkıştıkça şiirlerine 
başvurmaktan geri 
durmuyor.

Hani o komünist
ti, hani o vatan 
hainiydi, hani o 
ülkesini satan 
kişiydi?

Niçin utanmadan, 
sıkılmadan okuyor
sunuz şiirlerini? 
Çünkü; onun 
kadar memleketini 
ve halkını böyle- 
sine candan, 
böylesine yürekten 
ve güzel, anlata
bilen bir şair yok.

Şimdi aynaya 
bakın efendiler, 
kim vatan haini 
kim vatansever?

Bursa'ya spor bilimleri fakültesi kurulacak
AK Parti Bursa 
Milletvekili TBMM 
Plan Bütçe 
Komisyonu Üyesi 
Hüseyin Şahin, 
Bursa'ya Beden 
Eğitimi ve Spor 
Bilimleri Fakültesi 
kurulması için kolları 
sıvadı.
Milletvekili Hüseyin 
Şahin, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Dr. 
Süleyman Şahin ile 
birlikte Uludağ 
Üniversitesi (U.Ü) 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek’i ziyaret 
etti. Şahin, Rektör 
Dilek’ten U.Ü 
bünyesinde Beden 
Eğitimi ve Spor 
Bilimleri Fakültesi 
kurulması talebinde 
bulundu. Dilek, 
konuyu 15 gün 
sonra toplanacak 
üniversite senato
suna götüreceğini 
söyledi.
Milletvekili Hüseyin

Şahin, Bursa’da 412 
spor kulübü bulun
duğunu, düzenlenen 
olimpiyatlara çok 
sayıda sporcu gön
derildiğini, BTSO 
Eğitim Vadisi’nde bir 
spor lisesi olduğunu 
ye gelecek yıl 
İnegöl’de de bir tane 
açılacağını bildirdi. 
Milletvekili Şahin, 
“Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’mız bu yıl 
10 ili Olimpik Merkez 
yapacak. Bu illerden 
biri de Bursa ola
cak” dedi.

Bursa’nın İstanbul 
ve Ankara’nın ardın
dan en fazla spor 
tesisine sahip il 
olduğunu hatırlatan 
Şahin, spor alt 
yapısının tüm 
branşlarda çok 
güçlü olduğunu 
ifade ederek, 
“Belediyeler son yıl
larda spor yatırım
larına çok önem ver
meye başladı. 
Sukaypark gibi ulus
lararası tesislerin 
yanı sıra, onlarca 
olimpik ve yarı

olimpik ölçülerde 
yapılan yüzme ha 
vuzları, spor salon
ları ve semt sahaları 
ile spora çok büyük 
yatırımlar yapılıyor. 
2023 hedeflerimiz
den biride 
Görükle’de bir 
Olimpiyat Köyü 
kurulmasıdır” şek
linde konuştu. 
Gelişmiş ülkelerde 
beden eğitimi ve 
sporun genel 
eğitimin bir parçası 
olarak algılandığının 
altını çizen 
Milletvekili Hüseyin 
Şahin, 2012 olimpiy
atlarına Türkiye’nin 
tarihinin en fazla 
sporcusu ile 
katıldığını, ancak 
arzu edilen seviyede 
başarının elde 
edilemediğini 
belirterek, “Bunun 
sebebi sporcu
larımızı bilimsel yön
temlerle yetiştire- 
mememizdir. Bu yüz

den sporu bir bilim 
olarak kabul etmeli 
ve üniversiteleri bu 
işe dâhil etmeliyiz. 
İşte bu gerçeklerden 
hareket ederek U.Ü 
bünyesinde Beden 
Eğitimi ve Spor 
Bilimleri Fakültesi 
kurulmalıdır. Sizden 
ricamız bu konuda 
gerekli adımları 
atmanız ve Bursa’ya 
bu fakülteyi 
kazandırmak için 
gayret gösterm- 
enizdir. Bizlerde 
siyasetçiler olarak 
size destek ola
cağız” ifadelerini 
kullandı.
Yapılan ziyaretten 
çok memnun 
olduğunu söyleyen 
U.Ü Rektörü Prof. 
Dr. Kamil Dilek, 1975 
yılında kurulan 
U.Ü’nin bünyesinde 
9’u faal 10 fakülte, 1 
Konservatuar ve 16 
tane yüksekokul 
bulunduğunu söyle

di. Prof. Dr. Kamil 
Dilek, üniver
sitelerinin teknik ve 
mali alt yapısının 
Beden Eğitimi ve 
Spor Bilimleri 
Fakültesi açmaya 
yetecek kapasitede 
olduğunu belirterek, 
“Sizden de siyasi 
destek gelirse 
fakülteyi gelecek 
akademik yıla bile 
yetiştirebiliriz. Ben 
konuyu 15 gün 
sonra toplanacak 
üniversite senato
muza götüreceğim 
ve olumlu sonuç çık
ması için gayret 
göstereceğim. 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü 
Dr. Süleyman 
Şahin de bu sürede 
bize Bursa’nın spor 
alt yapısı ile ilgili 
gerekli bilgileri 
içeren bir rapor 
hazırlarsa bu konu
da mesafe alabiliriz” 
diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hazır giyim alanında Avrupa ucuncusuyuz
Uludağ Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhra
catçıları Birliği 
(UHKİB) Başkanı 
Şenol Şankaya, Türk 
hazır giyim sektörü 
nün Avrupa'da üçün 
cüsü sırada 
olduğunu söyledi 
Uludağ Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhra
catçıları Birliği 
(UHKİB) Başkanı 
Şenol Şankaya, Türk 
hazır giyim sek
törünün Avrupa'da 
üçüncüsü sırada 
olduğunu söyledi. 
Sektör hakkında 
bilgi veren Şenol 
Şankaya, hazır giyim 
alanında Avrupa'da 
üçüncüsü sırada, 
dünyada ise 7. sıra
da yer alındığını 
ifade etti. Şankaya, 
10 sene önce fason 
üreticisi bir ülke 

iken, 18 dolar/kilo- 
gram ihracat 
yapılırken, şimdi bu 
oranın 40 dolara 
yükseldiğini kaydet
ti. 10 senede iki katı 
ihracat artışı 
yaşandığına dikkat 
çeken Şankaya, 
Türkiye Hazır giyim- 
cileri olarak yüksek 
katma değerli, başka 
hiçbir sektörün 
yapamadığı, Çin, 
Hindistan, 
Bangladeş gibi 
ülkelere frak atarak 
AB'ye tam iki katı 
ürün satma noktası
na geldiğine dikkat 
çekti. Sektör olarak 
Türkiye'de en fazla 
dış ticaret fazlası 
veren bir sektör 
olduklarını vurgu
layan Şankaya, 12 
milyar dolar fazla 
verdiklerini, cari açık

açısından çok önem
li katkı sunduklarını 
belirtti.
Şankaya, Türkiye'nin 
tasarımıyla ve fiyat
larıyla da Avrupa'da 
farkını ortaya koy
duğuna dikkat 
çekek, "Bundan 
sonra öne çıkacak 
olan etik üretim. 
Türkiye'ye gelen 
boya ve kimyasal
ların ciddi şekilde 
denetim altına 
almamız gerekiyor.

Bu çok önemli. Biz 
Made in Turkey 
markası ile satış 
yapıyoruz. Etik üre
tim çok önemli. Biz 
bu alanda kendimizi 
rakiplerimizden 
ayrıştırıyoruz" dedi. 
İngiltere'ye yüzde 
21'lik artış olduğunu, 
Almanya'ya ise 
yüzde 10 kayıp 
yaşandığını 
söyleyen Şankaya, 
Rusya, Hollanda, 
İtalya gibi pazarlarda 

artış olduğunu, bu 
pazarlara daha fazla 
eğilmek gerektiğine 
işaret etti. Sektörün 
en önemli ihtiyacının 
kalifiye insan oldu 
ğuna dikkat çeken 
Şankaya, geçtiğimiz 
yıl 2 bin 500 insana 
eğitim verdiklerini 
belirtti. Bu yılın büyü 
me yılı olacağını 
ifade eden Şankaya, 
"Bizim en büyük 
sıkıntımız istihdam. 
Üretimin yoğun 
olduğu yerlerde en 
büyük sıkıntımız işçi 
bulamamaktı. Tekstil 
çalışan maalesef 
hizmet sektörüne 
kaçıyor. AB'de üre
timden çıkıp bu sek
töre geçtiğinde 
sonuçları gördük. 
Biz sektörü 6. böl
gelere taşımak isti 
yoruz. Yan sanayi ile 

birlikte, öncelikle on 
lan alarak da Şanlı 
urfa bölgesini ince 
liyoruz. Oraya 2013 
yılında bir yatırım 
olacak. Zor tabi ki, 
kolay değil ama sek
tör olarak burada 
öncülüğü yapmamız 
lazım. Türkiye'ni 
refahı, oradaki iç 
huzur için ekono
minin oraya kayması 
gerekiyor" dedi 
Şankaya, sektörün 
2013 yılında 525 
milyon dolar gibi bir 
hedef koyduğunu 
söyleyerek, "Geçen 
sene 500 milyon 
doların altında 
gerçekleştirdik. Bu 
sene 30 milyon dolar 
bir artı hedefliyoruz. 
Bunun da üzerine 
çıkacağımızı ümit 
ediyorum" ifadelerini 
kullandı
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lililHlilllllİIIIİIlBİ Sanayide car Har hızlanılı
Çalışma Bakanı 
Çelik, yeni bir 
düzenlemeyle 406 
bin öğrencinin prim 
yükünü devletin 
karşılayacağını 
söyledi 
Çelik, 8 kişinin 
öldüğü madenle 
ilgili gerekli teknik 
araştırmanın hızla 
yapıldığını belirtti. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
NTV'nin sorularını 
yanıtladı.
Zonguldak'ta 8 
kişinin hayatını 
kaybettiği metan 
gazı faciasıyla ilgili 
konuşan Çelik şun
ları söyledi: "Orada 
üretim yok. -630 
koduyla yeni bir 
kömür havzasının 
çalışmaları yapılıy
or. Gaz ölçüm ciha
zlarının çalıştığını 
gördük. Ölçüm 
cihazlarından alı
nan bilgiye göre 
binde 4 düzeyinde 
bir gaz seviyesi 
olduğu tespit 
ediliyor. 11.19'da 
anı bir gaz 
püskürmesiyle 
karşı karşıya 
kalınıyor. Gaz oranı 
bir anda yüzde 4'e 
çıkıyor. Yüzde 1'e 
çıktığı zaman pat- 
latma-dinamit 
uygulaması 
mümkün değil. 
Gaz ölçühı cihazları 
yüzde 4'ten yukarı 
yı göstermiyor. 
Koruyucu tüm 
ekipmanların 
işçilerde olduğu 
görülüyor. Bu 
kadar yoğun bir 
gazın tespiti başka 
türlü olabilir miydi. 
Bunlar bir kez daha

değerlendirilmesi 
gerekiyor. Kömür 
işletmelerinde yılda 
iki kez denetim 
yapılıyor. Bu 
müesseseye Kasım 
2012'de dört gün
lük denetim 
yapılmış. Tespit 
edilen eksiklikler 
ortaya konmuş. 
Patlamanın bu 
eksiklerle ilgili 
nedir o teknik bir 
çalışma. Ama ani 
bir patlamanın 
burada olduğunu 
görüyoruz. Kömür 
işletmelerinde yılda 
iki kez denetim 
yapılıyor. Bu 
müesseseye 3 bin 
500 lira ceza 
yazılmış. Gaz oranı 
bir anda nasıl arttı, 
teknik rapor hazır
lanacak. Nerede 
kusur varsa gör
müş olacağız. 8 
işçinin sigor
talılığında bir 
sorun yok." 
Bakan Çelik, 
taşeronluk 
sisteminin yaygın
laştığını, düzenle
menin şart 
olduğunu kaydetti. 
"Kıdem tazminatını 
daha yaygın hale 
getiren bir düzen
leme getirelim diy
oruz" şeklinde 

konuşan Çelik, 
kıdem tazminatı 
alma konusunda 
çalışanların sıkın
tıyla karşılaştık
larını söyledi. 
Kıdem tazminatı ve 
taşeron işçilik 
düzenlemesini 30 
Haziran'a kadar 
netleştirmek iste
diklerini ifade etti. 
406 BİN 
ÖĞRENCİNİN PRİM 
YÜKÜ 
KALKACAK 
Sosyal güvenlik 
sistemindeki 
sorunları giderm
eye yönelik çalıştık
larını belirten Çelik, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Liseyi 
bitiren gençler 
üniversiteye 
giderken 4 aylık bir 
boşlukla karşı 
karşıya kalıyorlar. 
Bunlara bir fatura 
çıkıyor, 4 ay prim 
ödemeleri 
gerekiyor.
406 bin öğrenciye 
gelir testi yapıldı. 
Onları prim ödeme 
yükünden 
kurtarıyoruz.
Bu 4 ayı da sağlık 
kapsamına alı 
yoruz. Onların 
sağlık hizmeti 
kamu tarafından 
karşılanacak."

Sanayi üretimi 
geçen yılın Kasım 
ayında yüzde 11.3 
artış gösterdi. 
Ekonomik büyü
menin öncü göster
gesi niteliğindeki 
sanayi üretimi 
Kasım ayında topar
landı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine 
göre, sanayi üretimi 
geçen yılın 
Kasım'da yüzde 11.3 
arttı. CNBC-e 
anketinde üretimin 
ortalama yüzde 10.5 
artması bekleniyor
du.
Sanayi üretimi Ekim 
ayında yüzde 5.7 
gerilemişti.
Sanayinin alt sek
törleri ince
lendiğinde, Kasım 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına

İntibakta 1ı k' rekoru
İntibak farklarını 
öğrenmek isteyen 
memur emeklileri 
SGK'nın internet 
sitesine akın etti. 
Bir saatte 400 bin 
kişinin tıkladığı site 
zaman zaman kil
itlenirken, 80 bin 
gurbetçiye de fark 
çıktı.
Emeklilerin intibak 
farklarını 
öğrenebildikleri 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
internet sitesi 
(www.sgk.gov.tr)

göre; madencilik ve 
taşocakçılığı sek
törü endeksi yüzde 
7.5, imalat sanayi 
sektörü endeksi 
yüzde 13.3 arttı.
Elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi ise 
yüzde 2 azaldı. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış endeks 
Kasım ayında bir 

dün tıklanma rekoru 
kırdı. Kurumun site
sine 1 saatte 400 
bin kişi girdi.
SGK'nın 2000'den 
önce emekli olan
ların intibak fark
larını ve 2013 Ocak 
dönemi aylıklarını 
ek ödeme tutarları 

önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
3.1 artış gösterdi. 
Sanayi üretimindeki 
toparlanma 2012'nin 
son çeyreği için 
büyümeye yönelik 
olumlu sinyaller 
veriyor. Merkez 
Bankası, büyümenin 
dördüncü çeyrekten 
itibaren ivme 
kazanacağını öngör
müştü 

dâhil resmi 
internet adresinden

yayımlaması 
nedeniyle aynı anda 
300 kişi siteyi tık
ladı. Yoğun ilgi 
nedeniyle SGK'nın 
sitesi ve telefonları 
zaman zaman 
kilitlendi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

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

Gemlik Karfez
GEILİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hâst. 513 23 29
Mer.Sefi.Ocefiı 513 10 68

.Tomokay Tomografi 5-13 65 29
ıKonurTıpMrk. 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 51? 24 32
BUSKİ , 514 57 96
İtfaiye S1İ 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

DAĞITICILAR

__________OTORÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 J3
Tuncay Otogaz sis 16 46
Beyza Petrol 613 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4467 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
CM101MMXI 

FUNDAMENTALS: 
11:00-12:30-14:00- 
15:30-17:00-18:30- 

20:00-21:15
REZERVASYON 

5133321

http://www.sgk.gov.tr
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Sayfa

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

ÇOK! KAPAN!TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMAN İN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

IH
Hl

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

AKINCI 
SİTESİ

GEMLİK

Erken Ödeme Avantajı

Akıncı Sitesi, Size hayallerindin 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

jMtınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
R<at:3 D:21 Nilüfer / BURSA
Sfel: 0(224) 44İ 72 44 Ğsm:Ö(533) 477 14 48

HmBL Cumhuriyet
? . Mh/

“. Orhaniye ^eni Mh.
Mh.

Kayhan Mh., Gemlik AUSc

J

ali berker akıncı
. mimarlık

Gemlik Ofis ,
t j Eşref DİNÇİER Mah. -Asllh'an No:47 Gemlik / BURSA
_Tel:0224.514-48 41
-info@aliberkerakinci,com .

0u/»a^
Ata.

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ / 
▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244
Irmak I

Dr Zıya <.
. KayaMh.

Lilll HisarMh.

%25e2%2596%25a0www.aliberkerakinci.com


(jU MANASTIR EMLAK 
f GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

www.manastiremlakgemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri

MANASTIR EMLAK W®

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
m OrgV ?nB Pprypmhp www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

SıimiiMm 
tarşiBiıan

Tüm yurtta etkili olan kar yağışı 
ve soğuk havada yakılan soba 
ların neden olabileceği karbon- 
monoksit zehirlenmelerine karşı 
vatandaşlar uyarılıyor. 3’de

Mete'den Asa'nın
açıklamalarına tepki

Gemlik Belediye 
Meclisi, 2013 
yılının ilk toplan
tısında denetim 
komisyonu seçim
lerini yaptı. 
CHP Gurup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın kentsel 

dönüşüm ile ilgili 
televizyon ve 
gazetelerde 
yaptığı açıklamaları 
eleştirdi.
Daire başkaların
dan gelen talepler, 
ilgili komisyonlara 
sevk edilirken, 
yeni personel ve 
geçici işçi alımı 

meclisçe kabul 
edilirken, amatör 
spor 
kulüplerine 
verilecek destek 
için komisyon 
kurulmasına karar 
verildi. Bu korniş 
yona her partiden 
üye verilecek. 
Daha sonra 

yapılan seçimlerde, 
CHP’den Mahir 
Gencer, Necdet 
Ersoy, AKP’den 
Aydın Bayraktar, 
Necmettin Rama, 
MHP’den Suat 
Laçinok Denetim 
Kurulu üyeliğine 
seçildiler.
Haberi sayfa 4’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Tarım Komisyonu 
Başkanı Levent 
Mete’den açıklama 
gönderildi.
Mete, gazetemize 
yaptığı yazılı açıkla
mada Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Hidamet 
Asa’nın üreticiye 
sitemini haksız bul

duğunu söyledi.
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Böyle yasa olmaz..
Çahşmave Sosyal Güvenlik Bakanı 

Faruk Çelik, Aralık ayı emekli maaşlarını 
almaya bankalara giden emekli olduktan 
sonra işyeri açan emeklilerin maaş ala
madığını duyunca üzülmüş!

Ocak ayında mecliste görüşülecek bir 
yasa ile emekli olduktan sonra serbest 
çalışan ve yani katma değer üreten 
emeklilerin maaşlarının yüzde 15’inin 
kesilmesine neden olan bir yasa var.

Bu yasaya göre emeklilikten sonra 
durumlarını SGK’ya bildirmeyen 400 bin 
emeklilerin maaşlarına haciz geldi.

Meğer, ben de bildirmeyenlerin arasın
daymışım.

Geçen ay emekli maaşımı alamadım.
__________Devamı sayfa 4’de______

Ege'de 
Bir

Deprem 
Daha!

önceki gün 
meydana gelen 
depremin ardın
dan dün de Saat 
17.41'de merkez 
üssü Ege Denizi 
olan 5.0 büyük
lüğünde bir dep 
rem meydana 
geldi. Depremin 
Ege denizinde 
yerin 6.4 kilometre 
altında meydana 
geldiği belirlendi. 
İlk belirlemelere 
göre deprem her
hangi bir hasara 
sebep olmadı.2’de

Kayıp adamın 
cesedi bulundu
Çeltikçi Köyü'nde 
yaşayan ve Pazar 
gününden bu yana 
kendisinden haber 
alınamayan Vedat 
Oruç'un (60) acı 
haberi Yalova'dan 
geldi.
Orhangazisporlu 
eski futbolcu İsmail
Oruç'un babası ve 
emekli öğretmen 
Sedat Oruç'un da 
ağabeyi olan Vedat 
Pazar günü eşi ile 
birlikte
Orhangazi'ye gelen 
Oruç, burada traş 
olmak istediğini 
belirterek, çarşıya 

gitmiş kendisinden 
bir daha haber alı
namamıştı.
Tüm aramalara rağ
men bulunamayan 
Vedat Oruç, Yalova 
sahillerine vuran 
kimliği belirsiz bir 
erkek cesedinin 
bulunmasıyla, acı 
gerçek ortaya çıktı. 
Yakınları cesedin 
Vedat Oruç’a ait 
olduğunu belirledi. 
Ceset, otopsiden 
sonra ailesine tes
lim edildi. Oruç’un 
cenazesi dün 
Çeltikçi Köyü’nde 
toprağa verildi

Kıdem 
tazminatı 
raftanindi
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından rafa 
kaldırıldığı belir
tilen kıdem tazmi
natı fonu yine 
gündeme geldi. 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik, 30 
Haziran’a kadar 
kıdem tazminatı 
düzenlemesini 
netleştirmek iste
diklerini belirtti. 
Haberi sayfa 9’da

http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Okuryazarsınız...
Dil ulusların geleceği ve aydınlanması 

açısından çok önemli... Emperyalistler bu 
gerçeği çok iyi bildikleri için çaktırmadan 
ulusal dili yamalı bohçaya döndürürler.

Farsçanın, Arapçamn, Acemcenin etkisin
den henüz kurtulmayan dilimiz ne yazık ki 
artık İngilizcenin, Fransızcanın, Almancanın 
ve İtalyancanın da saldırısı ile karşı 
karşıya...

Yabancı sözcükler günlük konuşma dilimiz 
deki sözcüklerimizden sokaklardaki 
tabelalara kadar çök yaygın...

Kolay kabul eder oluşumuz dil bozulması 
konusunda da yabancıların çok işine yarıyor.

Yıllar önce Fransa’da - o zaman mobile 
telefonlar yoktu-polise İngilizce telefon 
nerede diye sorduğumda “boş,boş” baktığını 
hiç unutamam...Mutlaka anlamıştı ama bana 
telefon kulübesini göstermedi...Oysa ertesi 
gün gündüz gözüyle kulübenin polisin 
hemen karşısında olduğunu gördüm.

Ama biz çok çabuk benimsedik onların 
demek istediklerini...

İtiraz bile etmedik.
Sözgelimi, "Fiks menü " en küçük kasaba 

lokantasında da, metropol kentteki çok yıldı
zlı otelin lokantasında da karşılaştığımız iki 
sözcük..

Copy Çenter..Gezindiğiniz caddede çokça 
karşılaştığımız bir tabela..

"Futura Mutfak'* hangi dildendir,.. 
"Günceli İletişim"de ne demek.. 
Siz biliyor musunuz?
Şimdi daha zor bir soru: "Türk" nasıl 

yazılır?
"TURKCELL"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 oku 
yorsunuz?

Mutfak & banyo, baklava & börek, ana & 
oğul arasına giren o "&" nedir?

TV kısaltmasını "ti - vi" diye okumayı nere
den öğrendiniz?

IMF'yi "ay - em - ef", GSM'yi "ci - es - em" 
diye okumuyor musunuz?

"Sakarya VİP"teki "Vİ.P", (Very Important 
Person) sözcüklerinin İngilizcesinin kısalt
masıymış ve bize bunu "vi - ay - pi" diye 
okutuyorlar.

Peki, "Mersin VİF"teki "VİF" neyin kısalt
ması?
. 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 başı
na, sonuna o sözcükler.

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" de
meye kadar vardırmayacaklardı işi, v , (

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 dokunmayan 

yılan bin yaşasın “ deyişini yaşamsal ilke 
haline getirişimize...

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Tarım Komisyonu 
Başkanı Levent 
Mete’den açıklama 
gönderildi. 
Mete, gazetemize 
yaptığı yazılı açıkla
mada Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Hidamet 
Asa’nın üreticiye 
sitemini haksız bul
duğunu söyledi. 
CHP Tarım Komisyo 
nu Başkanı Levent 
Mete şunları söyle
di: “Marmarabirlik 
Başkanı Sayın Hida 
met Asa’nın üretici 
ye olan sitemini 
hem bir zeytin üreti
cisi ve kooperatif 
ortağı olarak, hem 
de CHP Gemlik İlçe 
Örgütü Tarım Korniş 
ypnu Başkanı 
Levent Mete olarak 
haksız buluyorum. 
Sayın Başkan, f 
nedense her beya 
natında "190 tanede 
iri zeytine 6 lira 
verdik, buna karşın 
üretici bize ürün 
vermedi, bin diği 
dalı kesti, üretici 
kooperatifine sahip 
çıkmalı" deyip 
duruyor. Tabi ki 
bunları söylerken 
köylüden üreticiden 
cevap gelmeyece

Ege'de Bir Deprem Daha!
Saat 17.41’de 
merkez üssü Ege 
Denizi olan 5.0 
büyüklüğünde bir 
deprem meydana 
geldi.
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nden alı
nan bilgiye göre, 
Ege Denizi'nde saat 
17.41'de, 5,0 
büyüklüğünde orta 
şiddette deprem 
meydana geldi. 
Çanakkale İl merkezi 
ve ilçelerinde de 
hissedilen deprem, 
yaklaşık 15 saniye 
sürdü.
Deprepıin Ege 
denizinde yerin 6.4 
kilometre altında 
meydana geldiği

ğinin de bilincinde. 
Başköy'de masa ba 
şında basına yazılı 
açıklama yapmak 
kolay. Bu söyledik
lerini köyleri dolaşıp 
söylemeyi denesin. 
Sayın Asa, sizin 6 
lira verdiğiniz 190 
taneli iri zeytine (bu 
rakam brüttür %9 da 
kesintisi vardır) tüc
car 6 lira 50 kuruşa 
verdi ve yer yer 7 
liraya kadar dayan 
dı.Siz, barem aralık
ları nı 50 kuruş 
düşürdünüz* tüccar 
10 kuruş düşürdü, 
dört beş yıl öncesi 
nı'n iri zeylini olan 
ve Marmarabirlik’in 
de tavan fiyatta baz 
aldığı kalibrede olan 
220-230 tanedeki 
zeytine 4 lira fiyat 
verdiniz. Bu tanede
ki zeytini ise tüccar 
5 lira 50 kuruşa aldı. 
Gelelim avans fiyat 
uygulamasına;

belirlendi.
İlk belirlemelere 
göre deprem her
hangi bir hasara 
sebep olmadı.

19 SAATTE 88 
ARTÇI 
Ege Denizi'nde 
Bozcaada'nın 50 

Marmarabirlik, zey 
tin piyasasında belir 
leyicidir. Ama avans 
fiyat uygulamasında 
ciddi yanlışlar yapı 
yor. Zeytinin çok 
olduğu yılda üreti 
cinin karşısına 
avans fiyatla çı 
karsınız, böylece üre 
ficiyi tüccara itersi 
niz, zeytinin az oldu 
ğu yılda ise nihai fi 
yatı açıklarsınız. 
Bu olacak iş değil. 
Avans fiyat uygula
masının amacı piya 
sadaki arz ve talep 
dengesine göre zey
tinin piyasasını oluş 
turmaksa, rekoltenin 
az olduğu yılda, 
avans fiyat açıklayın 
ki zeytin fiyatları yük 
sek oluşsun, üretici 
kazansın.
Gelin Gemlik Katırlı 
Köyü Kooperatifinin 
fiyat listesine bir 
bakın, sizin beğen
mediğiniz 2 lira 80 
kuruş verdiğiniz 300 
tane zeytin, 4 lira 50 
kuruş!. İktidar parti 
sini arkanıza alarak, 
binlerinin arka 
bahçesi olarak, alt
larınızda konforlu 
makam arabaları ve 
tüm yöneticilerinize 
dolgun maaşlarla, 
kes faturayı gönder 
muhasabeye zihni 

kilometre açığında 
meydana gelen 
Richter ölçeğine 
göre 6.2 büyük
lüğündeki depremin 
artçı şokları devam 
ederken ayrı bölge 
saat 17.41*de 5 
büyüklüğünde artçı 
şok korkuttu.

yetiyle bu kooperatif 
yönetilmez. Sayın 
Asa, üre ficinin bin 
diği dalı kestiğini 
söylerken siz üretici 
nin kuyusunu kaz 
dığınızın farkında 
mısınız? AKP ile bir
likte köylüyü çiftçiyi 
borç batağına sok
tunuz, üretici ortak
larınıza bankalardan 
kredi kullandıranız, 
bankaların aldığı faiz 
yetmezmiş gibi yüz 
de bir komisyon da 
üretici ortaklarınız
dan siz aldınız. Bu 
yanlış uygulamaları 
çoğaltabiliriz. Bir 
bardak suda fırtına 
koparmaya gerek 
yok. Sayın ASA 
yapacağınız 
iş çok basit.
Köylere gidin, halkın 
içine inin, köylerde- 
size karşı olan, 
kasırgayı görün-, f ’ 
Marmarabirlik 
üreticinin koopera ■ 
ti fidir. Ortada sizin 
sitem edeceğiniz bir 
şey yok. Tam 
tersine üretici siz
den şikayetçi. 
Siz önce üreticiye 
sahip çıkın, köylü 
çiftçi koopera tifine 
sahip çıkmayı zaten 
sizden iyi bilir. Bunu 
zamanı geldiğinde 
göreceksiniz.”

Boğaziçi Üniversite
si Kandilli 
Rasathanesi Deprem 
Araştırma 
Enstitüsü'nün 
merkez üssünü Ege 
Denizi olarak sap
tadığı deprem yerin 
6.4 kilometre derin
liğinde meydana 
geldi.
Dün akşama kadar 
büyüklükleri 2.3 ile 
3.8 arasında değişen 
108 artçı şokun 
ardından gelen <5 
büyüklüğündeki 
deprem, Bozcaada 
başta olmak üzere 
Çanakkale,ve < 
Balıkesir'in sahil 
kesimi ile 
Edirne'nin Şaros 
Körfezi'ndeki yer
leşim merkezlerinde 
hissedildi
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Sıta zeür lenmelerine tarsıuvan
Tüm yurtta etkili 
olan kar yağışı ve 
soğuk havada 
yakılan sobaların 
neden olabileceği 
karbonmonoksit 
zehirlenmelerine 
karşı vatandaşlar 
uyarılıyor. Soğuk 
havalarda bilgisizlik 
ve ihmal sonucu 
yakılan soba ve 
doğalgaz kaynaklı 
zehirlenmeler 
büyük acılara neden 
oluyor.
Her yıl onlarca 
kişinin hayatını 
kaybettiği karbon
monoksit zehirlen
melerinde ısınmak

için yakılan sobalar 
birçok insanın 
ölümüne sebep 
oluyor.
Doğalgaz zehirlen
melerinin en çok 
yaşandığı illerden 
olan Bursa'da da 
uzmanlar vatan
daşları dikkatli 
olmaları konusunda 
uyardı. Kentte kar
bonmonoksit 
zehirlenmelerinin en 
çok yaşandığı 
ilçelerden olan 
Yıldırım'da kay
makamlık vatan
daşları özellikle 
soğuk günlerin 
hüküm sürdüğü bu

süreçte dikkatli 
olmaları konusunda 
uyardı.
Kaymakamlıktan 
yapılan açıklamada; 
facia gelmeden 
önce, anı ve son
rasında yapılacaklar 
anlatıldı.
Doğalgaz tesisatı 
bulunan hiçbir yerde 
menfezlerin kapatıl
maması uyarısında 
bulunulan açıklama
da; şiddetli lodosta 
kombinin kapatıl
ması istendi. Yakıt 
kullanılan her yerde 
karbonmonoksit 
dedektörü bulun
durulması öner

ilirken, yatarken 
sobaların 
kesinlikle 
söndürülüp içindeki 
tüm kömür gibi 
malzemenin dışarı 
çıkarılması gerektiği 
belirtildi.
Normal günlerde de 
yapılması gereken
lerin yanında, olası 
zehirlenme anında 
da yapılacaklar 
vatandaşlara 
anlatıldı. Zehirlenme 
anında şansın vakit 
kaybetmeksizin 
temiz havaya 
çıkarılıp ambulans 
çağrılması gerektiği 
vurgulandı

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

İsten cmâınJı aratasın »eılnat niıemeai
Bursa’da bir şahıs iş 
yerinin önüne park 
ettiği aracını işten 
çıktıktan sonra 
yerinde bulamadı. 
Olay merkez

Yıldırım ilçesi 
Yiğitler 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Erhan 
E. isimli arkadaşın

dan yeni satın aldığı 
16 YB 857 plakalı 
arabayla iş yerine 
gelen İbrahim H. 
otomobili park etti. 
İş sonunda aracını

park ettiği yerde 
bulamayan İbrahim 
H. polis ekiplerine 
haber verdi. Polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı

33 hin kaçak sigarayla yakalandı
Bursa'da, polis 
operasyonunda 33 
bin paket gümrük 
kaçağı sigarayla 
yakalanan zanlı, 
adliyeye sevk edildi. 
Zanlının, emniyet 
çıkışında kendisinin 
görüntülemek 
isteyen gazetecilere, 
"Tutuklanmazsam 
hepinize dava aça
cağım." diye tehdit 
etti.
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesindeki bir depo
da gümrük kaçağı 
sigara bulunduğu 
ihbarını alan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Mali Suçlar Büro 
Amirliği ekipleri, 
H.T.'ye ait olduğu

ileri sürülen depoya 
baskın düzenledi. 
Operasyonda 33 bin 
paket değişik 
markalarda gümrük 
kaçağı sigara ele

geçirildi. Bursa 
Emniyet Müdür 
lüğü'nde sorgula
ması tamamlanan 
zanlı, "Gümrük kaça 
ğı sigara ticareti 
yapmak, 5607 Sayılı 
Kaçakçılıkla Müca 
dele Kanu nu'na 
muhalefet" iddiasıy
la adliyeye sevk 
edildi. Zanlı, emniyet 
çıkışında kendisin^ 
görüntülemek' 
isteyen gazetecilere, 
"Tutuklan mazsam 
hepinizi mahkemeye 
vereceğim" diye 
tehdit etmesi dikkat 
çekti.

Esrarı Köpeğin Barakasına Gömdü
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
uyuşturucu 
operasyonunda, bir 
evin bahçesindeki 
köpek barakasında 
toprağa gömülmüş 
halde esrar maddesi 
gele geçirildi.

Toplam 21 kilo esrar 
maddesiyle 
yakalanan zanlı, 
"Tanımadığım 
birisi emanet 
verdi, 2-3 gün 
içerisinde alacağını 
söyledi." dedi. Bir 
kişinin Doğu 
Anadolu

Bölgesi'nden uyuş
turucu maddesi 
getirileceği 
yönündeki istihbari 
bilgi üzerine 
harekete geçen İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele

Şubesi Narkotik 
Büro Amirliği ekip
leri, Yıldırım ilçesi 
Hacivat 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 
Necati P.'nin (29) 
evine mahkeme 
kararıyla baskın 
düzenledi

TGF meşruluğunu kaybetti
40 gazeteciler cemiyetinden ortak açıklama: 

Basının ve basın çalışanlarının sorunlarını, 
Türkiye genelinde örgütlü bir güç birliği 
kurarak çözmek amacını taşıyan Türkiye 
Gazeteciler Federasyonu, Atilla Sertel yöneti
minin taraflı ve antidemokra tik tutumu sonucu 
meşruluğunu kaybetti.

Yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, 
10 üye cemiyetin TGF’den atılmasını, 6 
cemiyete de geçersiz nedenlerle disiplin cezası 
verilmesini protesto ederek katılmayan 40 
basın örgütü, ortak deklarasyon yayımladı.

Deklarasyonda, “1997 yılında büyük fedakâr
lıklarla kurulan Türkiye Gazeteciler 
Federasyonu (TGF), son 3 yılda Atilla Sertel 
yönetiminin anti demokratik, hukuk dışı ve etik 
açıdan kabul edilemez uygulamalarına sahne 
olmaktadır” denilerek, bugünkü duruma gelin
mesinde Atilla Sertel’in iyi niyet kurallarına 
uymayan girişimlerinin etkili olduğu vurgu
landı.

Deklarasyonu imzalayan gazeteciler cemiyet
lerine ve basın meslek örgütlerine bakıldığın
da, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun, 
Türkiye’yi kapsayan niteliğinin büyük oranda 
sona erdiğini ortaya koyan deklarasyonda, 
yaşanan olumsuz süreç şöyle özetlendi:

“23 Eylül 2012 tarihinde yapılan son genel 
kurulda yaşanan hukuksuzluklardan sonra 
TGF’ye üye 71 meslek örgütünden 40’ının 
imzasıyla demokratik olmayan genel kurul 
protesto edilerek, deklarasyon yayımlandı. 
Deklarasyonun ardından da 100’den fazla imza 
ile olağanüstü genel kurul yapılması istendi. 
Bunun üzerine TGF yönetimi 10 Cemiyeti ihraç 
edip, 6 cemiyete de kınamave uyarı cezası 
vererek olağanüstü kongreye gitti. Ötek- 
ileştirme sürecini başlatan Atilla Sertel yöneti
mi, gazetecilerin sorunlarını çözmek yerine 
şahsi ihtiraslarının peşine düştü..

Atilla Sertel ve yönetimi, yapılan yazılı ve 
sözlü uyanlara rağmen anti demokratik uygula
malarını sürdürdü, dışlama ve hukuk dışı 
uygulamalarına ısrarla devam etti. Bu sebeple, 
olağanüstü kongre için 4 Ocak’ta Ankara’ya 
gelen ve bu deklarasyona imza koyan bizler, 
kongreye katılmama kararı aldık.

Ankara’da 5 Ocak’ta bir araya gelen ve aşağı
da imzası bulunan gazeteciler cemiyetleri ile 
basın meslek örgütlerini, Türkiye Gazeteciler 
Federasyonundan dışlayan süreçte şu 
gelişmeler yaşandı;

Öncelikle, 13 Aralık 2009 tarihinde, kâğıt 
üzerinde bir tüzük genel kurulu yapıldı. Bu 
değişiklikle TGF’nin 11 kişiden oluşan yönetimi 
doğal delege yapılarak, eşitlik ilkesi bozuldu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetimi, 
2012 yılına gelindiğinde hukuk dışı uygula
malarına kongre öncesi başladı. 71 üye basın 
kuruluşuna sahip Federasyön’un 15 yıllık tari
hinde bir ilk yaşandı ve muhalif görülen 7 
cemiyetin 28 delegesi hazirun listesine alın
madı. Bu delegelere oy kullandırılmadığı gibi, 
konuşmalarına da izin verilmedi.

Taraflı tutum sergileyen Divan Kurulu da, 
hukuksuz uygulamalarla kongreye damgasını 
vurdu. TGF yönetimi ve divan kurulu gerçek
leştirilen genel kurulda yasaları hiçe saydı, 
seçim sonucunu tartışmalı hale getirdi.

Genel Kurul’un hemen ardından yapılan 
Alanya Başkanlar Konseyi Toplantısı ise, Atilla 
Sertel’in başkanlar konseyini hiçe saydığını 
açıkça ortaya koydu. TGF tarihinde ilk defa 
Başkanlar Konseyi tamamlanmadan yarım 
bırakıldı.

Hukuksuz bir kongre ile seçilen ve meşru
luğunu kaybeden Atilla Sertel yönetimine karşı 
harekete geçen gazeteciler cemiyetleri, yeterli 
sayının çok üzerinde delegenin imzasını topla
yarak olağanüstü genel kurul yapılması için 
TGF yönetimine başvurdu.

Olağanüstü genel kurulda seçimi kaybede
ceğini anlayan Atilla Sertel ve yönetimi, bu 
defa da muhalefette yer alan 10 gazeteciler 
cemiyeti ile basın meslek örgütünü sudan 
bahanelerle Türkiye Gazeteciler Federasyonu 
üyeliğinden ihraç etti.

Sertel yönetimi, TGF Genel Başkan adayı Nuri 
Kolayh’ya da akıl almayacak uydurma bir 
nedenle “kınama cezası” vererek, aday 
olmasının önüne geçmek istedi.

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Böyle yasa olmaz...
Sosyal Güvenlik Destek Pirimi ile ilgili 

5510 sayılı yasa Sosyal Destek Pirimi ile 
ilgilidir.

Yasa, emekli oldukları halde işyeri açan 
veya çalışanlardan yüzde 15 Sosyal 
Güvenlik Primi kesintisi yapılmasından söz 
eder.

Bu primin kesintisinin yapılması için 
şahsen başvuruların yapılması gerekirken, 
yaptırmayanlardan kesilmeyen prim alacak
ları ve faizleri geriye dönük olarak haciz 
yoluyla alınmaya başlandı.

Geriye dönük olarak haciz yoluyla alı
nacak olan para emeklilerin aylıklarından 
geçen ay kesilmeye başlandı.

Emekli aylıklarının 1/4’ü kesilince bir de 
buna yüzde 15 prim keseneği eklenince 
emekliler maaş alamadı.

Basına yansıyan haberlere göre 300 bin 
kişiye haciz uygulanmış.

Gidin emekli maaşı alan bankaların 
müdürlerine sorun. Emekliler çalışsın veya 
çalışmasın, maaşlarının kaçta kaçını tam 
olarak alabilmektedir.

Sürekli bir sonraki aylara borçludur 
emekli.

Emekli olmuş kişi 800- 850 lira ile 
geçinemeyeceği için iş kurmuşsa bu suç 
olmamalı.

Devlete üretim yapan, istihdam yaratan, 
SSK primi, stopaj ve KDV desteği sağlayan, 
çalışan veya serbest iş yapan emekli, bu 
yasa ile cezalandırılıyor.

Adaletsiz olan bu Sosyal Güvenlik Primi 
ile ilgili yasadaki emekli maaşlarından 
yüzde 15 kesinti kaldırılmalı.

Başvuruda bulunmayan düşük emekli 
maaşı alan bir emekli işyeri açan en az 10- 
11 bin Hra prim borcu bulunuyor.

Bunun yanında 9 bin liraya yakın da faiz 
bunun üzerine ekleniyor.

Bu durumda çalışan emekli ne yapar, iş 
yerini kapatır.

Bakan Çelik, çıkarılacak yasa ile prim 
borçlarının 36 ay süre ile yeniden yapı
landırılacağını söylüyor.

Ancak, bu çözüm değil.
İlgili yasa gözden geçirilmeli ve emekli 

olduktan sonra çalışandan kesilen bu hak
sız prim kaldırılmadır.

Emekli çalışanın beklentisi budur.
Katma değer yaratan emekliler bu yasa 

ile cezalandırılıyorlar.
Ben böyle düşünüyorum.
Devlet çıkardığı yasa ile kimlerin emekli 

olduktan sonra çalıştığını bilmiyor mu?
Biliyor.
Neden bunu resen otomatiğe bağlamadı 

konuyu bilmeyen veya ilgilenmeyen bin
lerce emekli cezalandırıldı.

Bunu anlamak mümkün değil.

Meclis denetim tomismanu setli
Gemlik Belediye 
Meclisi, 2013 yılının 
ilk toplantısında 
denetim komisyonu 
seçimlerini yaptı. 
Tam çoğunlukla 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde eski 
tutanağın okunarak, 
kabulünden sonra, 
söz alan CHP Gurup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın kentsel 
dönüşüm ile ilgili 
televizyon ve gazete 
lerde yaptığı açıkla
maları eleştirdi.
Ersoy, “Biz meclis 
üyelerinin düşün 
cesini alması bir 
yana, bizlere bilgi 
vermiyor. Bizler, 
kentsel dönüşüme 
karşı değiliz.
Bakanlığın sunduğu 
dosyada eksikler 
neler bu konuda bil
gilenmek istiyoruz” 
dedi.
Ersoy, meclisin 
yetkisi aşılarak, 
meclise sorulmadan 
yapılan arsa satışı 
nın meclis üyelerini 
rahatsız ettiğini 
belirterek, “Bizleri 
rahatsız eden konu 
satışın miktarı veya 
zarar edildiği değil, 
işlemin hukuka 
aykırılığıdır. Başkan 
Yardımcısı cami ve 
okul protokolünün 
bu satışla ilişkilen 
diriliyor. Böylece bu 
konuda başka 
şeyler elde edilmiş 
midir? kuşkusu 
doğuyor. Arsa 
satışında siyasi 
çıkar gözetmediğini 
söylüyor ama biz 
daha önce maddiyat 
ve makama göz koy 
duğunu biliyoruz” 
dedi.
Ersoy, Dörtyol ve . 
Cumhuriyet Mahalle 
si’ndeki kaldırım 
yapımı ile ilgili de 
eleştirilerde bulun
du. MHP Gurup 
Sözcüsü Suat 
Laçinok ise konuş
masında kentsel 
dönüşüm yasasının 
rezerv yapı alan

larının belirlenmesi 
öncesinde risk alan
larının belirlenmesi
ni öngördüğünü 
belirterek, “Gemlik 
için öncelikle bun
ların tespiti yapıl
malı. Sonra 
dönüşüm ve rezerv 
alanları belirlen
meliydi. Dosyayı 
inceledim. Dere 
yatakları bile rezerv 
alanı gösterilmiş" 
dedi.
MHP’li üye Metin 
Şanlı ise Belediye 
hizmetlerinin bir 
bütün olarak yapıl
ması halinde anlam 
kazanacağını 
belirterek, Dere 
boyunda yapılan 
çalışmalarda ışık
landırmanın olma
masını eleştirdi. 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, eleştirileri 
cevaplandırırken, 
Temmuz ayından bu 
yana kentsel 
dönüşüm evrak
larının komisyonde 
beklediğini, rezerv 
alanların belirlen
mesinde meclis 
kararı bulunmasının 
şart olmadığını 
söyledi.
Önerilen yerlerin ise 
siyasi partilere gön
derildiğini, korniş 
yonların belirleye
ceği alanların da 
Bakanlık dosyasına 
eklenebileceğini 
belirtti.
Arsa satışı konusu 
na da cevap veren 
Yılmaz, satılan yer
lerin kapanan yollar 
ile oluşan arazi 
olduğunu, Danış 
tay’ın bu konuda 
benzer kararlar 
verdiğini söyledi. 
Satışın buna göre 
yapıldığını belirtti. 
Yılmaz, “Konu 
yargıya taşınmıştır. 
Aksi bir karar 
çıkarsa, gereğini 
yaparız” dedi. 
Söz alan Mehmet 
Çelik ise, “Satış 
konusunda suç 
işlediysek, cezasını 
çekmeye hazırız” 
dedi.

Daha sonra, gün
dem maddelerine 
geçilerek, denetim 
komisyonunun 5 
kişiden olması 
kararlaştırıldı.
CHP daha önceki 
raporun hazırlan
masına yardımcı 
olan İsmail 
Bıyıklı’nın da 
komisyona eklen
mesini istedi.
Yılmaz, buna itiraz 
etti.
5 üye bir yardımcı 
şeklinde karar alın
masını istedi.
Daire başkaların
dan gelen talepler, 
ilgili komisyonlara 
sevk edilirken, yeni 
personel ve geçici 
işçi alımı meclisçe 
kabul edildi.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü araçları
na akaryakıt desteği 
istemi de plan ve 
bütçe komisyonuna 
sevk edildi.
Plan ve Bütçe 
Komisyonuna sevk 
edilen bir istek de 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin destek 
talebi oldu.

AMATÖR SPORA 
DESTEK
CHP’li Mahir Gen 
cer, amatör spor 
kulüplerine verile
cek destek için ko 
misyon kurulmasını 
istedi.
Bu komisyona her 
partiden üye verile
cek. Komisyonlar 
dan gelen evraklar 
ile ilgili görüşme 
lerde, Kurşunlu 
Atatürk 
Mahallesi’nde bulu
nan içkili alan olan 
bölgedeki rahatsız 
lık nedeniyle, bu 
bölgeye ruhsat 
verilmemesi istenir 
ken, CHP öneriye 
red oyu verdi. AKP 
ve bağımsız üyele 
rin kabul, MHP’nin 
çekimser oyları ile 
önerge geçti. 
Hayırsever Hatice 
Demiriz'in huzurevi 
yapılmak üzere 
şartlı bağışı şart

ların yerine getiril 
mesi ve huzur evi 
yönetmeliğinin 
uygulanması şartı 
ile kabul edildi. 
Daha sonra yapılan 
meclis denetim 
komisyonu seçim
lerinde MHP’nin 
istemi ile bir üye de 
MHP’den komisyon
da yer aldı. 
Seçimlerde, CHP’ 
den Mahir Gencer, 
Necdet Ersoy, 
AKP’den Aydın 
Bayraktar, 
Necmettin Rama, 
MHP’den Suat 
Laçinok Denetim 
Kurulu üyeliğine 
seçildiler. 
Seçimlerde, 
Muharrem Sarı ve 
Bülent Dalkılıç’a 
birer oy, Metin 
Şanh’ya iki oy çık
ması dikkat çekti.

DURDU’DAN 
TEŞEKKÜR 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik ilçe 
Başkanı Osman 
Durdu, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Belediye Meclisi’nin 
denetim komisyonu 
seçimlerinde 
MHP’nin önerisini 
kabul ederek, 
komisyon üyelerinin 
belirlenmesi 
nedeniyle AKP ve 
CHP’li üyelere 
teşekkür etti. 
Durdu, “Belediye 
Meclis çalışma 
yönetmeliğinin 21. 
maddesi komisyon
ların toplam üye 
sayısının meclis üye 
tam sayısından 
fazla olduğu durum
larda, komisyona 
üye vermeyen 
siyasi partilerin 
üyeleri ile bağımsız 
üyeler meclis kara 
rıyla komisyonda 
görev alabilir denil 
mektedir. Bu neden
le, bir üye mizin 
seçimine destek 
veren AKP ve CHP li 
meclis üyelerine 
şahsım ve teşki
latım adına teşekkür 
ediyorum." dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMLİK TİCARET «E SAHAYI ODASI BflŞKnNLlfel'NDflN 
ÜYELERİMİZE DUYURU

18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanunu'nun 83. Maddesinin beşinci fıkrası ile 84. Maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak 
yürürlüğe girmiş "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri 
Hakkında Yönetmelik" Madde 8 : Vergi Mükellefiyetinin Takibi gereğince;

23.06.2012 tarih ve 28322 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 
2012/3237 sayılı Bakanlık Kurulu Kararına bağlı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne 
bağlı oda ve borsaların organ seçimlerinin 2013 yılı Şubat-Mart aylarında tamamlanması 
hüküm altına alınmıştır. Bu hükme bağlı olarak yukarıda belirtilen yönetmelik ve madde 
gereğince;

"Meslek komitesi ve meclis seçimlerinden azami üç ay, asgari bir ay önce mahalli gazete 
lerde oda ve borsanın duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle üyeler, vergi mükellefiyetlerine 
ilişkin oda ve borsa kayıtlarını kontrole devam edilir." denilmektedir.

Yönetmelik hükmü gereğince Gemlik Ticaret ve Sanayi odası üyelerinin vergi mükelle
fiyetine ait bazı bilgileri odamız ilan panolarında 10-17 Ocak 2013 tarihleri arasında hafta içi 
mesai saatleri içerisinde odamızda incelemeye açık olacaktır.

Üyelerimiz, vergi mükellefiyetine dair bilgileri bu tarihler arasında kontrol edebilirler. 
Kayıtlarının eksik veya hatalı olduğunu tespit eden üyelerimiz bu tarihler arasında odamıza 
dilekçe ve vergi levhası örneği ile başvurarak düzeltilmesini talep edebileceklerdir. Başvuru 
yapılmaması durumunda odamıza kayıtlarının üyelerimiz tarafından geçerli olduğu kabul 
edilmiş sayılacaktır.

Üyelerimize ilanen duyurulur.

Dersler yenileniyor
Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer, 
"Önümüzdeki 
eğitim-öğretim yılın
da 5. sınıfta matem
atik ve fen bilimleri 
dersleri, 9. sınıfta 
matematik, fizik, 
kimya ve biyoloji 
derslerinin öğretim 
programları 
yenilenecek" dedi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer, 
Başkent Öğretmen 
evi'nde düzenlenen 
'Ders Kitapları ve 
Öğretim Materyalleri 
İnceleme ve 
Değerlendirme 
Sürecinin Yeni 
Tasarım' bil
gilendirme toplan
tısına katıldı. Dinçer 
yaptığı konuşmada, 
'Ders Kitapları ve 
Eğitim Araçları 
Yönetmeliği'nin 
uygulanması ile ilgili 
hususların toplantı
da konuşulmasını 
istediğini belirterek, 
bu yönetmeliğin 
değişmesiyle gele
ceğe dönük çok

önemli bir adım 
atıldığını ifade etti. 
Tüm çabaların 
öğrencilere daha 
kaliteli ve nitelikli 
ders kitapları ile 
eğitim araçlarını 
sunmak için 
olduğunu bildiren 
Dinçer, tüm birikim 
ve tecrübelerin yeni 
yönetmelik kap
samında getirilen 
esnekliklerle birlikte 
katlanarak artacağı
na inandıklarını dile 
getirdi. Dinçer, bu 
düzenlemeyle yeni 
bir donemin 
başlatıldığına dikkati 
çekerek, "Bundan 
sonra ders kita
plarının ve eğitim 

araçlarının hazırlan
ması, hazırlatılması, 
incelenmesi, 
inceletilmesi, değer
lendirilmesi ve kabul 
edilmesine ilişkin 
yeni bir süreç başlı 
yor" diye konuştu. 
"DERS 
KİTAPLARININ 
HAZIRLANMASINDA 
KAMU VE ÖZEL 
AYRIMI ORTADAN 
KALDIRILDI" 
Bu sürecin getirdiği 
yenilikler hakkında 
bilgiler veren Dinçer, 
ders kitaplarının 
hazırlanması, ince
lenmesi ve değer
lendirilmesinde artık 
kamu özel ayrımının 
ortadan kaldırıldığını

söyledi. Dinçer, her
hangi bir 
yayınevinin hazır
ladığı ders kitabı ile 
Bakanlığın Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan ders 
kitabının aynı süreç 
ve aynı ölçütlerle 
inceleneceğini ifade 
etti. Ders kitapları 
inceleme kriter
lerinin mekanik bir 
yapı olmaktan 
çıkarıldığınrvurgu- 
layan Dinçer, "İşin 
doğası gereği pro
fesyonel bir niteliğe 
kavuşturulmuştur. 
Bu kriterler içeriğin 
Anayasa ve kanun
lara uygunluğu, bil
imsel olarak yeterlil
iği, eğitim-öğretim 
kazanımlarını gerçek 
leştirme yeterliliği ve 
Türkçe dilbilgisi 
kurallarına uygun
luğu, görsel tasarı 
mın ve içerik tasarı 
minin öğrenmeyi 
destekleyeçek nite
likte olması ile 
tanımlanmıştır" şek
linde konuştu.

KAYIP
Adıma bastırmış olduğum 

Seri A 10301-10350 sıra 
numaralı kullanılmış 

1 cilt fatura kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. İRFAN AKBAŞ

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

BM ABONE OLDUNUZ Mü?
tıııli'lı lıı tlııiı ilmi «midi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


10 Ocak 2013 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 6

Vebal Benim
Ay gözüm içerken 
Karanlık

Karanlık gülüm
Senden öte
Berisi zifir ziyan
Fermanım bende
Bir çuhada
Üç kum tanesi

Biri toprağına
Bir kabrime
Diğeri puşt zulasında ite

Billahi korkum yok 
Ne ecelden
Ne şafağa serilen son nefesten

Gel vur böğrüme
Böğrümde gaip sızılar 
Çeyrek kalibre yeter 
Tek damlada ölüm kokar kan

Vebal benim
Günah aşka yüreksizliğim
Aslan doğurmadı ki anam

Kurşunla
Ay gölgelerini
Gölgelerde çıplak yılan misali ben

Başım papatya deliklerinde gülüm
Hayal gömüyorum üzerime

Çek tetiği
Yıldızlar kaçışırken tenha köşelerine

Ufukta gece şarkıları
Gece çizerken silüetini

Vur da gitsin bitsin bre
Vur gitsin
Gözlerim haram içerken seni...

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
TBMM Genel 
Kurulu'ndan 
geçerek kabul edilen 
ve kamuoyunda 
‘Büyükşehir Yasası’ 
olarak bilinen 
düzenlemenin 
kentlerdeki sorun
ların çözülmesini ve 
kaynak israfının 
önlenmesini sağlay
acağını söyledi.
Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi Ino- 
vasyon ve Liderlik 
Topluluğu öğrenci
lerinin düzenlediği 
'Yerel Yönetimler ve 
Güncel Sorunlar' 
konulu konferansa 
katılan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, üniversite 
öğrencilerini 
‘Büyükşehir Yasası’ 
ve yerel yönetimler 
hakkında bilgilendir
di. ‘Büyükşehir 
Yasası’nın hedefinin 
yerelin gelişmesi 
olduğunu, Avrupa 
devletlerinin bunu 
daha önceden 
sağladığını dile 
getiren Başkan 
Altepe, Türkiye'nin 
de adım adım bu 
noktaya geldiğini 
ifade etti.
“Yeni yasa Bursa’yı 
Bursa’ya bağlıyor” 
Bursa olarak 
Büyükşehir 
Yasası'nın uygula
maya alınmasını 
heyecanla bekledik

lerini ifade eden 
Başkan Altepe, 
yereldeki sorunların 
ancak büyük bütçeli 
kurumlar aracılığıyla 
giderilebileceğini 
söyledi. Çözümlerin 
400 kilometre öte
den Ankara'dan 
çözülemeyeceğini 
kaydeden Başkan 
Altepe, okulundan 
hastanesine kadar 
şehirdeki her türlü 
sıkıntının 
Büyükşehir 
Belediyeleri tarafın
dan giderilmesi 
gerektiğini ifade etti. 
Konuşmasında 
Bulgaristan'daki 
Türklerin yaşadığı 
belediyelerden 
örnek veren Başkan 
Altepe, oradaki 
birçok eksiği Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
kendilerinin 
giderdiğini açıkladı. 
Bulgaristan'daki bir 
okulun kendi
lerinden kitap 
talebinde bulun
duğunu ve hemen 
baskıyı yaptırarak 

gönderdiklerini 
hatırlatan Başkan 
Altepe, "Bizden 
kitap istiyorlar gön
deriyoruz. Oradaki 
okullar Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
olsa, ihtiyaçlarını 
kimle giderecekler?" 
dedi. Sorunları çöze
cek olan birimin 
yerel yönetimler 
olduğunu, son 
yapılan düzen
lemelerin de bunu 
getirdiğini vurgu
layan Başkan 
Altepe, "Büyükşehir 
Yasası tamamıyla 
hizmete alındığında 
Türkiye nüfusunun 
yüzde 76'sı 
Büyükşehir 
Belediyeleri tarafın
dan yönetilecek. İl 
sınırlarındaki tüm 
sorunlar tek merkez
den planlanacak ve 
yönetilecek. Yeni 
yasa Bursa'yı 
Bursa'ya, 
Kütahya'yı 
Kütahya'ya bağlıyor. 
Bunu gelişmiş ülke 
ler en güzel şekilde 
yapıyor, inşallah 

kısa zaman sonra 
biz de yapacağız" 
diye konuştu.

Kaynak israfı 
önlenecek 
Büyükşehir 
Yasası'nın sadece 
sorunların etkin 
çözümünü sağla
mayacağını, 
şehirlerde 
yaşanacak kaynak 
israfının da önüne 
geçeceğini söyleyen 
Başkan Altepe, 
yapılacak yatırım
ların tüm ayrın
tılarıyla halkın gözü 
önünde gerçekleşe
ceğini söyledi. 
Kütahya'yla ilgili 
çalışmalar 
Ankara'da yapıldığı 
takdirde halkın bun
dan haberinin ola
mayacağını, 
herkesin açıklandığı 
kadarıyla ayrıntıları 
öğrenebileceğini 
ifade eden Başkan 
Altepe, "Çalışmalar 
Kütahya'da yapıldığı 
zaman tüm halk kay
nakların nasdjaıl- 
lanıldığına kuruşuna 
kadar vakıf olur. 
Kaynaklar ister iste
mez etkin bir şekilde 
kullanılır. Şehrin 
gücü ve fırsatları 
hızlı bir şekilde 
değerlendirilir. 
Sorunlar kısa 
sürede çözülür ve 
kenti ileriye götürme 
şansı gözle görülür 
derecede artar" 
şeklinde konuştu.

Hayvanat Bahçesinin Yeni Konukları 
"Lemur'lara Isıtma Sistemi

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

1 GÜNDE DAV€TİV€ BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin ...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

Hollanda'daki bir 
hayvanat bahçesin
den, 94 türde 750 
hayvana ev sahipliği 
yapan Bursa 
Hayvanat 
Bahçesi'ne gönder
ilen 7 "lemur", 
ziyaretçilerin ilgi 
odağı oldu. Uzun 
kuyrukları ve iri göz
leriyle dikkat çeken, 
beslenme saat
lerinde karışık 
meyve ile beslenen 
lemurlara, kış gün
lerinde soğuktan 
etkilenmemeleri için 
ısıtma sistemli özel

iç mekan hazırlandı. 
Avrupa Hayvanat 
Bahçeleri ve 
Akvaryumlar 
Birliği'ne üye olan 
Bursa Hayvanat 
Bahçesi'ne, yapılan 
görüşmeler sonucu 
Hollanda'da 
bulunan Amersfoort 
Hayvanat 
Bahçesi'nden, 
bağış yoluyla gön
derilen 4'ü erkek 7 
lemura, özel bakım 
uygulanılıyor. 94 
türde yaklaşık 750 
hayvan bulunan 
hayvanat bahçesinin

yeni konukları 
lemurlar, ziyaretçi
lerin de ilgi odağı 
oluyor. Uzun 
kuyrukları ve iri göz
leriyle dikkat çeken, 
beslenme saat
lerinde karışık 
meyve ile beslenen 
lemurlara, kış gün
lerinde soğuktan 
etkilenmemeleri için 
ısıtma sistemli özel 
iç mekan hazırlandı. 
Madagaskar'ın 
ormanlarında, 
genellikle ağaçlarda 
yaşayan lemurlar, 
ısıtılan iç mekanda

soğuktan etkilen
meden sıcağın 
keyfini yaşarken, 
hareketli yapılarıyla 
dikkat çekiyor.
Hayvan Besleme 
Uzmanı ve Hayvan 
Transportu 
Sıla Smith, yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'nin en 
büyük hayvanat 
bahçelerinden olan 
Bursa Hayvanat 
Bahçesi'ne ilk defa 
getirilen lemurların 
büyük ilgi odağı 
olduğunu 
söyledi.
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Yoğun kar yağışı 
sebebiyle kapanan 
köy yollarında il 
özel İdaresinin yol 
açma çalışmaları 
sürüyor.
Bursa İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Bilal 
Çelik yaptığı açıkla
mada 9 Ocak 2013 
tarihi saat 09.00 
itibarıyla 106 köy 
yolunun kapalı 
olduğunu söyledi. 
Bilal Çelik açıkla
masında şunları 
söyledi:
“9 Ocak 2013 tarihi 
itibariyle ekiplerim
izden aldığımız son 
bilgilere göre gece
den beri devam 
eden kar yağışıyla 
birlikte bazı köy yol
larımızda yine kapan 
malar olduğudur. 
Salı günü akşam 
itibariyle 70 köy 
yolumuz ulaşıma 
kapalıyken, bu (dün) 
sabah itibariyle 106

köy yolumuzda 
ulaşımı sağlamakta 
zorlanıyoruz.
Ekiplerimiz büyük 
bir özveriyle çalış
maya devam ediyor. 
Bugün (dün) meteo
rolojiden aldığımız 
raporlara göre, kar 
yağışı duracak gibi 
görünüyor.
Eğer kar yağışı 
durursa bugün en 
geç yann tüm köy 
yollanmızı ulaşıma 
açmış olacağız.
Köy yollarımızda 
kapanmalar

Büyükorhan 30, 
M.K. Paşa 30, İnegöl 
13, Yenişehir 12, 
Orhangazi 2, İznik 4, 
Osmangazi 5, 
Karacabey 2, Keleş 
2, Orhaneli 6 olmak 
üzere toplamda 106 
köy yolunun kapalı 
olduğu buna karşın 
ekiplerin çalışma 
larını aralıksız 
sürdürmektedirler. 
Ayrıca, diğer bölge 
lerde çalışan ekip
lerimizde bu böl 
geye kendi böl
gelerindeki işleri 

tamamladıktan son 
ra takviyeler yapıla
cak, en kısa zaman
da vatandaşlarımızın 
sağlıklı ulaşıma 
kavuşabilmeleri için 
gerekli çalışmaları 
mız devam ediyor" 
dedi.
Öte yandan, Bursa 
ve ilçelerinde yağan 
kar nedeniyle dün 
de okullar 1 gün 
süreyle tatil edildi, 
ilçemizdeki okulların 
1 gün kapatılmasıyla 
ilgili olarak saat 
16.30 da kaay- 
makamlıkta yapılan 
toplantıdan sonra 
beklenme ve geç 
saatlerdeki hava du 
rumuna göre ka rar 
alınması belirlendi. 
Saat 23.oo e doğru, 
kar yağışlarının 
sürmesi nedeniyle 
Kayma kamlık’tan 
okulların 1 gün daha 
tatil kararı edilmesi 
kararı çıktı.

HIM
Türkiye'yi etkisi 
altına alan kar 
yağışının ardından 
kar lastiği satışları 
patladı. Yerli lastik
teki stokların yeter
siz olduğunu ve 
yurt dışından gelen 
lastiklerin de ihtiy
acı karşılamadığını 
söyleyen satıcılar, 
"Taleplerin ancak 
yüzde 30'unu 
karşılayabiliyoruz" 
dedi.
Kış aylarında 
trafik kazalarını 
minimuma indirmek 
ve lastik zincir
lerinin yollara zarar 
vermesinin önüne 
geçmek amacıyla 
çıkarılan yeni 
yönetmelikle ticari 
araçlara 1 Aralık-1 
Nisan tarihleri 
arasında kış lastiği 
takma zorunluluğu 
getirildi. Tüm 
Türkiye'de etkisini 
gösteren kar yağışı 
da araç sahiplerini 
lastikçilere yön-

İH
lendirdi.
Bursa'da hizmet 
veren oto lastik 
servisi yetk
ililerinden Güneş 
Özyürük, kar lastiği 
sıkıntısı çektiklerini 
dile getirdi. Hava 
sıcaklığının 7 
derecenin altına 
düştüğü durumlar
da mevcut lastik
lerin yere tutuna
madığını söyleyen 
Özyürük, şu an 
talep patlaması 
yaşadıklarını ifade 
etti. Müşterilerin 
isteklerine cevap 
veremediklerini 
söyleyen Özyürük, 
"Talebi 
karşılayamıyoruz. 
Fabrikalarda yeterli 
stok yok. Bunla 
ilgili hazırlanma 
olmadı.
Müşteriye cevap 
veremiyoruz. 
Bekleyen araçlar 
var. Müşteri gibi biz 
de mağdur olduk" 
diye konuştu.

Ayşe Ziver Karataş 
İlkolu
Müdürlüğü’nden 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürlüğü’ne 
görevlendirilen 
Mehmet Duran’a 
Eğitim Bir Sen 
Gemlik Temsilciliği 
tarafından “hayırlı 
olsun ziyareti” 
yapıldı.
Ziyarette konuşan 
Eğitim Bir Sen 
'Gemlik Temsilcisi 
Halil Gemici, 
“Mehmet Duran’ın 
Şube Müdürlüğüne 
atanmasından 
dolayı eğitim adına 
sevinçliyiz.
Değerli Müdürümüz 
bu görevde de daha 
önceki görevlerinde 
olduğu gibi başaralı 
olacağına inanıyo 
ruz. Kendisini kut
luyoruz." dedi.
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Mehmet Duran ise, 

ziyaretten dolayı 
duyduğu memnuni 
yeti belirterek, 
‘Yeni görevim de de 
ilçemiz eğitimi için 
hizmet vermeye 
devam edeceğim’ 
dedi.
İlçe Şube Müdürü 
Mehmet Duran’a 
yapılan hayırlı 
olsun ziyaretine 
Eğitim Bir Sen 
üyesi eğitim 
çilerden Ömer 
Beki, İsmail Aydın, 
Naim Boz, Sabri

Karaman, Şükrü 
Subaşı ve Şuayb 
Serdaroğlu da 
katıldı.
Öte yandan Yeni 
şube Müdürüne 
kutlama ziyaretleri 
kurum yöneticileri 
bazında sürüyor. 
Gemlik Gençlik 
ve Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç da 
Mehmet Duran’a 
hayırlı olsun 
ziyaretinde 
bulunanlar arasında 
yer aldı.

Kar yağışı ve 
soğuk havanın 
etkisiyle ilgi 
gören Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Barınma 
Evi'nde, 168 kişinin 
kaldığı bildirildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, kış mevsimi 
boyunca evi 
olmayan ve sokakta 
yaşamak zorunda 
kalan vatandaşlara 
hizmet veren Ürün- 
lü'deki barınma evi 
bu yıl açıldığı gün
den bu yana yak
laşık 280 kişiyi ağır
ladı. Barınma 
evi, 24 saat 
boyunca vatan
daşların yemek, 
yatak, giyim, sağlık 
ve temizlik gibi 
tüm ihtiyaçlarını 
karşılıyor.
Bilecik'ten Bursa'ya 
geldiğini ve bu yıl 
ilk kez barınma

evinde kaldığını 
ifade eden barınma 
evinin sakinlerinden 
Ferdi Yavuz (30), 
anne ve babasının 
vefat ettiğini, küçük 
yaşlarından beri 
düzensiz bir hayat 
yaşadığını belirtti. 
Yavuz, Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı'nın 
sayesinde barınma 
evine ulaştığını dile 
getirerek, şunları 
kaydetti: 
"Ben ilkokul 
mezunuyum. 
Yaşadıklarımdan 
dolayı düzenli bir 

işim ve yaşamım 
olmadı. Bursa'da 
barınma evinde ilk 
kez kalıyorum. 
Barınma evi çok 
güzel bir oluşum. 
Burada sadece 
Bursa'dan vatan
daşlar kalmıyor, 
Van'dan da Erzu 
rum'dan da farklı 
illerden de gelenler 
kalabiliyorlar. 
Bursalı'lar buranın 
kıymetini bilmeliler. 
Ben kendi adıma, 
bu hizmetinden 
dolayı Büyükşehir 
Belediyesi'ne min
nettarım.”

‘Gemlik Körfez' www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bilim ve Teknoloji Fuarı Bursa'da Yapılacak
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
tarafından düzen
lenecek 'Bilim ve 
Teknoloji Festivali', 
bu yıl 3 - 5 Mayıs 
tarihlerinde Merinos 
Parkı'nda gerçek
leştirilecek. 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
tarafından düzen
lenecek 'Bilim ve 
Teknoloji Festivali', 
bu yıl 3 - 5 Mayıs 
tarihlerinde Merinos 
Parkı'nda gerçek
leştirilecek. 
Bursa'da geleceğin 
bilim insanlarının 
gelişmesine 

sağladığı katkıyı 
arttırmak hedefiyle 
çalışmalarını 
sürdüren Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi, bilim şen
liğini bu yıl kapsamı 
ve proje paydaşları 
genişletilerek 
düzenlemeye hazır
lanıyor. 'Bursa Bilim 
ve Teknoloji 
Festivali' adıyla 
gerçekleş 
tirilecek festival, 3-5 
Mayıs tarihleri 
arasında Merinos 
Parkı'nda renkli 
görüntülere imzasını 
atacak.
'Bilim Baharı

Başlıyor' sloganıyla 
düzenlenecek etkin
liklerin iyileştirilmesi 
adına İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, üniver

siteler, BEBKA, 
KOSGEB, BUTAL, 
Uludağ İhracatçılar 
Birliği gibi Bursa'nın 
önde gelen birçok

kurum ve organiza
syonlarının temsilci
leri Merinos 
AKKM'deki toplantı
da bir araya geldi.

Sanayi kuruluşları, 
Ar-Ge merkezleri, 
bilim merkezleri, 
teknik lise ve 
ilköğretim öğrenci
lerine ait bilim pro
jeleriyle bilim dostu 
tüm mucitlerin proje 
ve icatlarını 
sergileyecekleri 
etkinlik, 
Merinos Parkı'nda 
açık alanda düzen
lenecek.
Üç gün sürecek 
organizasyonun 
'Bahar Festivali' 
atmosferinde 
yapılması 
hedefleniyor.

H GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
ADAUVIID GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ FjftAAAft 
NlNl lUH istiklal caddesi Bora Sokak |fi ' j , lı 
- - - - - - - - - - - - - -  Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IMIıUlUUUUU

POMPACI 
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

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

TEMAA
“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

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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! ıftfeıı azniııtı raftan M ■ıı il ij Ma Mili
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından rafa 
kaldırıldığı belir
tilen kıdem tazmi
natı fonu yine gün
deme geldi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 30 
Haziran’a kadar 
kıdem tazminatı 
düzenlemesini 
netleştirmek iste
diklerini belirtti. 
NTV’de açıkla
malarda bulunan 
Çelik, kıdem tazmi
natı çerçevesinde 
çalışanların, 
taşeron işçilerin 
altında kaldığını 
belirterek, “Kıdem 
tazminatını ortadan 
kaldıran değil, 
tazminatı daha 
yaygın hale getiren 
ve 1 ay bile çalışan 
işçimize tazminat 
hakkı veren bir 
düzenleme getire
lim diyoruz. Bu 
konu mutlaka 
tartışrtrricfo.
Başbakanımızın 
istediği bu. ‘İşçi ile 
işveren bu konuyu 
bir noktaya taşır
larsa siz raftan 
indirin.’ Biz de şu 
anda bu 
görüşmeleri 
sürdürüyoruz” 
dedi.

406 BİN 
ÖĞRENCİYE PRİM 
Çelik, 30 Haziran’a 
kadar kıdem tazmi
natı düzenlemesini 
netleştirmek iste
diklerini belirtti. 
Çelik, liseyi 
bitirdiği için ücret

siz sağlık sigortası 
kapsamından çıkan 
ve prim ödemek 
durumunda kalan 
erkek çocukları ile 
ilgili olarak, “Liseyi 
bitiren gençler 
üniversiteye 
giderken 4 aylık bir 
boşlukla karşı 
karşıya kalıyorlar. 
Bunlara gelir testi 
uyguluyorsunuz, 
bir sağlık sorunu 
olunca bunlara bir 
fatura çıkıyor, 4 ay 
prim ödemeleri 
gerekiyor. 406 bin 
öğrenci var bu kap
samda. Yasa 
çıkarsa 4 ayı da 
sigorta kapsamına 
alıyoruz” dedi.

‘EMEKLİLİK YAŞI 
ARTMAYACAK’ 
Çelik, emeklilikte 
yaş artırma gibi bir 
niyetlerinin 
olmadığını kaydetti. 
Çelik, “Şu anda 44 
yaşında emekli 
olma imkanı olan 
vatandaşlarımız 
var. Böyle genç

emeklilik dünyanın 
hiçbir yerinde yok” 
dedi.

‘AVUÇ İÇİ’ 1 
NİSAN'DA 
BAŞLAYACAK 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
ile sözleşmeli ve 
protokollü olan 
tüm özel ve 
üniversite has
tanelerinde, 
Biyometrik (Avuç 
İçi Damar İzi) 
Kimlik Doğrulama 
Sistemi’ne 1 
Nisan’da geçilecek. 
Bir süre önce 
Biyometrik 
Sistemi’ne 1 
Ocak’ta geçileceği 
duyurulmuştu 
ancak hastanelerin 
bir kısmının hazır 
olmaması 
nedeniyle uygula
ma 1 Nisan’a erte
lendi. 1 Nisan’dan 
itibaren sisteme 
geçmeyen has
tanelerin Medula 
hizmet kayıtlarına 
izin verilmeyecek.

Vergi ve prim borcu 
olanlar^ öğrenim 
kredisini ödeye
meyenler, üniver
sitelerden atılanlar, 
2B arazilerini işgal 
edenlerden sonra 
şimdi de devlet 
memurlarına ‘af’ 
geliyor.
Çalışma Bakanlığı, 
devlet memurları ile 
bu görevlerde 
bulunmuş olanlar 
hakkında verilmiş 
disiplin cezalarının 
affı için kolları 
sıvadı. Hazırlanan 
yasa taslağına göre 
1 Ocak 1995 tarihi 
itibariyle 18 yıllık 
süreçte verilmiş 
disiplin cezalarının 
bütün sonuçları ile 
affedilmesi 
öngörülüyor. 
Devlet Personel 
Başkanlığı, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik 
başkanlığında 
yapılan Kamu 
Danışma Kurulu 
toplantısında ele alı
nan konularla ilgili 
çalışmalarında sona 
geldi. Kurum, yasal 
değişiklik gerektiren 
bazı konularla ilgili 
yasa taslakları 
hazırladı. Ancak 
taslaklara son şekli
ni hükümet vererek 
Meclise göndere
cek.

ESKİ 
MEMURA DA 
AF 
Memurlar ile Diğer 
Kamu Görevlilerinin

Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı 
Hakkında Kanun 
Taslağında, me 
murlara verilen 
disiplin cezalarının 
bütün sonuçları ile 
affedilmesi yer aldı. 
Taslak sadece halen 
çalışan memur ve 
diğer kamu 
görevlilerini değil; 
daha önce bu 
görevlerde bulun
muş eski memur 
ların da affını öngö 
rüyor.

BAŞLANGIÇ 1 
OCAK 1995 
Disiplin cezalarının 
affında 1 Ocak 1995 
tarihi başlangıç 
alınıyor. Bu tarihten 
itibaren (taslak 11 
Eylül 2012’yi son 
tarih olarak belirliy
or) günümüze kadar 
18 yıllık süreçte 
işlenmiş fiillerden 
dolayı verilmiş di 
siplin cezalarının 
bütün sonuçları ile 
affedilmesini içeri 
yor. Bu süre içinde 
devam eden soruş
turma ve kovuştur
maların işlemden 

kalkacağı; kesin
leşmiş cezaların ise 
uygulanmayacağı 
hüküm altına alınıy
or. Disiplin cezaları 
affedilenlerin, sicil 
dosyalarındaki 
cezalara ilişkin bu 
kayıtların, kişilerin 
başvurusu olmak
sızın dosyalarından 
çıkarılacağı düzen
leniyor.
2006 AFFINI 
KAÇIRANLARA 
FIRSAT 
Taslak, 2006 
yılında çıkarılan ve 
23 Nisan 1999 ile 14 
Şubat 2ÖÖ5 tarihleri 
arasında verilen 
disiplin cezalarının 
affına ilişkin 5525 
sayılı aftan yarar
lanamayanlara da 
fırsat sunuyor. 
Gerekçede ‘daha 
önce çeşitli neden
lerle disiplin affın
dan faydalana
mayan kişilerin de 
kapsama alınması 
için’ affın başlangıç 
tarihinin 1 Ocak 
1995 olarak belir
lendiği vurgulanı 
yor.

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4468

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 
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
0

ÇOK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

M i

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatınmıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor.

AKINCI 
SİTESİ

GEMLİK

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...

ali berker akıncı
mimarlık

Erken Ödeme Avantajı

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk. 

. Kaf:3 D:21 Nilüfer / BURSA
Tel:0(224) 441 72 44 Gşm;0(Ç33) 477 14 4Ş

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. AsllfıanNo:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@aliberkeirakinci.com

ŞjBL Cumhuriyet 
Mh

'iOrhanlya Yenl Mh
MKMh

Kayhan Mh Gemlik

K, 3
3,2 3

Ma «t

M — i
Ala j L

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE /ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244
Irmak ı

DrZiya,tf' 
KayaMh.

LUb HisârMh.

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:info@aliberkeirakinci.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattin DEMİR/Emlak Müşaviri

MANASTIR EMLAK

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Sahte Emniyet 
hmlrine İnandı, 11 Bin 

500 Lirayı Kaptırın
Gürsu’da, cep telefonundan 
arayan ve kendisini 'emniyet 
amiri' olarak tanıtan kimliği 
belirsiz kişiye inanan bir vatan
daş verilen hesap numarasına 
11 bin 586 lira yatırdı. 3’de

Çevre Yolu nda kaza: 3 »aralı
Dün akşam Çevre Yolu’nda 
meydana gelen trafik kazasın
da 3 kişi yaralandı. Çevre Yolu 
Muammer Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne giden virajında 
saat 17.oo sıralarında mey
dana gelen kazada, Bursa 
yönüne giden 16 YS 660 
plakalı araç, karşı yönden 
gelmekte olan ve Cumhuriyet 
Mahallesi’ne giden memurları 
taşıyan servis aracına çarptı. 
Daha sonra sürücü kaldırımı 
aştıktan sonra ağaca çarparak 
durabildi. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GAZETECİLİK ZOR MESLEK

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dün 
kutlandı.

Dün, bize de bir dizi ziyaretler gerçek
leşti.

Unutmayanlara teşekkür ediyorum.
Unutanları önemsemiyorum.
Kendilerini eleştirdiğiniz için bazı gaze 

teleri ziyaret edip, bizleri es geçenlere ise 
sadece gülüyor, onların ziyaretlerine 
ihtiyacımızın olmadığını buradan duyuru 
yorum.

Bildiğimiz ilkeli gazeteciliğe devam diyo 
rum, bazı gazetelere milletin değil, kendi 
paralarıyla desteklerine sürdürmelerini 
görmek istiyorum.

Devamı sayfa 4’de

CHP Grubu
Bal cık için imzaları 

teslim etti

Dörtyol Kavşağı’na Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Bat-Çık yapılması 
için Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü 
nün başlattığı imza kampanyasında topla 
nan 4 bin 500 imza Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’a teslim edildi. Sayfa 2’de

Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

10 Ocak Çalışan Gaze 
teciler Günü nedeniy 
le gazetemize bir dizi 
ziyaretler oldu. MHP 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu ve yönetim 
kurulu üyeleri, gazete 
miz sahibi ve Başya 
zarı Kadri Güler ile 
Sorumlu Müdürü

Serap Güler’in gün
lerini kutladı.
Yerel basının Gem 
lik’te resmi ilan ala
mamasının 
düşündürücü 
olduğunu söyleyen 
Durdu, “Bu sorun 
giderilmeli. Gemlik’in 
hakkı başkalarına ve

rilmemeli. Yerel 
basının önündeki 
engeller kaldırılmalı. 
Gazeteciler zor şart
larda çalışan emekçi 
lerdir.” dedi.
CHP Meclis üyeleri, 
yönetim kurulu 
üyeleri ile CHP İlçe 
Gençlik Kolları, yöne

tim kurulu üyeleri de 
gazetemizi ziyaret 
ederek, günümüzü 
kutladılar.
Internet üzerinden ve 
telefonlarla gazete 
mizi arayan 
okurlarımız da 
günümüzü kutlayan
lar arasındaydı.

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CMMUiıMıııiıfcii
Dörtyol Kavşağı’na 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Bat-Çık yapıl
ması için 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe 
örgütünün başlat
tığı imza kampan 
yasında toplanan 4 
bin 500 imza 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’a 
teslim edildi. 
CHP Belediye Grup 
sözcüsü Necdet

Güzel ve donanımlı bir okul...
Önceki gün Bursa’da önemli bir 

pencere daha açıldı eğitime... Rafet 
Kahraman Liseleri yepyeni bir yapılan
ma ve çağdaş eğitim olanaklarının 
sunulduğu bir donanımı buluşturdu 
Bursa’yla... Eğitim...

Eğitim...
Eğitim...
Türkiye’nin çıkış noktası.
Sanayide...
Bilimde... 
Sanatta... 
Kültürde... 
Sağlıkta... 
Ahlakta bilinçli ve etkin olarak iler

lemenin yolu eğitimden geçiyor.
Nitelikli, ilkeli insanlar,
Düşünen, araştıran, soran, sorgu

layan beyinler toplumlarının çıtasını 
sürekli yükseltiyorlar.

Bu gerçek Rafet Kahraman’ın 
beyninde 2000 yılında kıvılcımlandı...

Giderek büyüdü ve dün kor alevlere 
dönüştü.

Şimdi...
Fen Lisesi,
Anadolu Lisesi,
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Kız 

Lisesi’nden oluşan dev bir kampüste 
binlerce öğrenci bilime, teknolojiye, 
sanata, kültüre ilk adımlarını atıyor.

Bil'İmin ulaştığı eri sön evreyi îâşiyâfi 
laboratuarlarda,

Sanat atölyelerinde, 
Kütüphanelerde, 
Spor ve müzik salonlarında biçim

leniyor, toplum için düşünen, üreten 
bireyler olarak yetişiyorlar.

Ne mutlu;
1931 yılında Bulgaristan’ın Nebipaşa 

Köyü’nde doğan, mübadele sırasında 
1951 yılında annesi, babası ve üç 
kardeşi ile önce Kocaeli’nin Kandıra 
ilçesi’ne, oradan da Bursa’ya göç 
eden,1953 yılında ticaret yaşamına 
atılarak şimdi tekstil alanında 
Türkiye’nin devleri arasında yer alan, 

Sanayiciliğin yanı sıra sosyal sorum
luluk projelerinde önemli ödevler 
üstlenerek okullar, yurtlar yaptıran, 
burslar veren Rafet Kahraman’a ve 
onun izinden ayrılmayan aile efradı
na...

Ersoy, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Dörtyol Kavşağı’na 
yapılan yaya üst 
Geçidi yerine Bat 
Çık yapılması için 
başlatılan imza 
kampanyasında 4 
bin 500 imza top
landığını belirterek 
şunları söyledi: 
“Toplanan imzalan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

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

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

BUmtFIRlfRİ 20 GİİN İÇİNDE BAŞLIYOR
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa 
- İstanbul arasındaki 
deniz otobüsü sefer
lerinin 20 gün 
içinde, deniz uçağı 
seferlerinin de deniz 
otobüsü seferlerinin 
hizmete alınmasının 
hemen ardından 
faaliyete geçeceğini 
söyledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Ocak ayı 
meclis toplantısı 
Heykel’deki tarihi 
binada yapıldı.
Toplantı öncesi son 
bir ay içinde hayata 
geçirilen çalışmalar 
hakkında meclis 
üyelerini bilgilendi 
ren Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kendi
sine yöneltilen soru
ları da yanıtladı.
Karla mücadele çalış 
malarına ilişkin bir 
soruyu yanıtlayan 
Başkan Altepe, kar 
yağışında en az 
sıkıntı çeken ilin 
Bursa olduğunu 
söyledi. Kar yağışı 
nedeniyle birçok ilde 

Recep Altepe’ye 
iletmesi için önceki 
gün yapılan Bele 
diye Meclis toplan
tısında Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teslim 
ettim. Kendisine 
ileteceğini söyledi. 
Dörtyol Kavşağı’nın 
bugün en önemli 
ihtiyacı Bat-Çık’tır. 
Sayın Altepe, bu 
konuda Gemlik’e

olduğu gibi Bur 
sa'da da okulların 
tatil edildiğini fakat 
tüm yolların açık ol 
duğunu vurgulayan 
Başkan Altepe, saba 
hin erken saatlerin 
de bazı aksamalar 
yaşandığını, bunun 
da normal olduğunu 
dile getirdi.
Bursaray seferlerin 
de yaşanan aksama 
lara da açıklık geti 
ren Başkan Altepe, 
yaşanan sıkıntıya 
Acemler İstasyonu 
sonrasında raylarda 
yaşanan parça kop
masının neden 
olduğunu ifade etti. 
Sorunun kar 
nedeniyle değil 
teknik nedenle oluş
tuğunu vurgulayan 
Başkan Altepe, ben
zer hadiselerin 
Almanya'da da Ame 
rika'da da yaşandı

geldiğinde söz ver- sözün tutulmasını
m işti. Şimdi bu istiyoruz.” dedi.

ğım hatırlattı. Konu 
ya ilişkin muhalefet 
partilerinin basın top 
lantısı düzenlemesi
ni eleştiren Başkan 
Altepe, "Bu sorunlar 
basın toplantısı yap
makla giderilmiyor. 
Bu şehrin vagonları 
nı hatasız çalıştır
mak için gece gün 
düz kafa yoruyoruz. 
Dün gece yarılarına 
kadar Burulaş 'ta 
idik. Bu konuda 
mesai mefhumu 
gözetmeden, toplan
tılar yaparak, düşü 
nerek, üreterek muh 
temel sorunların çö 
zümü için alternatif 
ler üretiyoruz" dedi. 
Bursa - İstanbul 
arasında başlatıla
cak deniz otobüsü 
seferleri ile deniz 
uçağı seferlerine 
ilişkin bilgiler veren 
Başkan Altepe, 

deniz otobüsü sefer
lerinin başlaması 
yönünde son hazır
lıkların yapıldığını 
kaydetti. Başkan 
Altepe, deniz oto
büsü seferlerinin 20 
gün içerisinde başla 
yacağını belirterek, 
Bursa'dan İstan
bul'a gerçekleştiril 
mesi düşünülen de 
niz uçağı seferleriyle 
ilgili tüm hazırlıkla 
rın da tamamlan 
dığını vurguladı. 
BUDO seferlerinin 
ardından deniz 
uçağı seferlerinin de 
vakit kaybedilmeden 
faaliyete geçeceğini 
dile getiren Başkan 
Altepe, deniz uçağı 
seferleriyle tahmini 
100 TL bedelle 16 
dakikada Gemlik'ten 
Haliç'e yolculuk 
yapılabileceğini 
söyledi.
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Bursa'da Koca Dehşeti: 10lü 3 Yaralı İhsanca
Bursa'da Turan I., 
kendisini terk eden 
eşi Fatma I. ile sevgi 
lisi Murat Çavuş'un 
bulunduğu evi bastı. 
Turan I., bıçakla 
Murat Çavuş'u öldür 
dü, eşi Fatma I. ile 2 
kişiyi de yaraladı. 
Bursa'da TIR şoför
lüğü yapan ve çevre
sine borçlandığı ileri 
sürülen 48 yaşındaki 
Turan I., 3 yıl önce 
şiddetli geçimsizlik 
nedeniyle eşi 40 
yaşındaki Fatma 
l.'dan boşandı. Üç 
çocukları bulunan 
çift bir süre sonra 
yeniden evlendi. 
Ancak aralarındaki 
geçimsizlik devam 
edince Fatma I., bir 
ay önce evini terk 
ederek iddiaya göre 
tekstil işçisi 36 
yaşındaki Murat 
Çavuş ile birlikte 
yaşamaya başladı. 
KAPIYI KIRIP EVE 
GİRDİ
Eşi Fatma ile sevgi 
lisi Murat Çavuş'un

Sahte kazıkazan kartıyla dolandırdı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, seyyar 
olarak Milli Piyango 
Bileti ve kazıkazan 
kartı satan bir kişi, 
kimliği henüz belir
lenemeyen kişi 
tarafından 
dolandırıldığını 
belirterek polise 
müracaat etti.
Turgutalp Mahallesi 
Mahmut Esad Bey 
Caddesi'nde seyyar 
olarak kazıkazan 
kartı satan Ayhan 
B.'nin yanına gelen

SahtetmniyetflmiıinelnanılıJIBinSOOlmltaptırılı
Bursa’nın Gürsu 
ilçesinde, cep telefo
nundan arayan ve 
kendisini 'emniyet 
amiri* olarak tanıtan 
kimliği belirsiz 
kişiye inanan bir 
vatandaş verilen 
hesap numarasına 
11 bin 586 lira 
yatırdı.

merkez Osmangazi 
ilçesi Çirişhane 
Mahallesi'nde 58 
yaşındaki Ali Ça 
vuş'un evinde kaldı 
ğım öğrenen Turan I. 
dün gece alkol aldık
tan sonra yanına 17 
yaşındaki oğlu 
Onurcan'ı da alarak, 
bu eve gitti. 
Apartmanın üçüncü 
katındaki dairede 
kalan Fatma I., eşi 
nin geldiğini görün 
ce kapıyı açmadı. 
Bunun üzerine yanın 
daki oğlu ile birlikte 
kapıyı kırıp eve giren 
Turan I. Elindeki 

kimliği belirsiz kişi, 
10 adet kazıkazan 
aldı. Şüpheli, üze 
rine 3 adet 5 bin lira 
bulunan sahte kazı 
kazan biletini

Kurtuluş Mahalle 
si'nde meydana 
gelen olayda, Haşan 
D.'yi cep telefonun
dan arayan ve ken
disini emniyet amiri 
olarak tanıtan kim
liği henüz belirlene
meyen bir kişi, 
yürütülen bir soruş
turma kapsamında 

bıçakla içerdekilere 
saldırdı. Murat Ça 
vuş bıçak vücuduna 
darbeleriyle yaşa 
mini yitirdi, Fatma I. 
ile evin sahibi Ali 
Çavuş'u yaraladı. 
Saldırganlar olayla 
engel olmak isteyen 
Çavuş kardeşlerin 
anneleri 73 yaşında
ki Yazgın Çavuş'u 
ise dövdü.
Komşuların ihbarıyla 
eve gelen 112 Acil 
Servis ekibindeki 
sağlık görevlileri, 
Murat Çavuş'un 
öldüğünü belirledi. 
Yaralılar ambu

göstererek ikramiye 
kazandığını söyledi. 
Kazıkazan biletini 3 
bin 500 liraya alan 
Ayhan D., Milli 
Piyango

Haşan D.'den verile
cek hesap numara 
sına para yatırması 
gerektiğini söyledi. 
Bunun üzerine, 
sahte emniyet 
amirinin anlattıkları
na inanarak verilen 
hesap numarasına 
11 bin 586 lira para 
gönderen Haşan D., 

lanslarla Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
götürüldü. Burada 
yapılan ilk müdaha 
lenin ardından duru
mu ağır olan Fatma 
I., Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Murat Ça 
vuş'un cenazesi de 
Bura Adli Tıp Kuru 
mu morguna 
kaldırıldı.
YAKALANDILAR 
Cinayet işlenen evde 
2 boçuk bulan 
polisin her yerde 
aradığı şüpheliler
den Turan I. bugün 
Mudanya İlçesi'nde, 
oğlu Onurcan I. ise 
merkez Osmangazi 
İlçesi Dikkaldırım 
Mahallesi'nde bir 
arkadaşının evinde 
yakalandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürülen Turan I. ile 
oğlu Onurcan, cina 
yet ve yaralama 
şüphelisi olarak 
sorguya alındı

İhsan BÖLÜK

Müdürlüğü'nden 
biletin sahte 
olduğunu öğrenince 
büyük şok 
yaşadı. Ayhan 
B.'nin müracaatı 
üzerine polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
Kimliği henüz 
belirlenemeyen 
dolandırıcının, 
daha önce aldığı 
kazıkazan bileti 
üzerinde bilgisa
yarla oynadığı 
belirlendi 

bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayınca Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne müracaat etti. 
Polis, 'Bilişim 
Sistemlerinin Kulla 
nılması Sureti ile 
Dolandırıcılık* olayı 
ile ilgili soruşturma 
başlattı

Gemlik Körfez www.BBmlikkorfezgazetesi.com
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Pala’nın aidat kampanyası 
Bursa Kent Konseyi Başkanı; Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkan 
Danışmanı; Merinos Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi Genel Koordinatörü; 
BİNTED Ortaklar Kurulu Başkanı 
Semih Pala, facebook sayfasından bir 
kampanya başlattı: Zorunlu ticaret ve 
sanayi odaları aidatları kaldırılmalıdır! 

Kaldırılmayacağını, kaldırılmaması 
gerektiğini herkes biliyor. Hatta bu 
konuya hiç kafa yormaya bile gerek 
yok ama Semih Pala’nın neden böyle 
bir kampanya başlattığına ilişkin yoru
mumuzu aktaralım önce..

Herkes şöyle eleştiriyordu kendisini: 
“Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 

merhum eski başkanı Hikmet Şahin 
dönemindeki belediye uygulamalarına 
çok sert muhalefet eden Pala, Recep 
Altepe döneminde 4 koltuğu birden 
kapınca sustu!”

Pala, susmadığını kanıtlamak için 
olsa gerek başka gündemler yaratıyor 
şimdilerde.. Şahin’e yönelik eleştirileri
ni bloğundan yayınlayan Pala, şimdiki 
kampanyalarını facebook üzerinden 
yapıyor.

İlk paylaşımını “Zorunlu olan oda 
aidatları kaldırılmalıdır” başlığıyla 
yapan Semih Pala, altında da şunları 
yazmış:

“Ticaret ve sanayi hayatının içinde 
olanlar, kayıt yaptırmak zorunda olduk
ları ticaret odası veya sanayi odasına 
her yıl yüzlerce milyon TL yıllık aidat 
ve munzam aidat ödemelerini hiç 
sorgulama ihtiyacı duydular mı acaba? 
Onlarca yıldır ticaret hayatının içinde 
olan bir kişi olarak diyorum ki, oda 
aidatları kaldırılmalıdır.”

Pala ikinci paylaşımında da “Ticaret 
ve Sanayi Odası’nca, işyerinin ticari 
bilanço karı üzerinden munzam aidat 
alınması ise kabullenilebilecek bir 
durum değil. Ne demek? Benim işime 
ortaklar mı? Toplanan aidatların onbin- 
lerce işyerine hiç bir katkısı yok. 
Mâliyeye kayıt yaptıran kişi veya kuru
mun bir başka yerlere zorla kayıt yap
tırması modelinden artık vazgeçilme
lidir. İsteyen esnaf, işadamı gerçek 
STK’lar ile sorunlarını çok daha iyi 
takip edebilir.”

iki paylaşımına 50’den fazla beğeni 
ve yorum alan Pala, kampanyasına 
cılız bir destek bulmuş ama kazın 
ayağı öyle değil..

BTSO’nun üyelerinden aldığı aidatlar 
100-420 lira arasında değişiyor. 7 
derece/kademe var. Sermayesi 250 bin 
liranın üstünde olan şirketlerin aidat
ları 420 lira.. Munzam aidatlar ise şir
ketlerin net ticari karına göre alınıyor 
ki bunun da sınırı var. Asgari ücretin 
10 katı kadar.

BTSO aidat almazsa hangi hizmetler 
yapılamaz, onları sıralamayalım da, “o 
paralar ödenmemiş olsaydı, bugün 
Bursa’da iki eğitim kampusu, pek çok 
okul, bünyesindeki BEGEV ve sayıla
mayacak başka eğitim hizmetleri de 
olmazdı”yı anlatalım..

Bir de BTSO’nun 25 milyon liralık 
katkısıyla ortaya çıkan ve bugün 
Semih Pala’ya da makam olan Merinos 
AKKM’nin de hayat bulmayacağını! 
Üstelik en çok eleştirdiği proje olması
na karşın..

—GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ— 
Dikti bayrağını kal’aya 
Söz bitti Semih Pala’ya 
Ne yapacağını şaşırdı 
Yazık almayın artık alaya

http://www.BBmlikkorfezgazetesi.com
mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güıe Bakış Çevre Yolu nda Kaza: 3 yaralı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com 

GAZETECİLİK ZOR MESLEK
Bu mesleğin sıkıntılarını içinde 

olmayanlar bilmez.
Her meslegğin zor yanları vardır mutla

ka.
Ama toplumları bilgilendirmek için 

koşuşturan gazete emekçilerinin Türkiye 
de işleri hayli zor.

Gazete çalışanları daha çok büyük 
kentlerde çıkan ulusal basında veya bölge 
gazetelerde çalışanlardır.

Bu arkadaşlarımızn aldıkları ücretler 
düşüktür.

Sosyal güvenceden de yoksundurlar.
Sendikal örgütlenmeleri düşünülemez 

bile.
Teşebbüs edenler işinden olur.
Gazetecilikte süre kavramı yoktur. İş 

bitesiye dek haberin peşinde koşulur.
1987 yılında Bursa Hakimiyet 

Gazetesinde politika muhabirliği yaptım.
ANAP’ın görkemli yıllarıydı. Politika 

muhabiri olarak siyaseti izliyordum.
Bursa’da iktidar partisinin bazı 2, bazı 

3 bakanı olurdu.
Maliye Bakanı Alptemuçin, Bayındırlık 

Bakanı Hüsamettin Örüç’tü..
Bakanlar neredeyse her hafta Bursa 

daydı.
Onları İnegöl çıkışında karşılar, gece 

saat 01’lere 02 lere kadar izler, sonra 
Gemlik’e dönerdim.

Seçim dönemleri zor günlerdi.
Oradan oraya, siyasetçinin arkasında 

koşar, aynı sözleri gittikleri her kahve- 
nanede dinlerdik.

Özel sipariş haberlere de yollanırdık.
Kar kış, sıcak soğuk haberin peşinden 

koşulur, sonra onu saatinde yetiştirmeye 
çabalarsın...

Yerel ilçe basınının işi daha bir zordur.
Kimse eleştiriye gelemez.
Eleştirdiğin kişi ertesi gün karşına diki 

lir.
Sürekli olumlu şeyler yazılması istenir.
Eften püften konular haber yapılsın 

istenir.
Muhabir bulmak zordur, bulduğun işe- 

yaramaz..
Kaçar gider birkaç gün sonra..
Patron sensindir, haberci sen, köşe 

yazarı sen...
Montaj sen de, dağıtım sen de...
Gerekli desteği görmezsin, resmi ilan 

alamazsın, kurallar büyük gazeteler için 
düzenlenmiştir. Böylece ilçelerin pastası 
büyük gazetelere akar...

Sistem bu her yerde olduğu gibi..
Teknoloji fakirisindir, aldığın reklamlar

la kendini zor yenilersin.
Tabii reklamın da parasını alabilirsen..
Siyasi iktidarı poh pohlar, yalakalık 

edersen ilan alırsın...
Yandaş olmak zorunda bırakılmak ister 

sin, ilkesizsen de olursun.
Şükür, biz 41. yılımıza giriyoruz. Bu 

tiplere muhtaç olmadan da ayaktayız.
Onun için 40 yıldır Gemlik Körfez var.
Gazetecilik zor meslektir.
Anlayan anlar, anlamayan bildiğini 

okur.
Gününüz kutlu olsun kardeşlerim.

Dün akşam Çevre 
Yolu’nda meydana 
gelen trafik kazasın
da 3 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 17.oo 
sıralarında Çevre 
Yolu Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne giden 
virajda meydana 
geldi.
Manastır yönünden, 
Bursa yoluna doğru 
giden Sami Yaman 
(56) yönetimindeki 
16 YS 660 plakalı 
özel araç, karşı yön
den gelen ve içinde 
bir işyerindeki 
memurları 
Cumhuriyet Mahalle 
si’ne götüren Haşan 
Yaşar Şengün, yöne
timindeki 16 S 7003 
servis aracına çarp- 
tl.
Direksiyon hakimiye 
tini kaybeden araç, 
yaya kaldırımını 
aşarak, bir ağaca 
vurarak durabildi. 
Servis aracının sağ 
ön bölümü hasar 
alırken, özel aracın 
motor bölümü kul
lanılamaz hale geldi. 
Kazada, özel araç 
sürücüsü Sami 
Yaman ile servis

Çalışan Gazeteciler Günü tuilanılı
Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı açıklamasında, 10 Ocak 1961 yılında 
çıkarılan yasa ile çalışan gazetecilerin önemli haklar elde ettiğini belirterek, “Ne yazık ki 
daha sonraki dönemde sürekli aşındırılarak yasa işlemez hale getirildi.” dedi.
10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü, 
çeşitli kurum ve 
kuruluşlar tarafın
dan kutlandı.
10 Ocak 1961 tari
hinde yürürlüğe 
giren yasa ile 
çalışan gazeteciler 
önemli haklar elde 
etmeleri üzerine bu 
gün uzun yıllardan 
beri Çalışan 
Gazeteciler Günü 
olarak kutlanıyor.

KOLAYLI’NIN 
AÇIKLAMASI 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı ise 
Çalışan Gazeteciler 
Günü’nün, 10 Ocak

aracındaki 2 kişi 
yaralandı.
Yaman, Muammer 
Ağım Gemlik
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı, 
oradan da Bursa ya 
sevk edildi.
Özel araçta 
sürücünün yanında 
bulunan bir bayana 
ise hiçbir şey 
olmadığı görüldü. 
Servis aracındaki, iki 
hafif yaralının ise 
â'yâktâ tedavi 
gördüğü öğrenildi. 
Kaza üzerine olay 
yerine Büyükşehir 
Belediye İtfaiyesi

196Tde yürürlük 
kazanan ve gazete
cilere önemli haklar 
getiren 212 sayılı 
yasa nedeniyle ilan 
edildiğini hatırlata 
rak şunları kaydetti: 
"Kabul edildiği 
dönemde meslek
taşlarımıza önemli

gelerek, kurtarma Polis, kazayla ilgili
çalışmasına katıldı. soruşturma başlattı.

sosyal güvenceler 
getiren ve çalışma 
şartlarında 
iyileştirmeler 
sağlayan yasa, ne 
yazık ki daha sonra
ki dönemde sürekli 
aşındırılarak işle
mez hale getirildi. 
10 Ocak 1961'in 
aksine, günümüzde 
gazetecilerin iş 
güvenliği ve çalış
ma koşullarının 
çağın gereklerine 
uygun olduğundan 
söz edebilmek 
mümkün değildir. . 
Bugün meslektaş 
larımız sosyal 
güvenlikten yoksun, 
toplu sözleşmesiz 
ve geleceği belirsiz 

bir yaşamaya ma 
hküm edildi.
Son olarak 2008'de 
yapılan değişiklikle 
yıpranma hakkı da 
gazetecilerin elin
den alındı. Basın 
çalışanlarının iş ve 
sosyal güvencele 
rinin teminat altına 
alınmasını ve yıpran 
ma hakkının iadesi
ni sağlayacak yasal 
düzenlemeler yapı 
lıncaya kadar, geç 
tiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl 
da '10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü'nü 
bir Bayram değil, 
dayanışma günü 
olarak değerlen 
diriyoruz."

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sırası Geldikçe
iBİSSl İnan TAMER

ÖRNEK BİR DAVRANIŞ...
Çoğu insanımız genç yaşta büyük maddi 

imkanlara kavuşmayı diler ve arzular.
Dünyaya hakim kapitalist ve emperyalist 

sistem, yaşamanın har vurup harman 
savurmak, vur patlasın çal oynasın, o bar 
senin, bu gazino benim ellerde viski 
kadehleri bohem bir hayatı yaşam felsefesi 
olarak uluslara benimsetip, böyle bir 
yaşamın, mutluluk dolu bir yaşam 
olduğunu inancını vererek boyunduruğu 
altına alır kişileri, ulusları.

Böyle bir yaşamı vazgeçilmez olarak 
devam ettirenlerin sonucunun hüsran 
olduğu, kişiliklerini yitirdiği, sefalet içinde 
bu dünyadan göçüp gittiği her zaman 
görülen ve bilinen bir gerçek.
Toplum bir birlerinin sonunun iyi ve 

hayırlı olmasını dileyip, temenni etmelerine 
rağmen, bu iyi ve doğru dilekler kulak ardı 
edilir, sefil bir hayata dönüşür yaşam.

İyi ve yerinde mali imkanlar, yaşlılıkta 
elin ayağın tutmaz iken arayanın soranın 
olmaz iken, en yakınlarının uzaklaşır, tanı
maz, istemez iken gereklidir. Bir başkasına 
muhtaç olmazsın o zaman.

Benim de tüm insanlar için dileğim 
Allah’ın songürlüğü vermesidir.

Hattı zatında yoksulluk kader değildir. 
Aşırı sömürü, sınırsız tüketimdir yoksul

luğa bir sebep.
Verilen işi küçümsemek, takdir edilen 

ücreti yetersiz bulup, işten yoksun kalmak, 
az emekle çok kazanmak arzusu da yok
sulluğun bir başka nedenidir.

Uzun lafın kısası aklını iyi kullanmamak, 
nefse hakim olamamak, maddi varlığın 
verdiği şımarıklık, değirmenin suyunun 
hep aynı debide akacağını sanmak da 
insanın kötü sonunu, feci yaşamını hazır
layan başlıca faktörlerden biridir.

Önemli ve ciddi sağlık sorunları çalışa
maz, kazanamaz elindekini, avucundakini 
şifa bulma yolundaki giderler de tüketme 
ye mecbur kalınca insan fakirleşir, yoksul
laşabilir.

İşte sonu nedendir bilinmez. Hiçte iyi 
olmayan bir hemşehrimizi çöp odasında, 
büyük ıstıraplar içinde acı çekerek vicdanlı 
bir kaç esnafın ilgi gösterdiğinde “Ölüyo
rum, kurtarın beni” diye feryat eden Ahmet 
Güler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitir
di.

Evet O’nun fiziki ıstırabı bitti, bizlerin 
ıstırabı debreşti.

Ne olursa olsun, bir insanın sonu böyle 
olmamalı.

Devlet el atmalı, Belediyeler, hayır sahip
leri işini, aşını, gücünü yitirmişleri koruma 
altına almak, bu durumda olanların son 
günlerini huzur içinde yaşamalarını sağla
malıdır.

Huzur evleri, koruma evleri kurulmalı, 
yaygınlaştırılmalıdır.

Böylesi hizmetler, camiler kadar kutsal 
olan hizmetlerdir.

Gelin görün ki pek önem verilmemekte- . 
dir.

Gemlik’in bugün nüfusu yüzonbin.

Hala güç alıyor. Bir çok ilimizden büyük. 
Böyle önemli bir hizmetten yoksun.

Bir düşkünler yurdunu gerçekleştire
bilmek için 1973 yılında Belediye Başkan 
adayı oldum. O tarihte, benimle yarışan 
tüm adaylar ayni vaadi seçmene yaptılar, 
gerçekleştiren olmadı. Daha sonra ki 
seçimlerde de ayni vaatler yapıldı. Sözler 
unutuldu. Ben seçilemedim, yapamadım. 
Söz verip seçildikleri halde gerçek- 
leştirmeyenler? Allah vaat etmeyin, vaadi
nizi tutun buyuruyor. Hepsi vebal altın- 
dalar. Lüzumu görüldüğü bilindiği halde 
olanlar da vebal altında.

Giritli Haşan Amca Altıparmakların bağ 
kulübesinde donarak öldü. Ahmet Güler 
ıstıraplar içinde çöplüğe dönüşmüş bir 
odada. Kimi bir otel odasında kimi sokak
ta, viran bir sandalda, kimi merdiven altın
da göçüp gittiler. Bu dünyadan feci bir 
sonla.

Hepsi sevilen sayılan insanlardı.
Kimin sonunun ne olacağı belli mi? 

Oğlan bakmaz, kız aramaz, el tutmaz, ayak 
tutmaz, öyle böyle paran suyunu çek
miştir. Maazalallah.

O nedenle gerçekleşsin artık bu hayırlı iş. 
Duydum ki, hamiyetli bir hemşehrimiz 

Sayın Hatice Aydınlı Demiriz ve eşi Cemal 
Demiriz, tüm varlıklarını bu hayırlı işin 
gerçekleşmesi için Belediyeye başvurmuş 
olumlu karşılanarak gerçekleştirme 
çabasına girişildiği öğrenilmiştir.

Sizi gönülden kutlarım Hatice-Cemal 
Demiriz. Allah bu hayrınızı mutlak kabul 
edecektir. Çünkü gereklidir, yerindedir.

Diğer hemşehrilerimize de örnek olur 
inşallah.

Bu kutsal davranışınız.

Facebook 15 Ocakla
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Aralık ayı çalış
malarının değer
lendirildiği İlçe 
Divan toplantısını İl 
Başkanı Mimar 
Şelim Sait Terzioğlu, 
İl Müfettişi Recep 
Aygün, İlçe Müfettişi 
Cengiz Sayın'ın 
katılımı ile gerçek
leştirildi.
Mahalle, köy ve 
üyelerin katılımı ile 
gerçekleşen toplantı 
raporların alınması 
ve İlçe Başkanı 
Sedat Özmen'in 
değerlendirme 
konuşması ile 
başladı. Özmen; 
Türkiye'nin çok kri
tik bir süreçten 
geçtiği şu günlerde 
Saadet Partisi olarak 
Ülkemize iktidarın 
daveti üzerine yer
leştirilecek 2. Çekiç 
Güç olan Patriot 
füze bataryalarına ve

yabancı askerlerlere 
hayır mitinginin 
Gaziantep'te 
yapıldığını söyledi. 
Böylesine kritik 
mitingin medya 
tarafından her 
zamanki gibi 
görmemezlikten 
gelinmesini 
medyanın 
satılmışhğı ile ilgili 
olduğunu ifade etti. 
Siyonizm ülkemiz 
üzerindeki planların

da Sevr'de kaldıkları 
yerden devam etmek 
için Ittihak ve 
Terakki (Birlik ve 
kalkınma) partisinin 
yarım bıraktığını 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi aracalığı ile 
tamamlamak iste
diğini ifade etti. 
Herkes şunu iyi 
bilmeliki bu iktidar 
İŞBİRLİKÇİDİR dedi, 
il Başkanı Selim Sait 
Terzioğlu; Gemlik

ne yapacak?

İlçe Teşkilatının 
gayretli ve modele 
uygun çalışmaların
dan dolayı teşekkür 
ederek başladığı 
konuşmasında,2013 
bütçesinin görüşme 
lerinin Bütçe harici 
her konunun konu 
şulduğunu söyledi. 
Konuşacakları 
birşey yok. Bütçe 
herzamanki gibi faiz 
bütçesidir, iflas 
bütçesidir dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesLcom

1 milyarı aşkın aboneye sahip olan 
Facebook medya mensuplarına 15 Ocak 
tarihinde gerçekleştireceği etkinlik için 
davetiye yollamaya başladı. Peki 
Facebook bu tarihte ne yapacak? 
Facebook Menlo Park'ta bulunan merkez 
binasında gerçekleştireceği etkinlik sabah 
saat 10.00'da başlayacak. Bunun dışında 
toplantıda neyin tanıtılacağına dair en 
ufak, bir bilgi dahi paylaşılmadı.
AKILLI TELEFON İHTİMALİ
Şirkete yakın bazı kaynaklar Facebook'un 
ilk akıllı telefonunu duyurma ihtimali 
üzerinde duruyor.
Geçen yıl aynı tarihlerde gerçekleşen 
etkinlikte şirket Skype ile görüntülü soh
bet konusunda ortaklık açıklamıştı.

http://www.gemlikkorfezgazetesLcom
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Gemlik İşçi 
Emeklileri Derneği 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret ederek, yeni 
yılını kutladılar. 
Başarılı çalışmaların 
yeni yılda da devam 
etmesi temen
nisinde bulunan işçi 
emeklileri 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a, dernek
lerinin yeni yıl takvi
mi ve ajandasını 
hediye ettiler.
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener ve 
yönetim kurulu 
üyelerini makamın
da karşılayan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, yeni yıl 
ziyareti jestleri 
adına işçi emeklile 
rine teşekkür etti. 
Gemlik'te yapılan alt 
yapı, yatırım ve 
hizmetler konusun

BAŞSaĞLIĞI
Bor usan Holding’in kurucusu ve 

Onursal Başkanı, vatansever işadamı, 
Türk Eğitim ve kültürünün gelişimi için 
önemli eserleri vatanına armağan eden 

Gemlik’e sayısız eserler kazandıran 

Sayın Asım Kocabıyık 
görevini yapmanın huzuru ile 

rabbine kavuştu.
Bu büyük insanı yitirmenin 

üzüntüsü ile Kocabıyık Ailesinin, 
Borusan camiasının 

acısını paylaşır, taziyelerimizi sunarız»

AMAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

Gemlik Şubesi

da işçi emeklilerini 
bilgilendiren Beledi 
ye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, Kent 
sel Dönüşüm ve 
Depremsel risklere 
yönelik çalışmaları 
da anlatarak, riskli 
alan ve rezerv yapı 
alanları belirleme 
çalışmalarının hızla 
devam ettiğini ve bu 
konuda Şehircilik 
Bakanlığıyla diyalog 
halinde çalıştıklarını 
açıkladı. Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
hizmetler, yatırımlar 
ve çalışmaların 

büyük değişimi 
hedefleyen şekilde 
2013 yılında da 
devam edeceğini 
müjdeleyerek, 
Gemlik'in kazan
maya devam ede
ceğini söyledi. 
İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener'de, 
Refik Yılmaz'a hem 
çalışmaları, hem 
derneklere yönelik 
destekleri, hem de 
verdiği bilgiler 
nedeniyle teşekkür 
ederek, başarılarının 
devamını diledi.

Bursa’nın sağlık tur
izmine açılması için 
önemli çalışmalar 
yürüten BUSAT 
Başkanı Mustafa 
Esgin, şehre sağlık 
serbest bölgesi 
kurulmasını istedi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
öncülüğünde 
Uludağ Üniversitesi, 
Yıldırım Kent 
Konseyi, Bursa 
Tabip Odası, 
BESOB, Bursa 
MESO, BUSAT, 
Bursa Musiki 
Cemiyeti, Artı Sanat 
Derneği, Folklor 
Eğitim ve Araştırma 
Derneği tarafından 
düzenlenen "Etkin 
şehir Bursa” projesi 
Bursa MESO’nun ev 
sahipliğinde BESOB 
binasında tanıtıldı. 
BUSAT Başkanı 
Mustafa Esgin, 
toplantıda, 
Bursa’nın sağlık tur
izmi açısından 
güzelliklerini ve 
görülmemiş değer
lerini anlattı.
Esgin, “Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
'etkin şehir Bursa' 
projesinde ilk dersi

İç ve batı kesimleri 
için kuvvetli rüzgar 
uyarısında 
bulunuldu.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün 
internet sitesinde 
yer alan açıklamaya 
göre, Türkiye'nin

vermek bize kısmet 
oldu. Sağlık tur
izminin Bursa’nın 
gelecek vizyonu 
adına son derece 
önemli bir süreç 
olduğunu ifade et 
meye çalışıyoruz. 
Bursa şehirlerden 
bir şehir değil, 
OsmanlI’yı kuran 
şehir. İstanbul 
başkent olduğunda 
bir adım geride 
durarak tevazuun 
sembol şehri olan 
Bursa, bugün 
tevazuu bir kenara 
bırakacak ve İstan
bul’la otoyolla ente
grasyon sürecinde 
çok önemli mega 
projeleri birçok 
alanda hayata 
geçirecektir.
Bunlardan bazıları 
da termal turizm ve 
sağlıkla ilgili projel
er. Biz Bursa’nın 

batı kesimlerinde bu 
akşam ve gece saat
lerinden itibaren 
rüzgarın lodosa 
dönerek etkisini 
artırması, yarın ve 
12 Ocak'ta iç ye batı 
kesimlerde kuvvetli 
(40-60 

tarihi bir termal 
şehir olduğunu 
biliyoruz. Sağlık 
kenti yönünde çalış
malarımızı 
sürdürüyoruz. 
Sağlık serbest böl
gesi gündemini 
Bursa adına çok 
yakından takip edi 
yoruz. Termal kent 
olabilmemiz için 
çok önemli bir 
sürecin termal kür 
merkezi ve termal 
kür parkına kavuş
maktan geçtiğini 
biliyoruz. Dünyadaki 
örneklerine bak
tığınızda Almanya, 
Çek Cumhuriyeti, 
İtalya ve Fransa'da 
termal kür merkez
lerinin varlığını 
biliyoruz. Biz de 
bütün Türkiye’ye ve 
dünyaya şehrimizi 
duyurabilmek istiyo 
ruz” diye konuştu.

kilometre/saat) 
esmesi bekleniyor. 
Yetkililer, yaşan
abilecek baca gazı 
zehirlenmelerine 
karşı vatandaşları 
dikkatli ve tedbirli 
olmaları konusunda 
uyardı.
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2/B'de müracaat süresi uzatıldı
2/B olarak bilinen 
orman vasfını kay
betmiş arazilerin 
satışında 28 Ocak 
olan müracaat süre
si 1 ay daha uzatıldı. 
Kamuoyunda 2/B 
olarak bilinen orman 
vasfını kaybetmiş 
arazilerin satışında 
28 Ocak olan son 
başvuru tarihi 1 ay 
daha uzatıldı.
İade başvuruları için 
süre ise 2 ay daha 
uzatıldı.
Bakanlar 
Kurulu'nun konuya 
ilişkin kararı, Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayım
landı.
Resmi Gazete'nin

dünkü sayısında 
yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararına 
göre, 6292 sayılı 
Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve

Hazine Adına Orman 
Sınırları Dışına 
Çıkarılan Yerlerin 
Değerlendirilmesi ile 
Hâzineye Ait Tarım 
Arazilerinin Satışı 
Hakkında Kanun'da 

belirtilen ve 
Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce 
düzenlenen gün
celleme listelerine 
veya kadastro 
tutanaklarına ya da 

kesinleşmiş 
mahkeme kararları
na göre oluşturulan 
tapu kütüklerinin 
beyanlar hanesine 
göre 2/B alanlarında
ki taşınmazların kul
lanıcısı ve/veya 
üzerindeki muhde- 
satın sahibi olarak 
gösterilen kişilerin 
başvuru süresi 1 ay 
uzatıldı.
Aynı Kanun'un 
yürürlüğe girdiği ta 
rihten sonra düzen
lenen güncelleme 
listelerine veya 
kadastro tutanakları
na ya da kesin
leşmiş mahkeme 
kararlarına göre 
oluşturulan tapu 

kütüklerinin 
beyanlar 
hanesine göre 2/B 
alanlarındaki taşın
mazların kullanıcısı 
ve/veya üzerindeki 
muhdesatın sahibi 
olarak gösterilen 
kişilerin başvuru 
süresi de 2 ay uza
tıldı.
2B arazilerinin satışı 
için başvuru süreci 
geçen yılın Mayıs 
ayında başlamış ve 
30 Ekim 2012 tarihi 
28 Ocak 2013 tari
hine uzatılmıştı.
2B alanlarının 
satışından bu yıl 4,8 
milyar lira gelir elde 
edileceği tahmin 
ediliyor.

wı Mı ftıiıı M
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik, 
Bursa'da kapalı köy 
yolunun kalmadığını 
söyledi.
İl Özel İdaresi ekip
leri, yoğun kar 
yağışı sebebiyle 
kapanan yollarını 
tamamen açtı. İl 
Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik, 
hafta başından 
itibaren etkisini 
gösteren kar yağışı 
dolayısıyla onlarca 
köy yolunun 
kapandığını hatır
latarak, 7/ Özel 
İdaresine bağlı 8 
ekibimiz gece 
gündüz çalışarak bu 
kapanan köy yol
larını açtı. Her ihbarı 
değerlendirdik.
Açtığımız kapalı köy 
yolları yoğun kar 
yağışı dolayısıyla 
tekrar kapanmıştı. 
Ama ekiplerimizin 
çabaları sayesinde 
bugün saat 15.00 
itibariyle kapalı köy 

I yolu sayısı kalmadı" 
dedi 
DERELER DONDU 
Bursa'da hava 
sıcaklığının eksi 11 
dereceye kadar

düşmesi dereleri 
dondurdu. Buz 
tutan Ayvalık Deresi 
güneşin ilk ışıklarıy
la erimeye 
başlarken, buz 
salkımına dönen 
bitkiler ilginç görün
tüler oluşturdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, bütün yurdu 
etkisi altına alan kar 
yağışıyla beraber 
Bursa'da dün gece 
hava sıcaklığı eksi 
11 dereceye kadar 
düştü. Merkez 
Nilüfer ilçesi Özlüce 
Mahallesi'ndeki 
Ayvalık Deresi don

durucu soğukta buz 
tuttu. Günün ilk ışık
larıyla deredeki 
buzlar erimeye 
başlarken, kıyılarda
ki donmuş bitki ve 
buz tabakaları ilginç 
manzaralar oluştur
du. Mahalle esnafı, 
sabah kalktıklarında 
derenin buz tut
tuğunu gördüklerini 
söyledi. Bazı 
çeşmelerin de buz 
tuttuğunu, bu yüz
den suların akmadı 
ğını ifade eden 
vatandaşlar, derenin 
donmasının nadiren 
olduğunu anlattı.

ll>wllMııslırtftII

îiıiiıslsıiaM
Türkiye Kanarya ve 
Kafes Kuşları 
Federasyonu'nun 
düzenlediği "17. 
Kanarya ve Kafes 
Kuşları Türkiye 
Şampiyonası", 
Bursa'da yapılacak. 
Belçika'daki Dünya 
Kanarya 
Şampiyonasına 
katılacak kuşların 
belirleneceği 
Türkiye şampi 
yonası, 12-13 
Ocak'ta Merinos 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi Fuar 
Alam'nda gerçek
leştirilecek.
Farklı 12 şehirde 
yapılan yarışmaların 
ardından organize

KfiŞ«D« BEKLEMEK YOK -fe/»'
KALİTELİ KAŞELER UYGUN • *

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM »

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595

edilecek şampiyon
ada, 5 bin kuş dere
ceye girebilmek için 
mücadele edecek. 
En güzel kuşların 
belirleneceği .
şampiyonanın 
sonunda tespit 
edilen 277 kuş, 27 
Ocak'ta Belçika'da 

düzenlenecek dünya 
şampiyonasına 
katılacak.
Kanarya, doğa 
kuşları, muhabbet 
kuşları, papağan ve 
diğer kuş türlerinin 
de yer alacağı 
şampiyona için 
hazırlıklar sürüyor.

IiCIHIIK KOıieZ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'nın Tarihi Mezar Taşların» Kitabı Çıktı
Bursa'da, tarihçiler 
tarafından şehrin 
tapusu olarak nite
lendirilen ve tarihi 
kimliği yansıtan bel
geler olarak kabul 
edilen 'Tarihi Bursa 
Mezar Taşlan' 
kitabının ikinci cildi 
Emirsultan Mezarlığı 
Kitabı olarak Bursa 
belgeliğine 
kazandırıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tari
hçilerin 'kaybolan bir 
mezar taşını şehrin 
tarihinden silinen bir 
satır' olarak değer
lendirdiğini 
belirterek, Bursa'nın 

kaybolmaya yüz 
tutan tüm değerlerini 
ortaya çıkarmak için 
yoğun çaba har- . 
cadıklarını söyledi. 
Bursa belgeliğine 
bu dönem 
kazandırılan 
80'in üzerindeki 
eser arasında yerini 
alan kitabın 
tanıtım toplantısı, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nce 
restore edildikten 
sonra kültür merkezi 
olarak hizmete 
açılan Emir Buhari 
Tekkesi'nde yapıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, gerek tarihi

ve kültürel mirasa 
yönelik restorasyon 
çalışmaları 
gerekse de somut 
olmayan kültürel 
mirasın gelecek 

kuşaklara aktarıl
ması yönünde yap
tıkları çalışmalarla 
Bursa'nın
'Müze Kent' olma 
yolunda emin adım

larla ilerlediğini 
söyledi.
Bursa'nın tarihinde 
mezar taşları ve 
hazirelerin önemli 
yeri olduğunu dile 
getiren Başkan 
Altepe, "Bursa tari
hinde ıssız kalmış, 
büyük şahsiyetler ve 
yeri doldurula
mayan, yaşadıkları 
döneme iz bırakan 
insanlardan şehrin 
yöneticilerine kadar 
herkesin bu 
hazirelerde izleri var. 
Bursa tarihinin 
derinlikleri burada. 
Tarihçilerimiz 
'kaybolan bir mezar 
taşını şehrin tarihin

den silinen bir satır* 
olarak değerlendin 
yor. Biz de bu b 
ilinçle hareket 
ederek kaybolan 
tüm tarihi izleri gün 
yüzüne çıkarmaya 
çalışıyoruz. Bursa 
tarihinin kazındığı 
mezar taşları ve 
mezarlıkları ilk 
günkü düzenine 
kavuşturuyoruz. Bu 
çalışmalarımızda 
bize destek veren 
hocalarımız 
Doç.Dr. Haşan 
Basri Öcalan ve 
Yar.Doç.Dr. Bedri 
Mermutlu'ya katkıları 
nedeniyle teşekkür 
ediyorum." dedi.

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: O 532 583 53 78

M 
ARANIYO

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ı [JAAAAA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak P ' hll Uh X < 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK KWıWlyVVUU

POMPACI 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir
BEYZA PETROL 

Hisar Malı. Yalova Yolu 
üzeri Özdllek Yanı 

1. Km. GEMLİK

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: O 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

Gemlik Körfez;

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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şte öğretmenlerin 2013 maaşları MTYde son tarih 31 Ocak
Halk arasında kul
lanılan “Gelin 
girmeyen ev vardır 
ama ölüm 
girmeyen ev yok
tur" sözü, hayatın 
acı gerçeklerinden 
biri...
Bunun dışında bir 
de “ölüm hak miras 
helal” diye bir 
atasözü var. Bu da 
ölümün olağan 
olması gibi mirasın 
da paylaşılması 
olağandır, anlamına 
geliyor.

ÖLÜM. MİRAS VE 
VERGİ 
Ölüm halinde, 
ölenin borcu daha 
fazlaysa, ölüm tari
hinden itibaren “üç 
ay içinde” mirası 
reddetmek 
mümkün (Medeni 
Kanun Md. 606). Bu 
süre içinde red- 
dedilmediği 
takdirde, miras; 
mirasçı tarafından 
kabul edilmiş oluy
or (MK Md. 610). 
Mirası reddeden 
kişi, ölen kişiden 
bağlanacak olan 
dul ve yetim 
aylığını alabiliyor. 
Bu da önemli bir 
avantaj.
Ölüm halinde, 
mirasçılar dört ay 
içinde “veraset ve 
intikal vergisi” 
beyannamesi vere
cekleri için bu süre 
dolmadan “sulh 
hukuk mahkeme- 
si”ne ya da notere 
başvurup “veraset 
ilamı” yani kimlerin 
ne oranda mirasçı 
olduklarını 
gösteren mahkeme 
kararı almaları 
gerekiyor.
Ölüm nedeniyle

intikal eden miras 
üzerinden, 
mirasçılar beyan
name verip 
“veraset ve intikal 
vergisi” ödüyorlar. 
Duruma göre de 
ödemiyorlar. 
İSTİSNA TUTARI 
2013 yılında, 
mirasçılara uygu
lanacak “istisna 
tutarı” ve “tarife” 
yeniden belirlendi. 
Buna göre;
1) Miras kalan 
menkul ve gayri
menkul mallardan 
(borçlar düşüldük
ten sonra), evlatlık
lar da dahil olmak 
üzere füruğ (altsoy 
yani bir kimsenin 
çocukları, onların 
çocukları, onların 
da çocukları) ve 
eşten her birine 
isabet eden miras 
hissesinin 2013 
yılında 140 bin 774 
TL’si veraset ve 
intikal vergisinden 
müstesna.
İlginçtir çocuk, 
torun hatta torunun 
torunu bile 140 bin 
774 TL’lik istis
nadan yararlan
abilmesine karşılık; 
anne, baba ve kar 
deş yararlandırıl 
mıyor. 2) Füruğ 
bulunmaması 
halinde, eşe isabet 
eden miras hiss
esinin 2013 yılında, 
281 bin 720 TL’si 

veraset ve intikal 
vergisinden 
müstesna tutula
cak.
VERGİ TARİFESİ 
Veraset ve İntikal 
Vergisi hesa
planırken;
- Önce her 
mirasçıya isabet 
eden miras payının 
tutarı belirleniyor. 
- Sonra her 
birinden ayrı ayrı 
“istisna tutan” 
düşülüyor.
- Kalan tutarın ver
gisi, (yüzde 1’den 
başlayıp 10’a kadar 
çıkan) tarifeye göre 
hesaplanıyor.
2013 yılı tarifesi 
Tablo-I’de göste 
rilmiştir.
Hesaplanan 
Veraset ve İntikal 
Vergisi, her biri 
Mayıs ve Kasım 
ayında olmak 
üzere, 3 yılda 6 eşit 
taksitte ödeniyor. 
Bağış, hediye veya 
ödüllerde, farklı bir 
tarife uygulanıyor. 
Hemen belirtelim 
örf ve adete göre 
verilmesi mutat 
bulunan (örneğin 
düğünlerde verilen) 
hediye, cihaz, yüz 
görümlüğü ve dra
homalar (kız 
babasının damada 
verdiği başlık 
parası), veraset ve 
intikal vergisinden 
müstesna.

MTV’nin ilk taksit 
ödemeleri, 31 Ocak 
Perşembe günü 
sona eriyor. 
Her yıl Ocak ve 
Temmuz aylarında 
iki eşit taksitte öde
nen MTV’nin 2013 
yılına ilişkin birinci 
taksitinin ödeme 
süresi 31 Ocak 
Perşembe günü 
sona erecek.
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi mükellefleri, 
2013 yılı MTV’nin 
birinci taksitini şu 
yöntemleri kulla
narak ödeyebilecek
ler; ”Kredi kartı ile 
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının inter
net sayfasında 
(www.gib.gov.tr) yer

Dogalgazıla zam sürprizi!
BOTAŞ, doğalgazda 
2013 yılının ilk sür
prizini gerçekleştirdi 
devletin sahip 
olduğu santrallere 
sattığı doğalgaza 1 
Ekim'de yüzde 37 
zam yapan BOTAŞ, 
bu zammı 1 Ocak 
itibariyle geri aldı. 
Zammın geri alın
ması, 1 Nisan'da 
uygulamaya girecek 
yeni elektrik tar
ifeleri üzerindeki 
doğalgazdan oluşan 
zam baskısını da 
azalttı.
BOTAŞ, abone gru
plarına göre doğal
gazda farklı tarifeler 
uyguluyor.

alan İnternet Vergi 
Dairesi/Sık 
Kullamlanlar/Motorl 
u Taşıtlar 
Sorgulaması ve 
kredi kartı ile ödeme 
bölümüne giriş 
yapılarak, anlaşmalı 
bankaların internet 
bankacılığını kulla
narak veya doğru-

Konutlara sattığı 
doğalgazda, belli 
ölçülerde sübvan
siyon uyguluyor. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız'ın 
dikkat çektiği gibi 
BOTAŞ, ‘pahalı alıp 
konutlara daha 
ucuza' doğalgaz 

dan bankalara 
başvurarak, MTV 
yönünde mükelle 
fi yet kaydının 
bulunduğu vergi 
dairesi müdür
lüğüne veya MTV’yi 
tahsile yetkili diğer 
vergi dairesi müdür
lüklerine başvu
rarak.” 

satıyor. Buna 
karşılık BOTAŞ, 
yap-işlet-devret 
(YID) ile kamu 
doğalgaz santraller
ine görece yüksek 
fiyattan gaz satışı 
yapıyor. BOTAŞ, bu 
yolla finansman 
dengesini sağla
maya çalışıyor.

Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110
155
156

513 10 55

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 913 10 28

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Euadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 07
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29

i Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 613 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 BO 88

TAKSİLER

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

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

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

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

DAĞITICILAR

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol sı 3
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 46
Boyza Potrol 613 01 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4469

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)

GENIİKSİHEMAGÜNIÜĞÜ

VENÜSSİNEMASI 

CM101MMIXI 
FUNDAMENTALS: 
11:00-12:30-U:00- 
15:30-17:0(1-18:30- 

20:00-21:15
REZERVASYON 

5133321

http://www.gib.gov.tr
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...R_ l _ r _ ı
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ÇOK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL I

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

AKINCI 
SİTESİ

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

GEMLİK

■■I

Gemlik te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı 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...

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3D:21 Nilüfer/BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@alibBrkerakinci.com

X
11 o
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|B S Dr. Zıya ■
KayaMh.
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f BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın!B 0(224)

44 17244

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:info@alibBrkerakinci.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattın DEMİR / Emlak Müşaviri

MANASTIR EMLAK BSTIREÖ

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
12 Ocak 2013 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Camı Kırıp firacın 
IcintleKi Paraları 

Çaldılar
Bursa'da bir araçtan camı kınla 
rak para ve cep telefonu çalındı. 
Haberi sayfa 3’de

II al ı k fiyatı an 11 vakıııı ı liı IMIl Hll iıhı milinim

Balık fiyatları tezgahta el yakıyor. Kar yağışlarından sonra fiyatlar 
sebze ve meyve fiyatları gibi yükseldi. Palamut tanesi 10 lira, 
istavrit kilo 15 lira, hamsi kilo 10 lira, karides kilo 25 lira, jumbo kilo 
30 lira, san kanat kilo 25 liradan alıcı bekliyor. Haberi sayfa 4’de

Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Meydan Projesi 
kapsamında, istimlaklar 
2009 yılındanberi 
tamamlanma dan, 
genel tuvalet yıkımlan 
devam ediyor.
Gemlik Belediyesi, eski 
Minibüs Garajı’nda bulu
nan efnafın kullandığı 
genel tuvaleti yıktıktan 
sonra, şimdi de Milton 
Aile Çay Bahçesi 
arkasında bulunan genel 
tuvaletin yıkımına baş
landı. Haberi 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Genel Tuvalet sorunu...
Gemlik’teki genel tuvaletler birer birer 

kapanıyor.
Gemlik Belediyesince işletilen tuvalet 

terden biri Dörtyol mevkiindeydi.
Bir diğeri ise eski minibüs garajı içinde, 

biri Emin Dalkıran Kordonunda, en eskisi 
Çarşı Deresi’nin denize döküldüğü Balık 
Satış Mağazaları ile Milton Aile Çay 
Bahçesi’nin arasına sıkışmış olanı, Mer 
kez Solaksubaşı Camii yanındaki ile Ba 
lıkpazarı kahvehaneleri arasındaki tuva 
letlerdir.

Bu tuvaletler genelde esnaflarımız tara 
fından kullanılmaktadır.

Eski minibüs garajı içinde kalan genel 
tuvalet, Bursa ve köyleri gidip gelenlere 
de hizmet veriyordu. Devamı 4’de

Bursa süper amatör 
liginde oynayan 
ilçemizin kırmızı 
beyazlı takımı 
Gemlikspor, 
Cumartesi günü kendi 
sahasında Fethiye 
Idmanyurdu ile 
karşılaşacak. 
Geçtiğimiz hafta 
antrenör sorunu 
yaşayan Gemlikspor, 
Cumartesi günü saat 
14.oo’de rakip takım 
Fethiye Idmanyurdu’- 
nun karşısına çıka
cak.
Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Orhan Koç, 
Gemlikli futbolsever
leri Gemlikspor’u 
desteklemeye çağırdı.

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Bir genel tuvalet flaha nıkılıyor
Gürhan ÇETİNKAYA 
Çalış...

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 

doğuşunun dünyaya dikte ettirildiği 
büyük zafer...

1923 Cumhuriyetin ilanı...
1923-1938 Aydınlanma Devrimi...
1946...
Türkiye Cumhuriyetinde 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 eşitliğinin rafa kalktığı 

yıllar...
Parası olanın daha iyi koşullarda 

öğrenim 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 tutu

narak...
Çalışmak...
Üretmek...
Tasarruf etmek...
Rahat Etmek...

Büyükşehif 
Belediyesinin 
Meydan Projesi 
kapsamında, istim- 
laklar 2009 Vihndan- 
beri tamamlanma 
dan, genel tuvalet 
yıkımları devam 
ediyor.
Gemlik Belediyesi, 
eski Minibüs 
Garajı’nda bulunan 
efnafın kullandığı 
genel tuvaleti yıktık
tan sonra, şimdi de 
Milton Aile Çay 
Bahçesi arkasında 
bulunan genel 
tuvaletin yıkımına 
başlandı.
KENDİ YIKIYOR 
Tuvalet işleticisi, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi: 
“Belediye tuvaleti 
yıkacağı için kont 

i radarımızı uzatmadı.
Bize de çıkmamız 
için sürekli zabıta 
gönderiyorlar.
Bu hafta zabıta ekip
leri iki kere gelerek, 
tuvaletleri boşaltma- 
mazı, yoksa eşyalar
la yıkacaklarını 
söyledi. Bizim bura
da ne eşyamız ola
bilir ki.
Kapı ve pencereleri 
biz yaptırmıştık. 
Onları söküyoruz. 
Yarın bu işler bitin 
ce tuvaletten ayrıla 
cağız. Bundan sonra 
vatandaş nerede 
hacet giderecek

Taşköprü’deKrŞok” ila kapandı
İstiklal Caddesindeki Migros Satış Mağazasından sonra Hürriyet Caddesi 
Taş Köprü yakınlarındaki ŞOK Mağazası da kapılarını müşterilerine kapadı.

KAŞ€D€ B€KL€f\A€H VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

İlçemizde rhahalle 
aralarında bile 
açılan büyük mağa 
zalar bir taraftan da 
kapanıyor.
Aralık ayı 
sonunda İstiklal 
Caddesi’nde bulu
nan ilçemizin ilk 
büyük alış veriş 
mağazası Migros 
kapılarını müşteri
lerine kapadı. 
Mahalle aralarına 
kadar yayılan ŞOK 
mağazalar zinciri, 2. 
mağZ?M0WW 
kapadı.
Geçtiğimiz yıl,

bilemiyoruz. ” 
dediler.
Çarşı Deresi’nin 
üzerinin açılmasın
dan sonra, Derenin 
ıslahının ihalesi 
yapılmadı.
Aylardır üzeri açık 
olarak ihalesinin 
yapılmasını 
bekleyen dere, 
böyle dururken, 
dere üzerinde bulu
nan Balık Satış iş 
yerlerinin de boşaltıl 
ması istenmişti.

Ticaret ve Sanayi 
Odası karşısındaki 
satış mağazasını 
kapatan ŞOK, bu 
kez de Hürriyet

zincirinin 
Manastır ve Pazar 
Caddesi’nde 2 
mağazası daha 
bulunuyor.

Caddesi Taş Köprü 
yakınındaki satış 
mağazasını da 
kapadı.
ŞOK mağazalar

Ancak, kıyı kenti 
olan ilçemizde balık 
satışlarının nereden 
yapılacağı da imar 
planlarına işlenme 
diğinden, 
konu Belediye 
Meclisi’nin Aralık 
ayı toplantısında 
gündeme gelmişti

GENEL TUVALET 
SIKINTISI 
YAŞANIYOR 
Eski Minibüs Garajı 
içindeki genel tuva 

letin yıkılmasından 
sonra, burası seyyar 
satıcıların “Balık 
Satış Yeri” haline 
getirirken, çevredeki 
esnaf ihtiyacını 
Solaksubaşı Camii 
arkasındaki 
tuvaletlerde gider 
meye başladı.
İskele bölgesinde 
bulunan çay 
bahçeleri içinde, 
tuvalet bulunma
ması nedeniyle 
burada oturanlar 
ihtiyaçlarını Balık 
Şatiş yerleri ile 
Milton Çay 
Bahçesi’nin arkasın
daki tuvalette 
gideriyordu.
Bu yıkımdan sonra 
vatandaşların 
nerede ihtiyaç 
gidereceği belli 
değil.
Atatürk Kordonu 
nu’ndan ve İskele 
Meydam’nda yıkım
dan sonra tuvalet 
kalmayacak.
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timi KınılM lılıM tolmMılıı
Bursa'da bir 
araçtan para ve cep 
telefonu çalındı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Hamitler 
Mahallesi'nde

meydana gelen 
olayda, hırsız ya da 
hırsızlar park 
halinde bulunan bir 
aracın kelebek 
camını kırdı.

Bir poşetin içinde 
bulunan 400 TL ve 
cep telefonunu alan 
hırsız kayıplara 
karıştı. 
Olay yerine gelen

araç sahibi Mustafa 
Ş. polise haber 
verdi.
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Tüketici Dernekleri, 
Tüketici Yasası nın 

Çıkmasını istiyor
Kamyonetin Carpiıgı lise Öğrencisi Öldü
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde, okula git
tiği sırada ehliyetsiz 
sürücünün kul
landığı kamyonetin 
çarptığı 16 yaşındaki 
lise öğrencisi Merve 
Öztürk, tedavi 
gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti. 
7 Ocak'ta meydana 
gelen kazada 
Yıldırım Beyazıt 
Anadolu Lisesi 2. 
sınıf öğrencisi 
Merve Öztürk'e

ItaıftMliihtaıltliiB
Orhangazi ilçesinde, 
bir kereste atö
lyesinde çıkan 
yangın, büyük çapta 
maddi hasara neden 
oldu.
İznik yolu üzerindeki

İMMiiUiiimiiMİIiMi
Bursa'da, 4 gündür 
kendisinden haber 
alınamayan ve 
ailesinin polise 
'kayıp' müracaatında 
bulunduğu kişi, 
derede ölü olarak 
bulundu. Emekli 
olduğu öğrenilen 45 
yaşındaki Bekir 
Koç'un cenazesi, 
Sivil Savunma 
Müdürlüğü Acil 
Müdahale Timi 
tarafından gerçek
leşen operasyonla 
karaya çıkarıldı. 
Osmangazi ilçesi 
Yunuseli 
Mahallesi'nde 
annesiyle birlikte 
yaşayan Bekir 
Koç'tan 4 gündür 

Gemlik Körfez www.gomllkkorfezgazot6sl.com

okula gittiği sırada 
Kazım Karabekir 
Mahallesi Vişne 
Caddesi'nde ehliyet
siz olduğu tespit 
edilen Emrah E.'nin 
(23) idaresindeki 16 
CAH 47 plakalı 
kamyonet çarptı. 
Kazada ağır 
yaralanan Merve 
Öztürk, kaza yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ambulansı ile 
Bursa Şevket 
Yılmaz Eğitim ve

İbrahim Bayraktar'a 
ait kereste atö
lyesinde henüz 
belirlenemeyen bir 
sebeple yangın çıktı. 
Kerestelerin yer 
aldığı depo 

haber alamayan aile
si polise kayıp 
müracaatında bulun
du. Koç'un mahalle 
arkadaşları da 
bugün öğle saat
lerinde Nilüfer 
Deresi boyunca 
arkadaşlarını ara
maya çıktı. Mahalle 
sakinleri, dere 
içerisinde bir 
erkek cesedi 
görünce '155 Polis 
İmdat Hattı'nı aradı. 
Olay yerine gelen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
olay yerinde geniş 
güvenlik önlemi 
alırken cesedin 
dereden 
çıkarılması için Sivil

Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 3 gündür 
yoğun bakım 
ünitesinde tedavi 
gören Öztürk, dün 
hayatını kaybetti. 
Lise öğrencisi 
Merve Öztürk'ün 
cenazesi, kılınan 
namazın ardından 
Hamitler Kent 
Mezarhğı'nda dua ve 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi. 
Acılı baba 

bölümünde çıkan 
yangın, kısa sürede 
büyüdü. Orhangazi 
Belediyesi itfaiye 
ekiplerinin müda
halesi ile kontrol 
altına alınan yangın

Savunma 
Müdürlüğü'nden 
yardım istedi. Sivil 
Savunma 
Müdürlüğü Acil 
Müdahale Timi, 
Bekir Koç'un 
cenazesini yaklaşık 
bir saat süren 
operasyonla 
karaya çıkarttı. 
Cumhuriyet 
Savcısı olay yerinde 
inceleme yaptı. 
Bekir Koç'un 
cenazesi, kesin 
ölüm sebebinin 
belirlenmesi amacıy
la otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı.
Kurtarma çalış

Sunay Öztürk, 
'"Bizim canımız 
yandı. Başkalarının 
çocuklarının canı 
yanmasın. Ben lise 
2'ye giden 16 yaşın
daki evladımı 
toprağa verdim. 
Acım çok büyük. Bu 
yolu bu hale getiren
lerden, belediyeden, 
belediye başkanın- 
dan, şoförden, araç 
sahibinden, hepsin
den şikayetçiyim." 
dedi.

da, çok sayıda 
kereste yandı. 
Atölye deposunda 
büyük çapta maddi 
hasara yol açan 
yangınla ilgili soruş
turma başlatıldı 

malarını yerinde 
izleyen Bekir Koç'un 
arkadaşı Fevzi 
Öztürk ise gazete
cilere yaptığı açıkla
mada, "Galiba dere
den geçerken 
düşmüş. Soğuğun 
etkisiyle de donmuş. 
Zaten kendisi sara 
hastasıydı.
Kendisinden 4 
gündür haber 
alamıyorduk. Bugün 
aramaya çıktık. Bir 
arkadaşı salı günü 
aramış. Ge(miş 
buraya. Bekir Koç, 
'Ben seni görüyo
rum' sen beni gör
müyor musun?' 
demiş. Son sözü bu 
olmuş" dedi.

Tüketici Dernekleri 
Federasyonu Genel 
Başkanı Sıtkı 
Yılmaz, tüketicilerin 
haklarını arama 
noktasında sıkıntı 
yaşamaması için 
Tüketici Yasa 
Tasarısı Taslağı'nın 
bir an önce Tbmm 
gündemine alın
masını istedi. 
Yılmaz, yazılı açık
lama yaparak 2012 
yılını değerlendi. 
Tüketicilerin 
geçtiğimiz yıl bir 
çok zamla 
karşılaştığını ve 
yeni yıla da zamlar
la girdiğini savunan 
Yılmaz, yasalara 
rağmen uygulama
da tüketicilerin 
ekonomik çıkar
larının korun
madığını vurguladı. 
Sosyal devlet 
anlayışının koruna
madığını ileri süren 
Yılmaz, şunları dile 
getirdi: "Tüketici, 
kendi örgütlü ve 
kararlı mücadele

Buzlu yollarda 
kayan vatandaşlar 

hastanelik oldu
Bursa'da kar yağışı 
ve soğuk hava 
sebebiyle buz tutan 
yollarda kayan 
vatandaşlar, 
hastanelik oldu. 
Etkili yağış sebe
biyle merkez 
Osmangazi 
ilçesinde araçlar 
karlar altında kaldı. 
Mollafenari 
Mahallesi'nde 
kayarak kolunu 
kıran bir vatandaş 
hastanelik oldu. 
Hacer Açıkgöz, 
düşmesi sonucu 
kolunun kırıldığını 
söyledi. Bölgede 
buz tutan ara 
sokaklara, mahalleli 
tarafından temin 

siyle sorunlarının 
çözüleceğine her 
geçen gün daha 
çok inanmaktadır. 
Tüketicinin 
güvencesi, bilin
cidir, hukuk 
mücadelesidir. Bu 
nedenle Sayın 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı ve 
Başbakan'dan acil 
beklentimiz, 
Tüketici Yasa 
Tasarısı Taslağı'nın 
bir an önce Tbmm 
gündemine alın
ması ve Tüketici 
Sorunları Hakem 
Heyeti koşullarının 
iyileştirilmesidir. 
Raportörlere kadro 
tahsis edilmesi ve 
hizmet içi eğitim
lerinin bir programa 
bağlanmasıdır. 
Aksi takdirde 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti 
bu ağır yükün 
altından kalkamaz. 
Her halükarda 
tüketici mağdur ola
caktır." 

edilen tuzlar 
döküldü.
Öte yandan, İhlas 
Haber Ajansı 
muhabiri Burak 
Türker de, Haşim 
İşcan Caddesi'nde 
düşerek omuzunu 
kırdı.
Yaralı Türker, 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ndeki 
tedavisinin ardın
dan taburcu edildi. 
Günlük hayatı çil
eye dönüştüren kar 
yağışı, çocukların 
ise yüzünü 
güldürdü.
Çocuklar, buz 
pistine dönen yol
larda kayarak 
eğlendi.

http://www.gomllkkorfezgazot6sl.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Genel tuvalet sorunu...
Şehirler arası terminal açılınca bu tuva 

let bölge esnafın kulanımına hizmet ver 
meye başladı.

Mehmet Turgut döneminde yaptırılan 
Emin Dalkıran şelaleli tuvaleti, ilçenin 
güya en modern tuvaletiydi.

Balıkpazarı tuvaleti ise kahvehanelere 
oturanların ihtiyacı için yapılmıştı.

Merkez Camii yanındaki, şimdilerde tek 
kalan tuvalet, genel tuvaletti.

Genel tuvalet sayılan ve bilhassa çay 
bahçelerinde oturanların ihtiyacını ise 
Milton Çay Bahçesi arkasında, dün yıkıl
maya başlayan tuvalet karşılıyordu.

Fatih Mehmet Güler’in başkanlığı döne 
minde, bakımsız durumda olan ilçedeki 
tüm tuvaletler yenilendi.

İlçeye yakışır hale getirildi.
Güler, görevden alınınca, geçtiğimiz yıl 

başta Meydan Projesi bahane edilerek, 
eski Minibüs Garajı içindeki tuvalet 
yıkıldı.

Tuvalet zeminine beton dökülüp dere 
kenarındaki seyyar balıkçılara mekan 
yapıldı.

Üzerini de örtüyorlardı.
Birini yıkarken bir başka çirkinliği 

oraya taşıdılar.
Hala o çirkinlik duruyor.
Esnaf mecburen Merkez Camii’nin 

arkasındaki bakımsız tuvaleti kullanmaya 
başladı.

Şimdi ise balıkçılar yerinden çıkarılma 
dan, çay bahçeleri yıkılmadan o bölgenin 
ihtiyacını karşılayan tuvaleti yıkıyorlar.

Ne yapacak buradaki insanlar?
Bu işbilmezliktir.
Beceriksizliktir.
Madem o tuvaleti kaldırıyorsunuz, ya 

çay bahçelerine tuvalet yapma izni verin, 
ya da Kumla sahilindeki gibi seyyar tuva 
let koyun İskele MeydanTnal...

Çarşı Deresi’nih üzerini açmaya yaz 
sıcağında ramazan ayında ve turizm mev 
siminde başladılar.

Aradan kaç ay geçti?
Nerede proje, nerede derenin ıslahı?
Önce ortaya bir proje konup, ihale 

yapıldıktan sonra dere üzeri bir haftada 
açılabilirdi.

Şimdi kentin ortasında bir ucube gö 
rüntü izliyoruz.

‘Dereye akıtılan kanalizasyonları BUSKİ 
şebekeye bağladı’ diyorlar.

Bağlamasaydı bari.
Hükümet Konağı ve PTT gibi kamu 

kurumlarının binalarının kanalizasyonlara 
dereye bağlıysa bu kimin ayıbıydı.

Zor muydu o binaları şebekeye bağla
mak.

Bir hafta bile sürmeden bağladılar.
Plansız, programsız giden bir belediye- 

celik anlaşıyı sergileniyor Gemlik’te.
‘Ben yaptım’ veya ‘benim zamanımda 

yapıldı’ demek için hizmet yapılmaz.
Çarşı Deresi bir bütündü. Neden baş

tan tamamını projelendirip ihale etmedi
niz, neden?

Hani bir bütün parçalanarak kısım 
kısım ihale edilmezdi?

Fatih Mehmet Güler’i bunun için 
yargıya şikayet etmediniz mi?

llalılı fiyatları el yakıyor
Balık fiyatları tezgahta el yakıyor. Kar yağışlarından sonra 

fiyatlar sebze ve meyve fiyatları gibi yükseldi. Palamut tanesi 
10 lira, istavrit kilo 15 lira, hamsi kilo 10 lira, karides kilo 25 

lira, jumbo kilo 30 lira, sarı kanat kilo 25 liradan alıcı bekliyor.
İki gün yağan kar 
nedeniyle balık fiyat
ları da el yakmaya 
başladı.
Hava ısısının 
düşmesi ve ardın
dan başlayan kar 
yağışı balık fiyat
larını da vurdu. 
Sebze ve meyve 
fiyatlarından sonra 
balıkçı tezgahlarında 
görülen iri sarı 
kanatın kilosu 25 
lira, çinekop 30 lira, 
hamsi 10 liradan 
satılıyor.
Hükümet Konağı 
karşısındaki balık 
satış mağaza 
İarında tezgahları 
dolduran balıklar 
göz kamaştırırken, 
karides 25 liradan, 
jumbo 30 liradan, 
istavrit balığı 15 
liradan, palamut 
tane 10 liradan alıcı 
bekliyor.
Balık satıcıları, 
havaların soğuması
na karşın balık 
avlarının devam 
ettiğini, ürünlerin 
buzhane malı 
olmadığını söyledi 
ler.

Makeflon Akademisyenler Bursa'ya Geldi
Uludağ Üniversite- 
si'yle (UÜ( imzalaya
cakları işbirliği pro
tokolü nedeniyle 
Bursa'ya gelen 
Makedonya Cumhu 
riyeti Kalkandelen 
(Tetova) Devlet 
Üniversitesi akade 
misyen heyeti, Bur 
sa Büyükşehir Bele 
diyesi'ni ziyaret etti. 
Heykei'deki tarihi 
başkanlık binasında 
gerçekleşen 
ziyarette 
Kalkandelen Üniver
sitesi Rektörü 
Prof.Dr. Vulnett 
Ameti, rektör 
yardımcıları Prof.Dr. 
Fehari Ramadani ve

Prof.Dr. Arber 
Çeliku, Felsefe 
Fakültesi Şarkiyat 
Bölümü Başkanı Dr. 
Adnan İsmaili, 
Şarkiyat Bölümü 
Öğretim Üyesi 
Doç.Dr. Süleyman 
Baki ve Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi'nden 
Prof.Dr. Mefail

Hızlı'yı Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç ağırladı. 
Kalkandelen Üniver
sitesi Rektörü 
Prof.Dr. Vulnett 
Ameti, Bursa'da 
olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek, Uludağ 
Universitesi’yle

kardeşlik ve işbirliği 
protokolü imzalaya
caklarını, hede
flerinin Bursa'yla 
olan ilişkileri 
geliştirmek ve Türk 
ile Arnavut halkları 
arasındaki bağı 
güçlendirmek 
çlduğunu kaydetti. 
Üniversitesi hakkın
da Başkanvekili 
Atilla Odünç'e bil
giler veren Ameti, 11 
fakülte ve 35 bölüm
le çalışmalarını 
sürdürdüklerini, 
Felsefe Fakültesi 
Şarkiyat Bölümü'nde 
de Türkçe dil eğitimi 
verdiklerini ifade 
etti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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IMIllllliftlMtfllMM
145 No’lu S.S 
Gemlik Treyler 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi, Türkiye 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi’ni 
ziyaret ederek bil
gisayar armağan 
etti, yazıcı faks ve 
ışıklı tabela sözü 
verdiler.
Orhangazi 
Caddesi’nde kendi ' 
binalarını yardım
severlerin desteği ile 
yapan Gemlik 
Kızılay’ına ilk ziyaret 
145 No’lu S.S 
Gemlik Treyler 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi yöneti
mini tarafından 
yapıldı.
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Gökhan 
Özler, kooperatif 
yöneticilerinin 
ziyaretlerinden

GCBAL Müdürü 
Nazım Özer, son 
sınıf öğrenci velileri 
ne 'Sınava kadar 
evinize misafir bile 
kabul etmeyin' tav 
siyesinde bulundu 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
YGS deneme 
sınavlarında başarılı 
olan son sınıf öğren
cileri velileri ve sınıf 
rehber öğretmen
lerinin de katıldığı 
bir programda ödül
lendirildi.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde .
2012 yılının Ekim 
ayından itibaren 
yapılan yaklaşık 10 
YGS deneme son
rası başarılı olan 
öğrenciler aileleriyle 
birlikte katıldıkları 
okul salonunda 
düzenlenen progra
ma ödüllendirildi. 
Okul Müdürü Nazım 
Özer, programda 
velilere yönelik yap
tığı konuşmada 
öğrencilerin üniver

memnun olduklarını 
belirterek, şunları 
söyledi:
“Bugüne kadar bizi 
ilk ziyaret eden 
kurum 145 No’lu S.S 
Gemlik Treyler 
Motorlu Taşıyıcılar 

site sınavlarında 
başarılı olabilmeleri 
için okul idaresi ve 
öğretmenler olarak 
ellerinden gelen 
bütün gayreti gös
terdiklerini ifade 
ederek, ’Sizlerde 
çocuklarınıza evde 
gereken desteği 
göstermekten geri 
kalmayın. Öğrenci
lerimiz için son 
derece önemli aylara 
girdik Mümkünse 
evinize misafir bile 
kabul etmeyin. 
Onların sınavlara en

Kooperatifi yönetici
leri oldu.
Sağ olsunlar elleri 
de boş gelmediler. 
Kurumumuza bir 
adete bilgisayar, bir 
adet yazıcı, bir de 
faks makinası ve 

iyi şekilde h^r^a 
nabilmeleri için 
çocuğunuzun bütüp 
nazlarını çekip.
Stres ve sıkıntılarını 
giderme yoluna 
gidin' dedi.
Okul Müdür 
Yardımcısı Mehmet 
Taştekin'de deneme 
sınavlarında olduğu 
gibi bundan sonraki 
çeşitli etkinliklerde 
de başarı gösteren 
öğrencileri ödül
lendirmeye devam 
edeceklerini belirtti. 
Yapılan konuşmalar

Dişi Büyükbaş ve 
Küçükbaş Hayvan 
Kesimi Yasaklandı

binamıza ışıklı tale- 
ba yaptıracakları 
sözünü Verdiler.
Bu duyarlı 
davranışlarından 
dolayı kooperatif 
yönetimine teşekkür 
ediyorum.’’ 

Bursa genelinde dişi küçükbaş ve büyük
baş hayvan kesimi yasaklandı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda 
ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yazılı tal
imatı doğrultusunda Vali Yardımcısı 
Hüseyin Eren başkanlığında toplanan 
Bursa İl Sağlığı Zabıta Komisyonu, et ve 
süt ihtiyacının karşılanması için gebe ve 
damızlık hayvanların kesimini yasakladı. 
Zaruri kesim dışında hiçbir kesimhanede 
dişi hayvan kesiminin yapılamayacağının 
belirtildiği açıklamada, "Damızlık vasfını 
yitirmiş, 2004 yılından önce doğanlar, 
tedaviye cevap vermeyen, kırık ve çıkık 
gibi cerrahi sebeplerle kesimi gereken 
büyükbaş hayvanlar, resmi veteriner 
hekim tarafından verilen muayene raporu 
doğrultusunda kesime gönderilecek veya 
kesimhane resmi veteriner hekimi tarafın- 
dah Ahtemortem Muayene Raporu 
doğrultusunda tanzim edilerek kesim 
yapılacaktır. Hastalıklara yakalanmış, 
şarta tabi dişi hayvan kesimleri kapsam 
dışındadır. Resmi veteriner ekipleri 
doğrultusunda alınan tedbirler doğrul
tusunda şarta tabi hayvanların kesimleri 
yapılacak ve raporlanacaktır. Alınan 
kararlara muhalefet eden kesimhane 
sahipleri ve sorumlularına para cezası 
kesilecek, durumun tekrar ederse adli 
soruşturma açılacaktır" denildi

şonra^ 12. sınıf 
0hb0r öğretmenleri 
Oğüz Korkmaz, 
A.Burak Yaman, 
Selma Koçer, Arzu 
Karapınar, Şuayb 
Serdaroğlu, Lokman 
Mütevelizade ve 
Timuçin Bilgin kendi 
sınıflarında başarılı 
olan öğrencilere 
başarı belgelerini 
verdiler.
Programın son 
bölümünde Öğrenci, 
öğretmen ve velilere 
çeşitli ikramlarda 
bulunuldu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

ABONE OLDUNUZ Nü?
■w «OLiNOaıvıiN ora

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güciimspor’a destek sürüyor
İnci Pastanesi 
Gücümspor Kulübü 
sporcularına maddi 
ve manevi olarak 
destek oluyor. 
İnci Pastanesi 
Sahibi Sayın Meh 
met Yaşar Benek, 
ilçemiz genelindeki 
gençlerimizin 
spora yönlendirmesi 
ve basketbol 
branşında en önemli 
kulübü olan 
Gücümspor"a İnci 
Pastanesi olarak 
destek olacaklarını 
belirti.
Gücümspor Basın 
Sözcüsü Ömer 
Gümüş ise "Duyarlı

davranarak İlimizi ve mücadelede Benek’e ve tüm İnci
ilçemizi en iyi şe 
kilde temsil etmek 
için gösterdiğimiz

bizleri yalnız bırak
mayan Sayın 
Mehmet Yaşar

Pastanesi çalışan
larına teşekkür 
ederiz" dedi

Bıırsasııorlıı 
Futbolcular İddialı
Ziraat Türkiye Kupası'nda pazar günü 
Sivasspor ile karşılaşacak olan Bursa 
spor'da yöneticiler ve futbolcular umutlu 
konuştu. Ziraat Türkiye Kupası’n da pazar 
günü Sivasspor ile karşılaşacak olan 
Bursaspor'da yöneticiler ve futbolcular 
umutlu konuştu. Futbolcular, iyi bir hazır
lık dönemi geçirdiklerini ve yeni yıla gali
biyetle başlamak istediklerine dikkat çekti. 
Bursaspor Genel Sekreteri ilhan Uslu, 
Sivasspor ile oynayacakları Ziraraat Türki 
ye Kupası karşılaşmasını kazanarak grup
ta avantajlı duruma gelmek istediklerini 
söyledi. Uslu, "Çok önemli bir maç oynay
acağız. Kazandığımızda iddialı bir duruma 
geleceğiz. Hava şartları önemli. Maçın 
gece olmayacak olması hava şartları 
açısından önemli. Kazandığımızda avanta
jın bize geçeceğine inanıyoruz.” dedi

KİMİ I» KÖRFEZ SİTESİNDE
-jjjjijT KİRALIK DAİRE
= TEL: 0 532 583 53 78

■ 
MH

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ ■ ı FJAAAAA 
istiklal Caddesi Bora Sokak P 1 hU Uh X.< 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 11» • VU VU

POMPACI 
ABANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir
BEYZA PETROL 

Hisar Malı. Yalova Yolu 
üzeri özdîlek Yanı 

1. Km. GEMLİK

ELEMAN
CNC FREZE OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR
DOLGUN MAAŞ+SSK+YEMEK

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

MtKROSAN METAL SAN. TİC.LTD.ŞTİ
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi 6.Blok No: 9 

Tel: O 541 454 95 59 ORHANGAZİ

TEMA*
“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

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


12 Ocak 2013 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 7

Eş rm MM 45 rihnı ııaianıhsa ııiMe
Hükümet, ticaretle 
uğraşan kişilerin 
kullandığı kredi
lerin kefaletlerinde 
eş rızasını zorunlu 
kılan ve ciddi sıkın
tılara neden olan 
düzenlemeyi for
müle etti.
Çiftçi, esnaf ve 
sanatkarlar ile 
firma sahibi veya 
ortaklarının kul
lanacakları ticari 
kredilerde eş rızası 
kalkıyor. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
ile Adalet 
Bakanlığı’nın 
kaleme aldığı 
düzenlemenin 
Kaçakçılıkla 
Mücadele Tasarı 
sı’na konulmasına 
karar verildi.

EŞ RIZASINDA 
SIKINTI
Geçen dönem 
Borçlar Kanunu’na 
konan “kredi 
kefaletlerinde eş 
rızası” hükmü, 
ticari ilişkileri 
vurdu. Eşlerin kredi 
kefaletlerin ödemel
erde sıkıntı olması 
durumunda eve 
icra gelince öğre
nen eşlerin duru
mu, TBMM’de bu 
maddenin düzen
lenmesinde en 
önemli tartışma 
konusu olmuştu. 
Ancak uygulama, 
ticari ilişkilerde 
sıkıntı yarattı. 
Sadece şirket 
sahipleri değil, 
esnaf ve çiftçinin 
kooperatifler 
aracılığıyla kefalet 
yoluyla kullandığı 
kredileri başvuru

larında sıkıntı çıktı. 
Bu yöndeki 
şikayetlerin artması 
üzerine hükümet 
harekete geçti. 
Ekonomiden 
sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan’ın yeniden 
düzenleme yapıla
cağını duyurdu. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile Adalet 
Bakanlığı bürokrat
ları, tek maddelik 
düzenlemeyi 
önümüzdeki gün
lerde TBMM’ye 
sevkedilmesi bekle
nen Kaçakçılıkla 
Mücadele 
Tasarısı’na konul
masına karar verdi. 
Düzenleme hakkın
da bilgi veren 
Hayati Yazıcı, şun
ları söyledi: 
“Başbakana da 
durumu illetik 
‘Düzeltin’ dedi. 
Bunun üzerine, 
firma bazında kredi 
kullanılırken veya 
ortaklar kredi kul
lanırken, eş imza
sının zorunlu 
olmaktan çıkarıl
masına dair düzen
leme yapılmasını 
kararlaştırdık.

SADECE ŞİRKET 
ORTAKLARI DEĞİL 
Çiftçilerin Ziraat 
Bankası’ndan, 
esnaf ve sanatkar
ların da Halk 
Bankası’ndan kredi 
kullanmaları duru
munda da yine eş 
rızası arandığı için 
aynı sorun burada 
da çıktı. Mesela 
köyde yaşayanlar, 
her seferinde 
eşlerini de 
bankaya getirmek 
zorunda kalıyorlar. 
Bunlar da şikâyetçi 
oldu. 2 milyon 
50 bin esnaf bu 
şekilde kredi 
kullanıyor.
Gecikmeler, aile içi 
çekişmelerden kay
naklanan 
engellemeler'oldu. 
Bu tartışmalardan 
sonra yeni bir for
mül geliştirdik. 
Çiftçi, esnaf ve 
sanatkârlar ile 
firma sahibi veya 
ortaklarının kul
lanacakları kredi
lerin kefaletlerinde 
eş rızası zorunlu
luğu dışında tutul
masını karar
laştırdık.”

TBMM Genel 
Kurulu’nda, sigortalı 
lehine düzenlemeler 
içeren ve 4,5 milyon 
vatandaşı 
ilgilendiren tasarı 
kabul edilerek 
yasalaştı.
Hükümet, milletve 
killeri ile gazeteci
lerin 2008’de yapı 
lan yasal düzenleme 
ile iptal edilen 
yıpranma haklarını 
yeniden verdi. 
Bu düzenleme ile 
her iki meslek 
grubu da erken 
emekli olmaya hak 
kazandı. SGK 
Kanunu’nda deği 
şiklikler yapan 
tasarı dün TBMM 
Genel Kurulu’nda 
kabul edilerek 
yasalaştı. Yasanın 
görüşülmesi 
sırasında verilen bir 
önergeyle, bir yıllık 
çalışma karşılığında 
90 günlük fiili hiz 
met zammı (yıpran
ma hakları) gazete
cilere, milletvekille 
rine ve dışarıdan 
atanan bakanlara 
iade edildi. Böylece, 
gazeteci ve mil
letvekilleri her 4 
yılda, 1 yıl fazla 
çalışmış sayılarak, 
bu süre 5 yıl olarak 
hesaplanacak. 
Gazetecilerin elde 
ettikleri fiili hizmet 
zammının topla 
minin yarısı kadar 
süre, emeklilik yaş 
hadlerinden düşe
cek. Milletvekilleri 
için ise söz konusu 
sürenin tamamı 
emeklilik yaş 
haddinden indirile

cek. Düzenleme, 
fiili hizmet zammı 
süresinin kaldırıldığı 
2008 yılı ekim ayı 
itibarıyla geçerli 
sayılacak. Ayrıca 
memur emeklisi mil
letvekilleri gibi SSK 
ve Bağkur emeklisi 
iken milletvekili 
olanlar iki yıl mil
letvekilliği yap
madan ‘milletvekili 
emeklisi’ olabilecek. 
Böylece memur 
emeklileri ile SSK 
ve Bağkur emeklisi 
milletvekilleri 
arasındaki fark 
ortadan kalktı. SSK 
ve Bağkur’dan 2 bin 
lira civarında emekli 
maaşı alan vekil
lerin emekli maaşı 6 
bin liranın üzerine 
çıkacak.

VEKİLLER DE 
EKLENDİ
Konu bir yıl önce 
TBMM’de basın 
mensuplarının 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan ile Meclis 
kulisinde soh
betinde gündeme 
geldi. Erdoğan, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ile Grup

Başkanvekili 
Mustafa Elitaş’a 
talimat vererek, 
bu konuda çalış
malarını istedi. 
Düzenlemenin 10 
Ocak Gazeteciler 
Gühü’nde gündeme 
alınması sözkonusu 
oldu ve önerge 
genişletildi. Basın 
mensuplarına 
yeniden verilmek 
istenen yıpranma 
hakkına milletvekil
leri de dahil edildi. 
İlk etapta Ak Parti, 
MHP ve BDP öner 
geye destek vere
ceğini açıklarken, 
CHP yönetimi 
“imza atmayız, ama 
destekleriz” tavrı 
sergiledi. Önceki 
akşam düzenlemeye 
imzasını atan MHP, 
önergenin dün 
sabahki yenilenme 
sürecinde 
kararından vazgeçti. 
Bahçeli’nin, 
gazetecilerin yıpran
ma hakkının 
geri verilmesine 
onay verirken, 
milletvekillerinin 
yıpranma hakkının 
geri verilmesine 
itiraz ettiği 
öğrenildi.

R 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

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

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

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 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 0163

HASTANELER

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

RELEDİVE

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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

IfAPUR - TERİROT

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (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 Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol _ıa __
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 ıe 45
Beyza Petrol 5*13 01 03

Gemlik K fflilAlMil

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4470 
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 ĞEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
ÇAKALLARLA 

DANS 2 
HASTASIYIZ 
DEDE: 12:00- 

14:15-16:15-18:15- 
20:15 

CM101MMXIFUN-
DAMENTALS: 

11:15-14:00-17:00- 
20:00

REZERVASYON 
513 3321
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

ÇÖK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

AKINCI 
SİTESİ

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

GEMLİK

I 
i

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandınyor...

t.

i

Erken Ödeme Avantajı

Akıncı Sitesi, Size hayallerinizin büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katlarınaŞkadar her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS 
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

A

Orhanıye YeniMh
. Mh.

Cumhuriyet 
Mh.

Hemen Arayın!8 0(224)

4417244
www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Âltınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3 D:21 Nilüfer/BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsrri:0(533) 477 14 48

Kayhan Mh Gemlik
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Masy

ali berker akına
miniarlık

tGemlik Ofis
, (Eşref DİNÇER Mah'. Asllhân No:47 Gemlik / BURSA
• Tel:0224 514 48 41'
jnfo@aliberkerakinci.com

Burte**

t BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ /

İrmek

. <? Dr. Ziya •
KayaMh.

teUİ Hisar Mh.

J
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattın DEMİR / Emlak Müşaviri

TEL&FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

l MANASTIREMLAK

Arkadaşının 
cesedini 

ormana attı
Bursa'da bir em takçı tartıştığı 
eski polis arkadaşını karnından 
ve göğsünden bıçakla ağır yaral
adı. Öfkeli adam, 5 saat boyunca 
otomobille dolaştırdığı eski 
polisi ormana attı. Sayfa 3’de___M Qttak ?ÛB PınrtHİ www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Mı I w tellili teüM i
Büyük Kumla’da 
gırgırcılık yapan Büyük 
Kumlah Mangal İbra 
him’in tayfalarından 
olan Haluk Evirgen’in 
(54) denizde cesedi 
bulundu. İskeleye giden 
vatandaşlar, teknenin 
yanında denizde bir 
erkek cesedi görünce 
durumu İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne bildirdi 
ler. Evirgen’in denizde 
boğularak öldüğü sap
tandı. Sayfa 2’de

GTSOveGTBde 
meslelı grupları 

halli oldu
Anayasa Mahkemesi’nin 2 dönem üst üs 
te başkanlık yapan yöneticilerin yeniden 
aday olmasını engelleyen yasayı iptal 
etmesinden sonra, TOBB bağlı oda ve 
borsalarda seçim heyecanı başladı.
Yeni NACE kodlarına göre belirlenen 
meslek grupları nedeniyle, eski liste 
lerde değişiklikler oldu. GTSO Kemal 
Akıt, GTB de İlhan Acar yeniden aday 
olacaklar. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
GTSO ve GTB seçim 
heyecanı başladı...

Seçimle hakları ellerinden alınan, 
2 dönem başkanlık yapan Borsa ve 
Ticaret Sanayi Odası Başkanlar/, 
Anayasa Mahkemesi’nin kararını 
merakla bekliyordu.

Yüce Mahkeme, bu yöneticilerin 
önünü kesen yasayı iptal etti.
Bu haftadan itibaren, Türkiye’deki 

tüm Ticaret ve Sanayi Odaları ile 
Ticaret Borsaları’nda seçim çalış
maları hızlanacak.
Aslınca çalışmalar gizliden gizle 

ye yapılıyordu.
GTSO’da aylar önce Esat 

Coşkun’un aday olacağı konuşu
luyordu. Devamı sayfa 4’de

Genç anne lıansere utnildi
Yakalandığı amansız 
hastalıkla 2 yıldır 
mücadele eden Seda 
Baştürk (28) gençliği 
ne doyamadan yaşa
ma veda etti. 
Stüdyo Prestij karne 
ramanlarından Eşref 
Baştürk’ün eşi olan 
Seda Baştürk, 
Cumartesi günü 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinde kılınan 
cenaze namazı ardın
dan ilçe mezarlığında 
sevenleri tarafından 
gözyaşları arasında 
son yolculuğuna 
uğurlandı. 
Haberi sayfa 5’de

Aracın 
çarptığı 

şahıs 
öldü

Olimpik Halı Saha 
yakınlarında bir 
aracın çarptığı 
Dursun Topçu 
kaldırıldığ hastane 
de hayatını kay
betti. Pala Dursun 
lakaplı Dursun 
Topçu (70) karşı 
yönden gelen 
özel bir aracın 
çarpması sonucu 
yaralanarak 
hastanede 
hayatını kaybetti. 
Haberi sayfa 5’de

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA
Yaşlılık...

Yaşlanmak...
Doğmak kadar doğal bir evre...
Herkes bir gün yaşlanacak.
Bu gerçeği onaylamak yaşamı 

özümsemekle eş anlamlı...
Kaldı ki yaşlılık, deneyimle yoğrulmuş 

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 karşılandığı, sevildik
lerini anlayarak yaşamlarını 
sürdürmeleri sağlıklı bir toplumun 
önemli koşulu.

Yorucu bir tempodan sonra yaşam 
mücadelesinin zorlaştığı yaşlılık döne
minde insan desteğe ve hassasiyete 
daha çok ihtiyaç duyuyor.

İnsanlar bu dönemde önüne çıkan 
sorunları ancak, sahip olduğu tecrübe, 
yakınlarının ilgisi ve devletin sahiplen
mesi ile aşabiliyor.
Yaşlanan insanları kendi kaderleriyle 

baş başa bırakmamak insan olmanın 
olmazsa olmaz koşullarından...

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, kendisin
den beklenmeyen şu ibret dolu sözleri 
söyler:
“Baba, sepeti unuttun!” der.
Bu söz karşısında irkilen baba, sepetin 

önemsiz olduğunu söylemeye çalışırsa 
da çocuk lafı gediğine koyar:
“Baba, seni yaşlandığında buraya ne 

ile getireceğim?”
Bu şöz üzerine baba, yanlış yaptığını 

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 sorduğun

da:
“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.

HalwMçıWrti
Küçük Kumla iskele
sinde denize düşen 
balıkçı Haluk 
Evirgen’in cesedi 
bulundu.
Büyük Kumla’da 
gırgırcılık yapan 
Büyükkumlalı 
Mangal İbrahim’in 
tayfalarından olan 
Haluk Evirgen (54) 
balıkçı yedek tekne
si ile Cuma günü 
Küçük Kumla İskele
sine yanaştı. 
Cumartesi sabahı 
iskeleye giden 
vatandaşlar, tek
nenin yanında 
denizde bir erkek 
cesedi görünce 
durumu İlçe 
Emniyet Müdür 
lüğü’ne bildirdiler.

İTFAİYE ÇIKARDI 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Olay Yeri 
İnceleme ekipleri, 
cesedin bulunduğu 
yere Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiyesini 
çağırarak, denizde 
bulunan cesedi 
kıyıya çıkarttırdı. 
Ceset üzerindeki 
kimlikten ölen şah
sın Kayhan Mahalle 
si’ne kayıtlı Haluk 
Evirgen olduğu ve 
Büyükkumlalı 
Mangal İbrahim 
olarak bilinen 
balıkçı tayfası 
olduğu belirlendi.

* Ölüm olayının 
Haluk Evirgen’in 
büyük ihtimalle 
tekneye çıkarken ve 
tekne üzerinde den
gesini kaydederek, 
denize düşerek 
meydana geldiği 
sanılıyor.
Olay yerine gelen 
Cumhuriyet 
Savcısı ve nöbetçi

$ BM
I IBM

■KÎM

doktor ölümün suda 
boğularak gerçek
leştiğini belirleme

ması için Bursa Adli 
Tıp Kurumu’na sevk 
edildi.

SbBk ''M I
Evirgen’in denizde boğulmuş olan cese 
dini Balık Adam tekne ile kıyıya getirdi.

İ||j|
ABONE OLDUNUZ MU? IHaluk Evirgen, Kumla İskelesine Mangal İbrahim | 

Tayfasına alt Osman Reis adlı tekne İle geldi

sinden sonra 
balıkçının cesedi 
kesin tespit yapıl-

«ııılt'lı lıı «lııtı ilmi ıııifiıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Jlrlıaılasının Cesedi n i Or m ana Atlı İhsanca
Bursa'da bir 
emlakçı tartıştığı 
eski polis arkadaşını 
karnından ve 
göğsünden bıçakla 
ağır yaraladı. Öfkeli 
adam, 5 saat boyun
ca otomobille 
dolaştırdığı eski 
polisi öldükten 
sonra Ormana atıp 
hiçbir şey olmamış 
gibi evine gitti.
Edinilen bilgiye göre 
bir soruşturma 
gereği açığa alınan 
eski polis memuru 
Fethi Doğan (47), 
emlakçilik yapan 
Yusuf G.'den bir 
arsa satın aldı. Arsa 
satışından dolayı 
zarar ettiğini öne 
süren Doğan, 51 
yaşındaki Yusuf G. 
ile perşembe günü 
Nilüfer ilçesine bağlı 
Balabancık köyünde 
buluştu. Burada 
çıkan tartışma 
sırasında iddiaya 
göre eski polis, 
emlakçı Yusuf G.'ye

Okul servisi şarampole yuvarlandı
Bursa'nın Keleş 
ilçesinde meydana 
gelen kazada 6 
öğrenci yaralandı. 
Bilgiye göre, Keleş 
ilçesine bağlı

Mı İS Mili tmıiı İlmi Mıiia
Bursa'da "15 yaşın
daki kız çocuğuna 
cinsel tacizde bulun
duğu" iddia edilen 
Devrimci Karargah 
Davası'nın tutuksuz 
sanıklarından S.A. 
gözaltına alındı. 
Merkez Nilüfer ilçesi 
Fethiye 
Mahallesi'nde 
antrenmandan 
dönen 15 yaşındaki 
bir kız çocuğuna 
cinsel tacizde 
bulunulduğu iddiası 
ve ihbarı üzerine 
harekete geçen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Ahlak Büro 
Amirliği ekipleri,

bıçak çekti. Bıçağı 
alan Yusuf G. eski 
polisi karnından ve 
göğsünden ağır 
yaraladı. Kan kaybe
den şahsı aracına 
alıp 5 saat boyunca 
dolaştıran Yusuf G., 
ölmesini beklediği 
şahsı merkez 
Osmangazi ilçesi

Denizler köyünde, 
plakası öğrenileme 
yen öğrenci servisi 
minibüsü buzlu yol 
da kaymaya başladı 
Ağaca çarparak

zanlı S.A.'yı gözaltı
na aldı. Kız çocuğu
na cinsel organını 
gösterdiği iddia 
edilen S.A.,

emniyette ifadesinin 
alınmasının ardın
dan adliyeye sevk 
edildi.
İstanbul Emniyet

Avdancık köyü yolu 
üzerindeki ormanlık 
alana getirdi. Şahıs, 
Doğan'ı öldükten 
sonra araçtan 
atarken, yakınlarda 
montu ve bıçağı 
ateşe verip evine 
gitti.
Eski polisin yakın
ları kayıp başvu

durabilen servis 
minibüsünde bulu
nan 21 kişiden 6'sı 
yaralandı. Yaralı lar- 
dan orta öğretim 8. 
sınıf öğrencisi 

rusunda bulununca 
cinayet masası 
dedektifleri son 
olarak birlikte 
olduğu emlakçıyı 
sorguladı. İlk önce 
suçunu kabul 
etmeyen Yusuf G., 
bu sabah saat
lerinde polise 
giderek olayı anlattı. 
Avdancık köyündeki 
ormanlık alana attığı 
cesedin yerini 
gösteren Yusuf G., 
olayı tüm detayıyla 
ekiplere anlattı. 
Cumhuriyet 
savcısının 
incelemesinden 
sonra emekli polisin 
cenazesi otopsi için 
Adli Tıp Kurumu 
morguna 
götürülürken, polis 
olayın yaşandığı 
Balabancık ve 
cesedin bulunduğu 
Avdancık'ta geniş 
çaplı araştırma 
yaptı. Olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü öğrenildi.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Cemile Yıldırım önce 
Keleş Devlet Hasta 
nesi'ne ardından da 
Bursa Çekirge 
Devlet Has tanesi'ne 
sevk edildi.

Müdürlüğü ekip
lerinin 27 Nisan 
2009'da Kadıköy 
Bostancı'daki bir 
eve düzenlediği 
operasyonda 
Devrimci Karargah 
Örgütü militanı O.Y. 
polisle 5,5 saat 
çatışmış, olayda bir 
emniyet amiri ve bir 
vatandaş şehit 
olurken, 7 polis ve 
bir kameraman 
yaralanmıştı. 
Soruşturma kap
samında örgütle 
ilişkisi olduğu iddi
asıyla tutuklanan 
S.A. daha sonra 
tahliye edilmişti.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfeigazetesi.com

Kadının işi kolay değil
Ülkemizde insan kalitesinin derece sinin 

kadınlara bağlı olduğunu biliyo ruz. Çünkü 
dünyaya gelen her insanı kadın, yani anne 
yetiştiriyor. Kız da olsa erkek de, yetiştirilen 
çocukta annenin etkisi büyük. Kişinin, 
babadan, yakın çevreden, hatta eğitim aşa
masında öğretmenlerinden aldıklarının 
toplamı, anneden aldığını karşılar ya da 
karşılamaz. O nedenle eğitimli kadınların 
çokluğu, insan kalitesinin de önkoşulu...

Bu tespitten yola çıktığımızda eğer bir nesil 
kız çocuklarını anne oluncaya kadar firesiz 
eğilebilirse (!) bu toplum, bugün yaşadığımız 
pek çok sorun ortadan kalkacaktır.* * *
“Firesiz eğitim”e ünlem koymamızın nedeni 

şu tabii ki... Biri bile ihmal edilmeden...
Ancak hangi doktrine göre yetiştireceğiz kız 

çocuklarını? İçeriğini sadece erkek bili- 
madamları mı belirleyecek, sadece bil- 
imkadınları mı? Yoksa ülke genelinde insana 
ilişkin pek çok bilim dalından temsilcilerle 
cinsi eşitlikle oluşturulacak bir kurulun 
uzlaşısı sonucu ortaya çıkacak öğretiyi mi 
kullanacağız? Müfredatta din unsuru yer ala
cak mı, alacaksa ne kadar alacak?

Bütün aşamaları geçtik sayalım son soruda 
tıkanıp kalıyoruz. Çünkü gelmiş geçmiş tan
rıların tümü erkek! Sadece eski Yunan’da 
görüyoruz kadın tanrıları, onların da en 
üstünde Zeus var! * * *

Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu 
tarafından 19-21 Aralık tarihleri arasında 
düzenlenen “Söylem ve Toplumsal Cinsiyet” 
başlıklı sempozyumda “Savaşın ve Barışın 
Cinsiyeti” başlıklı bildiri sunan Anadolu 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyelerinden Yard. Doç. Dr. Kıvılcım TuranlI 
Yücel neler diyor bakalım:
“Eski Yunan’da Ares savaşın tanrısı, Eirene 

ise barışın tanrıçasıdır. Eski Yunan’dan beri 
savaşın sembolleri eril/erkek, barışın sem
bolü ise kadındır. Barışın kadında sem
bolleşmesi basit bir dil sürçmesi ya da dilde
ki d işil/eri I ayrımı değildir. Zira erkek, akılla 
ve sertlikle özdeşleştirilirken, kadın duyguyla 
ve kırılganlıkla özdeşleştirilmektedir. Erkekler 
savaşın kahramanı, kadınlar mağdurudur. Bu 
nedenle kadınların doğuştan barışçı olduğu 
varsayılır, erkeklerinse doğuştan saldırgan. 
Oysa bir toplumun yarısının kahraman 
yarısının mağdur olması eşyanın tabiatına 
aykırıdır.”* * *

Doğuştan sahip oldukları kaba güçten 
ötürü her daim kontrolü elde tutan erkekler, 
toplumsal düzenin her alanında hakim 
durumda... Medyalarda da doğal olarak...

Aynı sempozyumun konuşmacıları arasında 
bulunan Uçan Süpürge Kadın İletişim ve 
Araştırma Derneği Yerel Kadın Muhabirler 
Ağı Editörü Selen Doğan’ın tespiti de şu 
yönde:
“Medya 18. yüzyılda Ingiliz politika yazarı 

Burke tarafından ‘demokrasilerde yasama- 
yürütme-yargıdan sonra dördüncü kuvvet’ 
olarak tanımlanmıştı. Medya ‘devlet’ ve 
‘ekonomi’den sonra üçüncü sektör olarak da 
adlandırıldı. ABD’li sosyolog W. Rivers’ın 
1980’lerde ortaya attığı tanıma göre ise 
medya ‘öteki hükümetti. Bütün bu tanımlar 
medyanın sahip olduğu iktidara işaret ediyor. 
Bu gücün kadınların aleyhine kullanıldığı, 
cinsiyet ayrımcı bakış açısının egemen 
olduğu bir medya sistemi bugün dünyanın 
birçok yerinde hakim.”

Özeti için başlığa dön!
—DÖRT DÖRTLÜK—
Yuvayı hep dişi kuş kurdu 
Erkek kaba gücüyle vurdu 
Daha güzel yarınlar için 
Birlikte güzelleştirelim yurdu

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

Anayasa Mahkemesi Kemal Akıt’ın önünü açtı, GTB Başkanı Ilhan Acar da aday olacak

GTSO ve GTB seçim 
heyecanı başladı...

Odalarda ve Borsalarda yeniden yapı
landırma sonucu, meslek grupları gelir 
durumuna göre belirlendi.

Mükelleflerin mesleklerinde en çok ver 
giy i verdiği meslek grubu, oda ve borsa 
larda geçerli sayılacak.

Listeler, TOBB tarafından, bu kıstas 
baz alınarak yeniden düzenlenlenip gön
derildi.

Oda ve Borsa Genel Sekreterleri ise 2 
gündür Ankara’dalar.

Yapılacak seçimlerle ilgili eğitim semi 
nerine katıldılar.

Bu, Oda ve Borsalarda seçim rüzgarla 
rın bugünden sonra hızlı eseceğini gös
teriyor.

Gemlik Ticaret Odası’nda Kemal Akıt’ın 
yeniden aday olmasını önleyecek bir 
engel kalmadı.

Akıt, Aralık ayında yapılan GTSO 
Meclis toplantısında meslek listelerinin 
belli olduğunu, bu listelerin herkesçe 
dikkatlice incelenerek, Şubat veya Mart 
ayında yapılacak yeni meslek grupları ve 
daha sonra yapılacak meclis yönetim 
kurulu, oda yönetim kurulu seçimlerine 
hazırlıklı olunmasını isterken, “Bu dönem 
uyumlu bir çalışma sergiledik. Aynı arka 
daşlarımla birlikte çalışmak istiyorum.” 
diye seçim aday olacağının sinyalini 
verdi.

Ticaret Borsası’nda da İlhan Acar’ın ye 
niden yönetim kurulu başkanlığı için aday 
olacağı sinyallerini aldım.

Acar, yapılan seçimlerde, Nazım 
Bayrak ile aynı oyu almış, kura ile 
başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Önümüzdeki günler neler olacak birlik
te göreceğiz.

Daha önce aday olacağını açiKça ner 
yerde söyleyen GTSO yönetim kurulu 
başkan yardımcısı Esat Coşkun, Anayasa 
Mahkemesi kararından sonra Kemal Akıt 
aday olursa ne yapacak.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda meslek 
gruplarında her zamanki gibi çekişmelerin 
yaşanacağı kaçınılmaz.

Asıl önemli olan yönetim kurulunun 
oluşumu.

GTSO da Meclis Başkanlığını yürüten 
Haşan Sözüneri’nin Bursa Olimpik Stadın 
mimarı projesini yürütülmesi, onun çalış
malarını yoğunlaştırdı.

Büyük ihtimal Meclis Başkanlığına 
aday olmayacak.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda Meclis Baş 
kanlığı çekişmesi yaşanması bekleniyor.

Akıt ve Coşkun anlaşırlarsa, Kemal 
Akıt’a bir dönem daha yönetim kurulu 
başkanlığı kapısı açılır.

Esat Coşkun’a da Meclis Başkanlığı...
Önümüzdeki günlerde seçim takvimi 

nin açıklanmasıyla GTSO ve GTB’sında 
seçim çalışmaları hız alacak.

Dikkatimi çeken bir konu ise, GTSO’da 
Serbest Bölgedeki işyerlerinin sahipleri 
de bu seçimlerde önemli bir oy potansiye
line sahipler.

Ancak, bu konu sanırım onları fazla 
ilgilendirmiyor.

GTSO da süpriz isimler her an çıkabilir. 
Bu unutulmamalı.

Anayasa Mahkemesi’nin 2 dönem üst üste başkanlık yapan yöneticilerin 
yeniden aday olmasını engelleyen yasayı iptal etmesinden sonra, TOBB 
bağlı oda ve borsalarda seçim heyecanı başladı. Yeni NACE kodlarına 
göre belirlenen meslek grupları nedeniyle, eski listelerde değişiklikler 
oldu. GTSO Kemal Akıt, GTB de İlhan Acar yeniden aday olacaklar.

Kemal Akıt’ın GTSO Başkanlığı için aday 
olması bekleniyor.

Şubat-Mart aylarında 
yapılacak olan 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile 
Borsalarda bu yıl ilk 
kez uygulanacak 
olan meslek grup
landırmaları belli 
oldu.
Uzun süredir TOBB 
tarafından yeniden 
yapılandırma ile 
Birliğe bağlı odalar
da ve borsalarda 
meslek yapılandırma 
çalışmaları tamamla
narak, ilgili oda ve 
borsalara listeler 
teslim edildi.

GELİRE GÖRE 
MESLEK 
GRUBU 
Gelirler İdaresi 
Başkanlığı tarafın
dan verilen mükellef 
bilgilerine göre, 
yeniden belirlenen 
oda ve borsa meslek 
gruplarına NACE 
kodları, 2012 yılı 
Kasım ayında TOBB 
tarafından kurye 
aracılığı ile oda ve 
borsa üyelerine 
bildirildi.
NACE kodlarına 
göre belli olan 
meslek gruplandır
malarına 6 Aralık 
2012 tarihine kadar 
yapılan itirazlar, 
TOBB tarafından 
değerlendirildi.
Böylece meslek 
grupları listeleri 
kesinleşti.
Anayasa Mahkeme

Ağah Arda Melih Karbay

si’nin geçen hafta 
■içinde» 2 dönem üst. 
üste Oda ve Borsa 
yöneticiliği yapan
ların 3. dönemde 
aday olmasını 
engelleyen yasayı, 
TOBB’nin 
başvurusu üzerine 
Anayasa 
Mahkemesi’nin boz
masından sonra, 
tüm Oda ve 
Borsalarda, meslek 
grupları ile yönetim 
kurulu ve meclis 
üyelikleri için seçim 
heyecanı başladı.

EĞİTİM 
ÇALIŞMASINA 
KATILDILAR
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Ağah Arda, 
ile Gemlik Ticaret 
Borsası Genel 
Sekreteri Melih 
Karbay, Cumartesi 
ve Pazar günleri 
Ankara’da TOBB 
tarafından düzenle

nen seçim çalışma 
lan seminerine 
katıldılar.
Bugün, Gemlik’e 
dönecek olan Arda 
ve Karbay, kesin 
tarihi TOBB tarafın
dan belirlenecek ve 
İlçe Seçim Kurulları 
tarafından onayla
narak açıklanacak 
olan Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsaları 
seçimleri için çalış
maları başlatacaklar. 
Yeni sisteme göre, 
birçok üyenin 
eski meslek lis
telerinde yer 
almadığı meslek 
gruplarında değişik
liklerin olduğu 
belirtiliyor.
Seçim tarihinin yak
laşması, Anayasa 
Mahkemesi’nin 2 
dönem başkanlık 
yapan eski başkan- 
ların yeniden aday 
olabilmesinin önünü 
açması nedeniyle, 
Gemlik Ticaret ve

Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt’ın yeniden aday 
olmasının önündeki 
engeller de ortadan 
kalktı.
Akıt, geçtiğimiz gün
lerde yapılan GTSO 
Meclis toplantısında 
seçimlere az bir 
süre kaldığını, yeni 
meslek listelerinin 
de belli olmasından 
sonra bir dönem 
daha birlikte çalışa
bileceklerini söyledi. 
“Bu dönem uyum 
içinde görev yaptık. 
Önümüzde Şubat 
veya Mart ayında 
yapılacak oda 
seçimlerinde aynı 
meclis üyeleri ile 
birlikte çalışmak 
istiyorum.
Herkes buna göre 
hazırlığını yapsın, 
listeleri incelesin, 
grup çalışmaları 
başlatsın.” dedi. 
Öte yandan, Gemlik 
Ticaret Borsası’nda 
da yenilenecek olan 
seçimlerde Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanlığı’nı 
yürüten İlhan 
Acar’ın da 
seçimlerde yeniden 
aday olacağı belir
tiliyor.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası’nda 
yeni dönem seçim
leri heyecanı üyeler 
arasında şimdiden 
başladı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gene anne kansere yenildi
Yakalandığı amansız hastalıkla 2 yıldır mücadele 
eden Seda Baştürk (28) gençliğine doyamadan yaşa
ma veda etti. Baştürk’ün cenazesi Cumartesi günü 
Merkez Solaksubaşı Camiinde kılınan cenaze 
namazı ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Stüdyo Prestij ka 
meramanlarından 
Eşref Baştürk’ün eşi 
BP emeklilerinden 
merhum Mesut Öz 
tin’in kızı Seda 
Baştürk, yakalan- 
dağı amansız 
hastalıkla sürdürdü 
ğü 2 yıllık mücade 
lede yenik düşerek 
genç yaşında 
yaşamdan koptu. 
Eşref Baştürk ile 
evlendikten bir süre 
sonra bir erkek 
çocuğu sahibi olan 
güzel anne, kanser 
hastalığına yaka

Aracın carMiğı şahıs öldü
Olimpik Hah Saha 
yakınlarında bir 
aracın çarptığı 
Dursun Topçu 
kaldırıldığ has
tanede hayatını 
kaybetti.
Olay, cuma günü 
saat 21.30 sıraların
da yaya olarak

landı.
Uzun süren tedavi 
dönemi sonrası 
hastalığa direndi. 
2 yıl süren mücade 
leye cumartesi günü 
yenik düştü.
Cumartesi günü 
öğle namazından 
sonra Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde kılınan 
cenaze namazı 
ardından genç 
anne kalabalık bir 
cemaat ile 
gözyaşları 
arasında sonsuza 
uğurlandı.

yolun karşısına 
geçmekte olan Pala 
Dursun lakaplı 
Dursun Topçu (70) 
karşı yönden gelen 
özel bir aracın çarp
ması sonucu yara
landı.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet

Hastanesi’ne 
kaldırılan Topçu, 
buradaki ilk müda
halesinden sonra 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne sevk 
edildi.
Topçu’ya yapılan 
tüm müdahalelere 
karşın kurtarılamadı. 

Giresun kökenli olan 
Dursun Topçu’nun 
cenazesi Cumartesi 
günü ikindi 
namazından sonra 
Altıntaş camiinde 
kılınan cenaze 
namazından sonra 
ilçe mezarlığında 
toprağa verildi.

Bursa'ya 100 Bin 
Kestane Fidanı 

Dikilecek

Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, 2013 
yılını, kestane şe 
keri ile dünyaca 
tanınan Bursa için 
kestane yılı ilan etti. 
Çalışmalara hemen 
başlayan Bursa 
Orman Bölge 
Müdürlüğü ekipleri, 
yılsonuna kadar 
100 bin kestane 
fidanını toprakla 
buluşturmak için 
seferberlik başlattı. 
Orman Bölge 
Müdürü Ahmet 
Koksal Coşkun, 
Kestel İlçesi ve 
Cumalıkızık 
köyünde kestane 
çalışması yapıla
bilecek sahaları 
gezdi. Yol haritasını 
belirleyen Coşkun, 
şube müdürleri ile 
toplantı yaparak 
stratejilerini açık
ladı. Bursa'nın 

kestane şekeri ve 
kestanesi ile 
tanındığına dikkat 
çeken Coşkun, bu 
alanda çalışacak
larını kaydetti. 
Coşkun, şu bilgileri 
verdi: "Kestane 
konusunda 2012 
yılında 5 yıllık 2012- 
2016 yıllarını kap
sayan bir eylem 
planı yayınlamıştık. 
Orman Genel 
Müdürümüz beni 
bizzat arayarak 
Sayın Bakanımızın 
2013 yılını Bursa 
için Kestane yılı 
ilan ettiğini, 100 bin 
fidan dikilmesi tali
matı verdiğini ifade 
etti. Bu konuya çok 
önem veriyoruz. 
Sayın Bakanımızın 
talimatına göre 
Kestane Eylem 
Planını revize ede
cek ve 2013 yılına 
önem vereceğiz."

8lMlllllrtlilWMIİIIIW
ALIŞVERİŞAile ve Sosyal 

Politikalar 
Bakanlığı, bakım 
evlerinde kalan 
0-3 yaş arası çocuk
ların aile sıcaklığını 
tadarak büyümesi 
için yoğun bir çalış
ma yürütüyor. 
Gönül Elçileri 
Projesi kapsamında 
koruyucu aile 
hizmeti veren 
bakanlık, sayıları 
800’u bulan 
çocuklar için aile 
arıyor.
Gönül Elçileri 
Projesi, Başbakan

Recep Tayyip 
Erdoğan'ın eşi 
Emine Erdoğan’ın 
himayesinde 
başlatıldF. İlk 
gönül elcileri 
olarak is'â-vali eşleri 
seçildi. Vali eşleri, 
bulundukları illerde 
sivil katkıyı organize 
etmek için yoğun 
çaba serfcpdiyor. 
Düzenlenen toplan
tılarla koruyucu aile 
konusunga toplumu 
bilgilendirmeye 
çahşılıyo/!

"KİTAP OKUYARAK,

YAPARAK KATKI 
YAPABİLİRSİNİZ"
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı 
Doç. Dr. Askın Asan, 
projenin çok iyi git
tiğini, vali eşlerinin 
adeta bir yarış 
içinde çalıştığını dile 
getirdi. Bu alanda 
en başarılı ilin ise 
Trabzon olduğunu 
belirten Dr.
Asan, şunları dile 
getiriyor: "Biz bu 
sivil katkının her 
şekline ve her

biçimine açığız. Bir 
tebessümden 
başlayın, her türlü 
projede bizlere 
destek olabilirler. 
Mesela bir görme 
engelliye kitap 
okumak, yada 
onunla ayda bir 
alışverişe çıkmak, 
hastaneye giden 
birine eşlik etmek, 
yada evde mantı 
açıp parasıyla bir 
öğrencinin 
eğitimine destek 
olmak gibi her alan
da bizlere destek 
olabilirler."
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«MİMİ
Orhangazi’ye gelen 
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakam Binalı 
Yıldırım, Türkiye'nin 
en uzun ve en geniş 
tünelinde inceleme 
lerde bulundu.
Bakan Yıldırım, İstan 
bul ile Bursa arasın
daki yol çalışmala 
rımn 2015 yılında 
tamamlanacağının 
müjdesini verdi. 
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Yıldırım, 
Sabiha Gökçen 
Havaalam'nından 
özel helikopteriyle 
Orhangazi'ye geldi. 
Bakan Yıldırım, 
havadan Dilovası, 
Hersek, Altınova, 
Orhangazi, İznik 
Güney Kavşağı, 
Gemlik-Bursa- 
Ovaakça yol güze- 
gahlarında incele 
melerde bulundu. 
Orhangazi'de Bakan 
Yıldırım'ı Bursa 
Valisi Şahabettin

POMPACI 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK

Harput, Ak Parti 
Bursa İl Başkanı 
Sedat Yalçın ve 
karayolları idareci
leri karşıladı.
Bakan Yıldırım daha 
sonra Samanlı tüne
line geçerek, firma 
yetkililerinden bilgi 
aldı.
Yapılan çalışmaları 
yerinde inceleyen 
Yıldırım, "İstanbul 
ve İzmir otoyolunun 

Samanlı tünelinde 
incelemeler yapı 
yoruz. İçinde 
bulunduğumuz 
bu tünel Ortaköy 
girişinde.
Burada iki tüne 
tünel var. Toplam 
uzunluğu 7020 
metre. Şu an itiba 
riyle 1800 metresi 
tamamladı. Dört 
uçtan da çalışma 
var. Yalova ve Bur 
sa'dan 2 giriş alış
malar devam ediyor. 
Burada zahmetli iş 
var. Tünelin üzerine 
beton kaplama, 
havalandırmalar 
falan yapılacak. 3 
şerit gidiş ve geliş 
olacak.

Gaberisi 5 metredir. 
Normalde 4,5 metre 
civarı oluyor. 
Emniyet için böyle 
çalışma yaptık. 
Tünelin duvarlarına 
doğru sağlamlaştır
malar yapılıyor. 
Çelik betonlarla 
güvenlik sağlanıyor. 
10 metrelik çalışma 
yapıyoruz.. 
İstanbul Altınova 
İzmit körfez 
geçişinde de eş 
zamanlı olarak çalış
malarımız sürüyor. 
Güney Ortaköy 
çıkışında Orhangazi 
ve Gemlik 
istikametinde 
çalışmalar devam 
ediyor.
Güzergah içerisine 
fazlaca viyadüke 
var. Herhangi bir 
gecikme olmaz ise 
İstanbul ile Bursa 
arasını 2015 yılında 
tamamlamış ola
cağız" dedi. 
Bu arada açıkla
malarının ardından 
Bakan Yıldırım, iş 
makinesine binerek 
görevlilerden bilgi 
aldı. Ardından 
Bakan Yıldırım, 
işçilerle birlikte 
hatıra fotoğrafı çek
tirmeyi de ihmal 
etmedi

Spor Kulüplerinin 
SGKya 57 Milyon 

Ura Borcu »ar
Bursa'da, spor 
kulüplerinin Sosyal 
Güvenlik Kuru 
mu'na olan borçla 
rını ödemedikleri 
yönündeki soruları 
cevaplandıran 
Çelik, "Spor kulüp
lerinin hangi 
meblağlara ulaştık
larını hepimiz bili 
yoruz. Yani milyar 
lar, milyonlar, tril 
yonlar havada 
uçuşuyor. Ama 
kulüp yöneticileri 
gazetelerde boy 
gösteriyor. Bu 
konuda reklamların
da da bir problem 
yok. Ama kamuya 
karşı görevlerini 
yerine getirirken, 
konuşulan rakam
ların karşısında son 
derece cüz'i prim
leri yatırmıyorlarsa, 
bunu bir sorumlu
luk örneği olarak 
görmek doğru 
değil. Şu an ala
cağımız 57 milyon 6 
bin lira. Bunların 
tahsili ile ilgili çalış
malarımız sürdürü 
yoruz. Bu yasa 

çalışmasını 
sürdürürken, yapı
landırılması gün
deme gelen kulüp 
borçları vardı. Onlar 
feshedilen kulüpler, 
veya amatör küm
eye düşmüş olan 
kulüplerin yönetici
lerine rücu eden 
prim alacakları var. 
Onların yapılandır
mada 6111 sayılı 
yasaya göre TEFE- 
TÜFE çerçevesinde, 
faizleri silinerek 
yapılandırılması 
daha çok ağırlıklı 
konuşuldu. Spor 
bakanımızla 
görüştük. Fakat bu 
konu, çerçevesi 
tam çizilemediği 
için, netleşmesi 
açısından ileri tari
he bırakıldı.
Ama genelde 
spor kulüpleriyle 
ilgili prim 
borçlarının yapı
landırılması ne dün 
gündemimize geldi, 
ne bugün gün
demimizde var. 
Tahsilatın peşinde 
yiz" diye konuştu

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir
BEYZA PETROL 

Hisar Malı. Yalova Yolu 
üzeri ÖzdHek Yanı 
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llitilm w: 97 Deniz GİİCİİ: M
Gücümspor, 
Erkekler Basketbol 
Ligi 11. hafta 
karşılaşmasında 
deplasmanda 
rakibi Deniz 
Gücü’nü 60-97 farkla 
yenmeyi başardı. 
Karşılaşmaya 
Berkay, Hakan, 
Rıdvan, Fatih,Kadir 
beşi ile başlayan 
Gücümsporlu bas- 
ketçiler, ilk devreyi 
30 -50 önde bitirdi. 
Gücümspor’un 45- 
69 üstünlüğünde 
bitti 3 periyot.
4 .periyotta üstün
lüğünü koruyan 
Gücümspor 
karşılaşmanın 
galibi oldu

Yeni Kentsel Dönüşümde 
Halkın Razı Olduğu 
Yerlete Öncelik tfetllecek
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, afet riski 
altındaki yerlerde 
yapılacak kentsel 
dönüşümlerde acil 
olanlar hariç halkın 
rıza gösterdiği yer
lere öncelik vere
ceklerini söyledi. 
Bayraktar, Türkiye 
Muhtarlar 
Konfederasyonu'nu 
n Hamamizade 
İhsan Bey Kültür 
Merkezi'ndeki 
toplantısında yap
tığı konuşmada, 
Türkiye'nin gele
ceği için muhtar
ların ortak akıl 
etrafında oluşması 
gerektiğinin altını

çizdi. Hükümet 
olarak muhtarlar 
için gereken iyileş 
tirmeleri yaptıklarını 
söyleyemeyeceğini 
ifade eden 
Bayraktar, muhtar
lar, il genel meclisi 
ve belediye meclisi 
üyelerinin özlük 
hakları ve konum
larının iyileştirilme
si için çalışmalar 
yaptıklarını kaydet
ti. Büyükşehir 
kanunuyla mahalle 
sayılarının artacağı
na işaret eden 
Bakan Bayraktar, 
muhtarlık konumu
nun da gözden 
geçirilmesi gerek
tiğini dile getirdi.

■HMH
Türkiye Kanarya ve 
Kafes Kuşları Fede 
rasyonu tarafından 
bu yıl 17.’si düzenle
nen ‘Kanarya ve 
Kafes Kuşları 
Türkiye Şampiyo 
naşı, yüzlerce cins 
kuşun katılımıyla 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
yapıldı.
Merinos AKKM Fuar 
Alam’nda organize 
edilen 17. Kanarya 
ve Kafes Kuşları 
Türkiye Şampiyo 
naşı, Türkiye’nin 
dört bir yanından 
gelen cins kuşların 
katılımıyla renkli 
görüntülere sahne 
oldu.
Uzmanların sesleri, 
duruşları, görünüm
leri gibi 212 farklı 
dalda değerlendirme 
yaptığı şampiyona
da, kuş ve kanarya 
türleri birinci ola
bilmek için hüner
lerini sergiledi. 
Cuma günü sona 
eren seçmelerin 
ardından halka 
açılan şampiyonaya 
kuş tutkunları da 
büyük ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, şampi 
yon kuşları görme 
nin yanı sıra kendi 
kuşlarını da satma 
veya takas etme 
imkanı buldu. 
Dereceye giren 
kuşların kokartları 
ise Türkiye Kanarya 
ve Kafes Kuşları 
Federasyonu Yılmaz 
Çakmak tarafından 

kafeslerine 
takıldı.
Yarışmaya ülke 
genelinden 2 bin 
279 adet kuşun 
katıldığını ifade 
eden Çakmak, teşhir 
ve takas için getir
ilen kuşlarla birlikte 
şampiyonadaki kuş 
sayısının 5 bini 
geçtiğini söyledi.

"Aflım Mim llnaılolu ve Kadınlar 
İçin Is Fırsatları Bursa Bulusmasr
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı 
Aşkın Asan, "Kadı 
nın ekonomik katı 
lımı olmadan Türki 
ye'nin hedefine 
ulaşması zor" dedi. 
Asan, Merinos Ata 
türk Kültür Kongre 
Merkezinde Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakan lığı, TÜSİAD 
ve Dünya Banka 
sı'nın ortaklığında 
düzenlenen "Adım 
Adım Anadolu ve 
Kadınlar İçin İş 
Fırsatları Bursa 
Buluşması" adlı 
toplantı öncesinde 
basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, 
kadınların istihdama 
katılımlarını sağla
mak için Anadolu'yu 
adım adım gezdik
lerini belirtti.
En büyük sıkıntının 
"kadının rolü evde 
çocuklarına baksın" 
şeklindeki yanlış 
zihniyet algısı oldu 
ğunu belirten Asan, 
şöyle konuştu: 
"Kadın iş yaşan
tısından soyutlana
maz. Hem kariyerini 

yapabilir hem aile 
yaşamında kendi 
görevlerini de yürü 
tebilir. Bizim amacı 
mız öncelikle bu zih 
niyet gelişimi ve bir
takım kodlarla ilgili 
aileyi, kadınlan bil
gilendirmek. Bazı 
yanlış bilgiler var. 
Mesela 'kadın evin
de otursa işsizlik 
sorunu kalmaz' 
deniyor. Biz 
bilimsel verilerle 
böyle olma dığını 
anlatıyoruz.
Türkiye'nin şu anda 
o kadar büyük ihti 
yacı var ki belirle 
nen hedefe ulaşmak 
için 150 milyon dahi 
olsak hala herkese 
yetecek kadar iş 
var. Kadın çalıştığın
da kazan dığı para 
nın büyük bir bölü 
mü çocuklarının 
eğitimine gediyor. 
Yani aileyi geliştiri 
yor, sağlam, ayak
ları üstünde duran 
hale getiriyor. 
Ekonomi gelişiyor. 
Bazı gelişmiş ülkel
erde kadınların isti
hdama katılımları 
daha yüksek. Biz de 

büyümek isteyen bir 
ülkeyiz ve kadınların 
desteğine ihtiya 
cimiz var.
Kadının ekonomik 
katılımı olmadan 
Türkiye'nin hedefine 
ulaşması zor." 
Yapılan bu toplan
tıların kadınlara 
çağrı niteliği 
taşıdığını ifade eden 
Asan, "Yerelde 
sıkıntılarımız varsa 
bunları tanıyoruz, 
İş-Kur kursuna 
katılmış, bir beceri 
öğrenmiş ya da 
kredi alıp iş kurmuş 
kadınlar gibi rol 
modellerle fikirler 
veriyoruz. Sorunları 
tespit ediyoruz, git
tikten sonra da 
üstünde çalışıyoruz, 
mevzuat değişmesi 
gerekiyorsa onunla 
ilgili de çalışmamızı 
yapıyoruz" dedi. 
TÜSİAD Kadın 
Erkek Eşitliği Çalış
ma Grubu Başkanı 
Nur Ger ise Türki 
ye'de kadının çalış
ma hayatına katılımı 
nın oldukça düşük 
olduğuna dikkati 
çekti.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazeteşi.çom
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Hollanda'da Bursa Şov
Bursa Valiliği, 150 
ülkeden katılımın 
olduğu Uluslararası 
Hollanda Utrecht 
Turizm Fuan'nda iz 
bıraktı.
Hollanda'nın Utrecht 
kentinde 8-13 Ocak 
2013 tarihleri 
arasında düzenle
nen Uluslararası 
Hollanda Utrecht 
Turizm Fuarı sona 
erdi. Türkiye'nin 750 
metrekarelik alanda 
40 katılımcı kuruluş 
tarafından temsil 
edildiği fuarda, bu 
yıl ilk kez Bursa 
Valiliği de yerini 
aldı. Fuarda, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Faruk Şahin, Muğla 
Valisi Fatih Şahin, 
Bursa Vali 
Yardımcısı Samet 
Ercoşkun, Rotter 
dam Başkonsolosu 
Togan Oral, Deven 
ter Başkonsolosu 
Yunus Belet ile 
Lahey Kültür ve 
Tanıtma Müşaviri 
Enis G. Tatar oğlu'- 
nun açılış resepsi 
yonunda Türkiye'yi 
temsil etti.
Bursa Valiliği'nin 
standı da ziyaretçi 
akınına uğradı. 
Kentin doğal güzel
likleri, tarihi ve 
kültürel mirası ile 
termal kapasitesi, 
kış turizmindeki 
gücü ve sağlık turiz
mindeki potansiye
line yönelik özel 
yayınların

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDEDAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
kcıror vermeyin ...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

ziyaretçilere 
dağıtıldığı stant çok 
sayıda özel konuk 
da ağırladı.
Vali Yardımcısı 
Samet Ercoşkun, 
düzenlediği basın 
toplantısında kent
teki turizm yatırım
larına dikkat çekti. 
Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput'un özel 
önem verdiği projel
erle kentin artık tur
izmin tüm dallarında 
iddialı bir şehir kon
umuna geldiğine 
dikkati çeken Samet 
Ercoşkun, şunları 
kaydetti: "Her alan- 
da-ohemii gelişmel
er gösteren Bursa, 7 
bini termal olmak 
üzere 18 bini aşan 
yatak kapasitesi ve 
yeni otelleriyle, 3'ü 
uluslararası akredite 
belgesine sahip 40 
hastanesiyle, termal 
kaynaklarıyla, doğal 
ve kültürel mirasıyla 
artık dünyanın 
dikkatini çeken bir 
şehir konumuna 
geldi. Bursa, termal 
turizm ile birlikte 
3.yaş ve sağlık tu 

rizminde Avrupa'nın 
rahatlıkla ulaşabile
ceği bir kenti. Bursa 
sahip olduğu doğal 
ve tarihi mirasıyla 
da bu alanda önemli 
avantajlara sahip. 
Kaldı ki Bursa, 
sadece Avrupa 
değil, dünyanın her 
yerinden rahatlıkla 
ulaşılabilen bir kent 
konumunda. Bu 
çerçevede Hollanda 
pazarının termal, 3. 
yaş ve sağlık ile kış 
turizmine yönelik 
taleplerini fazlasıyla 
karşılayabilecek 
güçteyiz."
Vali Yardımcısı 
Samet Ercoşkun, 6 
günde 140 bine 
yakın ziyaretçisi 
olan fuarda 
Hollanda'da faaliyet 
gösteren önemli tur 
operatörleriyle de 
bir araya geldi. 
Ercoşkun, Hollanda, 
İspanya, ABD, 
Almanya, İngiltere, 
Kanada, Rusya, 
İrlanda ve Mısır gibi 
ülkelerin stantlarını 
ziyaret ederek, 
buradaki görevliler
le görüştü.

Büyiilısehir'in Perileri İzmir 
Ekibini 17 Sayı Farkla Geçti
Türkiye Kadınlar 
Basketbol İkinci 
Lig'de mücadele 
eden Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor takımı, 
İzmir Büyükşehir 
Belediyespor'u 74- 
57 yendi.
Türkiye Kadınlar 
Basketbol İkinci Lig 
B Grubu'nda 
mücadele veren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü, kendi 
sahasında İzmir 
Büyükşehir 
Belediyespor'u ağır
ladı. Maça iyi 
başlayan Bursa 
ekibi ilk periyodu 
18-14, ikinci 
periyodu da 
25-19 önde kapadı. 
İkinci yarının ilk 
periyodunu 16-14 
geride tamamlayan 
ev sahibi son peri 
yotta tekrar oyunun 
hakimiyetini eline

NIMMşl
Birinci derece 
deprem bölgesi 
olan Bursa'da 
gönüllülerden 
oluşan NAK arama 
kurtarma ekibi, 
Temel Afet Bilinci 
ve Depremle Yaşam 
Eğitimleri vermeye 
devam ediyor. Yurt 
dışından özel olarak 
getirtilen köpek 
sayesinde NAK, 
depremde göçük 
altında kalanları bu 
köpekle bulacak. 
Özel bir okulda 
deprem öncesi 
yapılması gereken 
hazırlıkların yanısıra 
depremden sonra 
yapılacakları uygu
lamalı olarak anla
tan NAK ekibi, özel 
olarak eğitilmiş 
arama kurtarma 
köpeği Dick'in 
depremde nasıl

alıp, bu periyodu 
17-8 önde tamam
larken, maçı da 74- 
57'lik skorla tamam
ladı.
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Bayan 
Basketbol Takımı 
Baş Antrenörü 
Mehmet İshak 

hareket edeceğini 
gösterdi.
Yaklaşık 350 öğren
ci ve öğretmenin 
katıldığı seminerde 
öğrencilerin eğitimli 
köpek Dick'e ilgisi 
büyük oldu. Nilüfer 
Arama Kurtarma 
Başkanı Fatih Işık, 
Bursa'nın deprem 
kuşağında yer 
aldığını, deprem 
seminerlerinin 
çocuklara değil

Erdinç, iyi bir oyun 
sergilediklerini 
belirterek, tüm 
oyuncularını 
kutladı. Grupta ilk 6 
takım arasında 
büyük farklar 
olmadığının altını 
çizen Erdinç, grup
taki tüm takımlara 
başarılar diledi 

gelen talepler 
doğrultusunda 
velilere, hatta site 
ve apartman sakin
lerine de verildiğini 
söyledi.
Işık, Afet ve acil 
durum anında 
vatandaşların, 
eğitim talepleri ve 
gönüllü üye olmak 
için 
www.nak.org.tr'den 
ekibe ulaşabilecek
lerini belirtti

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

<S m I fi fic KLö

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

www.gem I i kkorfezgazetes i .oom

http://www.gem
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Me lısın IMSIİİIM Sili İİMiiiMMiIİM
Mahkeme kredi kul
lanan vatandaşlar
dan alınan dosya 
masraflarıyla ilgili 
emsal bir karar 
verdi.
Kütahya Tüketici 
Sorunları İl Hakem 
Heyeti, bireysel 
kredi kullanan bir 
vatandaşın şikayeti 
üzerine, kredi 
sözleşmesinde 
açıkça belir
tilmediği ve 
tüketicinin bil- 
gilendirilmediği 
gerekçesiyle ilgili 
bankanın 630 liralık 
dosya masrafını 
geri ödemesine 
karar verdi.
Alınan bilgiye göre, 
Kütahya'da 
yaşayan Mehmet 
Can, bir banka 
şubesinden ilkinde 
10 bin lira, İkin
cisinde 17 bin lira 
olmak üzere toplam 
27 bin lira kredi 
kullandı.
Banka, kredi işlem
leri sırasında 
Çan'dan ilk başvu
ruda 210 lira, ikinci 
başvuruda 420 lira, 
toplamda ise 630 
lira dosya masrafı 
tahsjl etti.
Can, imzaladığı 
kredi 
sözleşmelerinde 
dosya masrafı alı
nacağına ilişkin 
madde bulun
madığı iddiasıyla 
Kütahya Tüketici 
Sorunları İl Hakem 
Heyeti'ne 
dilekçeyle şikayetçi

Gemlik Ksrfez
«Hlll'll İLİ «tllll IİUBİ ŞMtTMl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

oldu.
Heyetin talebi 
doğrultusunda 
banka adına hazır
lanan savunma 
metninde, ilgili 
yasaya göre 
bankaların işlemleri 
için ücret isteme 
hakkı bulunduğu 
ve müşteriden 
dosya masrafı alı
nacağı hükmünün 
kredi 
sözleşmesinde yer 
aldığı belirtilerek, 
tüketicinin tabinin 
reddedilmesi »ten
di.Konuyu değer
lendiren heyet, 
kredi sözleşme 
sinde her türlü 
ücret ve masrafın 
banka tarafından 
tahsil edileceğinin 
yazıldığını, ancak 
tahsil edilecek 
bedelin açıkça 
sözleşmede yer 
almadığını ve tahsil 
edilen tutarın

tüketiciyle müza
kere edildiğini 
gösteren bir ibar
eye rastlanmadığını 
belirledi.
Heyet, başka bir 
tüketicinin benzer 
konudan dolayı 
yaptığı şikayet 
doğrultusunda 
İsparta 1. Asliye 
Mahkemesi'nin 
verdiği ve Yargıtay 
13. Hukuk 
Dairesi'nin onay
ladığı kararı da 
inceleyerek, 
tüketicinin bil- 
gilendirilmediği ve 
sözleşmede açıkça 
belirtilmediği 
gerekçesiyle 630 
liralık dosya mas
rafının, Çan'a 
iadesini karar
laştırdı. Bankanın, 
bu karara karşı 
süresi içinde 
Tüketici Mahke 
mesi'nde dava aça
bileceği öğrenildi.

Sözleşmeli er olmak 
istiyorsanız 2013 yılı 
için başvurular 
başladu 
Sözleşmeli erlere, 
operasyon tazmi
natıyla birlikte aylık 
2 bin 700 lira maaş, 
7 yıllık görevin 
ardından TSK'dan 
ayrılma halinde ise 
60 bin lira toplu 
tazminat ödeniyor. 
Kasım 2011 tari
hinde başlatılan 
sözleşmeli er uygu
laması için ilk etap
ta, 5 bin 103 
sözleşmeli er alımı 
için çıkılan ilana 17 
bin 827 kişi, ikinci 
olarak 10 bin 659 
sözleşmeli er ahmı 
için çıkılan ilanın 
ardından ise 13 bin 
858 ön başvuru 
gerçekleşti. Şimdiye 
kadar başvuruların 
ardından gerçek
leştirilen sınav, 
mülakat ile fiziki ve 
psikolojik testleri 
geçebilen bin 517 
kişi söz leşmeli er 
olabildi.
2013 YILI 
SÖZLEŞMELİ ER 
ALIMI
Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı, 2013 
yılı için sözleşmeli 
er alımına yönelik 
yeni bir ilan daha 
yayımladı. Farklı 
branşlara yönelik 
yapılacak 
sözleşmeli er temini 
için istekliler, Ocak 
ayı sonuna kadar 
"www.kkk.tsk.tr" 
adresi üzerinden 
başvuruda bulu 
nabiliyor.
NEREDE EĞİTİM

GÖRECEKLER? 
İç güvenlik böl
gesindeki birliklerde 
görevlendirilecek 
sözleşmeli erlerin 
eğitimleri İsparta İç 
Güvenlik Eğitim ve 
Tatbikat Merkez 
Komutanlığı'nda 
gerçekleştiriliyor. 
Her türlü koşulda 
görev yapmak üzere 
komando eğitimin
den geçirilen 
sözleşmeli erler, bir 
eğitim devresinde 
ortalama 250 kilo
metre silahlı, 
teçhizatlı ve arka 
çantalı dayanıklılık 
yürüyüşleri yapıyor. 
Sızma parkurundan 
geçirilen personel, 
bu parkurdaki 
eğitimleri sırasında 
makineli tüfeklerle 
emniyetli biçimde 
yapılan ateş altında 
ilerliyor.
15 GÜN GECE 
EĞİTİMİ
İç güvenlik eğitim
leri kapsamında 15 
gün gece eğitimine 
de tabi tutulan 
sözleşmeli erler, 
tam teçhizatlı olarak 
zor arazi şartlarında 
ve her türlü hava 
koşulunda faaliyet 
gerçekleştiriyor. 
Sözleşmeli erler, 

eğitimleri boyunca 
sarp ve eğimli 
arazilerde 3-4 gün 
kesintisiz sürdürüle
cek operasyonda 
asgari 30-40 kilome
tre yürüyebilecek, 
kendisine ve silah 
arkadaşlarına 
güvenerek 
teröristler ile temas 
sağlandığında onu 
etkisiz hale getire
bileceğine inanacak, 
verilecek her türlü 
görevi başarabile
cek hale getiriliyor. 
EĞİTİM SÜRESİ 10 
HAFTA
Eğitimler 10 haftalık 
sürecek şekilde 
planlanırken, halen 
136 sözleşmeli erin 
eğitim faaliyeti 
sürüyor.
Sözleşmeli erlere 
icra edecekleri 
görevlere yönelik 
ihtiyaç duyacakları 
bütün silahlar ile 
atış yaptırılıyor ve el 
bombası eğitimler
ine özel önem ver
iliyor. Ayrıca mayın 
ve el yapımı pat
layıcılar konusunda 
da sözleşmeli erlere 
eğitim verilirken, 
aralarından seçilen 
bazı personel 
dedektör operatörü 
olarak yetiştiriliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR
itfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

HASTANELER

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

BESMİ DAİRELEB
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. .513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

DENİZ OTORÜSÜ
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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.SaO.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5-13 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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAGlTICILAB
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 Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 1O 79

513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
^^GElILİlCİlHM^ÛNLÛl^İYAS^AZETES^^^

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4471 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ııııiııtaMI
VENÜS SİNEMASI 
ÇAKALLARLA 

DANS 2 
HASTASIYIZ 
DEDE: 12:00- 

14:15-16:15-18:15- 
20:15

CM101MMXIFUN- 
DAMENTALS: 

11:15-14:00-17:00- 
20:00

REZERVASYON 
513 3321

http://www.kkk.tsk.tr
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ÇÖK! KAPAN!TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

H AKINCI 
SİTESİ

GEMLİK

iTu ı

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

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...

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşeh ir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3D:21 Nilüfer/BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@aliberkerakinci.com

9
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Hemen Arayın!B 0(224)

4417244

£ BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE/ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:info@aliberkerakinci.com


MANASTIREMLAKJ
-

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri

BSÎIREÖ

TEL &FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 

www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GemlikKfîrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

»ıras www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

KasaflaKi Paraları 
Calaıten Kameralara

YaKalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir 
giyim mağazasına giren hırsızın 
kasadaki 4 bin TL'yi çalması gü 
venlik kameralarına yansıdı.3’de

i'lllll telli sancılanın dinledi Unııırsnor nalilıiveti
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, işyerleri 
yıkılacak olan Balık 
Satış Mağaza larını 
gezerek işyeri

- sahipleriyle 
görüştü. Balık satı 
cilan işyerlerinin 
kendilerine yer gös
terilmeden yıkılmak 
istenmesine tepki 
gösterdiler. 5’de

koruyamadı 2-2

U 19 1. Küme 5. Grupta üst sıraları hedefle 
yen Umurspor, 2-1 önde götürdüğü maçta 
kalecinin son dakikalarda yediği hatalı golle 
sahadan 2-2 berabere ayrılarak kendisi için 
çok önemli 2 puandan oldu. Sayfa 8 'de

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmall.com

Güne Bakış Mehmet Ocalan, Imralı’dan Oönılii
Akıt ve Acar 
yola çıktılar...

Dün, Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Ticaret Borsası seçimleriyle ilgili 
haberimiz günün konuşulan 
konusu oldu.
İş dünyası birkaç gün içinde önü 

müzdeki ay yapılması beklenen 
Borsa ve Oda seçimlerine odaklana 
cak.
Ankara’da yapılan seçim eğitim 

seminerine katılan Borsa ve GTSO 
Genel sekreterler Gemlik’e 
döndüler.

GTSO nun meslek grup listeleri 
belli oldu.
Kimin hangi meslek grubundan oy 

kullanacağı artık belli. Devamı 4’de

Terör örgütü elebaşı 
Abdullah Öcalan'ın 
kardeşi Mehmet 
Öcalan, ağabeyi ile 
görüşmek için gittiği 
ımralı Adası'ndan 
döndü.
Sabah saatlerinde 
Gemlik Limanı'ndan 
Imralı Adası'na 
deniz yoluyla giden 
Mehmet öcalan ve 
Imralı F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Kapalı 
Ceza İnfaz 
Kurumu'ndaki iki 
mahkumun yakını 
oldukları belirtilen 
iki kadın, yakınları 
ile yaptıkları görüş
menin ardından il 
çeye dönüş yaptı. 
Mehmet öcalan, Jan
darma karakolu 

önünde bekleyen 
basın mensuplarına 
şu açıklamayı yaptı: 
"Görüşme normaldi. 
Çok üzüntülü bir 
görüştü. (Paris'te üç 
kadının öldürülmesi) 
Fransa'daki katliamı 
-çok üzülmüştür- 
kınıyor. Eğer bu 
katliamın önü bir an 
önce herkes... Yani 
bunun ismini ne 
koyarsak koy bir an 
önce açıklığa kavuş
ması gerekiyor. 
Eğer, bu katliam bir 
işarettir. Bunun için 
çok üzüntülüydü. O 
üç tane Kürt kadının 
öldürülmesi 
dolayısıyla aneleler
ine başsağlığı diledi. 
Diyeceklerim bun

lardır."
Öcalan, "Görü 
şmede başka her
hangi bir şey gün
deme geldi mi" 
sorusuna "lleriki 
aşamada eğer eş 
başkanlar gelirse o 
zaman açıklayabilir
im" karşılığını verdi. 
"Hangi konuyla 
ilgili" sorusu üzerine 
Öcalan, "Bu süreçle 
ilgili.... Süreç..." 
ifadesini kullandı. 
Terör örgütü ele 
başı Abdullah 
Öcalan'a televizyon 
verilmesine ilişkin 
soru üzerine 
Mehmet Öcalan, 
"Televizyon kendi 
talebi değildi" 
dedi. "Televizyon 

kendi talebi değil 
miydi" sorusuna 
Öcalan, "Hayır kendi 
talebi değildi.
Cezaevi müdürü 
ikna etmiştir. O 
nedenle almıştır. 
Yoksa ben televiz 
yonu almayacaktım 
dedi" cevabını 
verdi.
Ardından Mehmet 
Öcalan ve 
beraberindekiler, 
kendilerini bekleyen 
özel otomobille 
Gemlik'ten 
ayrıldılar..

Mehmet Öcalan, 
17 Kasım 2012'de de 
adaya giderek 
ağabeyi Abdullah 
Öcalan ile yüz yüze 
görüşmüştü.

http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmall.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Haydi Bursa Haydi 
Bursa Haydi...

MTM Medya Takip Merkezi 2012 yılında 
en çok konuşulan illeri sıralamış. İlk 
sıralarda yer alan 15 il arasında ne yazık 
ki Bursa yok. Aynı kuruluş tarafından 
yapılan istatistiklerde;

Vali Şahabettin Harput 5’nci, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 

Altepe 4’ncü sırada yer almış.
ilginç değil mi?
Kentin Valisi ile Büyükşehir Belediye 

Başkanı sıralamada üst sıralarda ama 
kentin adı yok.

Demek ki önemli bir tanıtım sorunu 
var.

İş dünyası,
Sivil Toplum Örgütleri, 
İletişim kuruluşları, 
Turizm Acenteleri...
Spor kulüpleri...
Medya...
Durumlarını gözden geçirmek zorun

da...
Bursa OsmanlI’nın ilk başkenti...
Hıristiyanların Yedinci Konsülü’ne ev 

sahipliği yapan Ayasofya (Kilisesi) 
Camisi’nin bulunduğu İznik Bursa’nın 
ilçesi...

İstanbul, Ankara, İzmir’den sonra 
Türkiye’nin 4’ncü büyük kenti...

Yarattığı gayri safi milli hâsılada belki 
de İstanbul’dan sonra ikinci sırada.

İstanbul ve Trabzon’dan sonra futbol
da Türkiye Şampiyonluğu Kupası’nı 
müzesine taşımış olan Bursaspor’a 
sahip.

Otomotiv sanayinin kalbinin attığı yer.
Tekstil’in kalesi...
Türkiye’nin ilk beş yüz sanayi kuru

luşları sıralamasında yer alan beşten 
fazla şirketin merkezi ve üretim üsleri 
Bursa’da...
Türkiye’nin en önemli kayak merkezi 

Uludağ Bursa il sınırları içinde
Türkiye’nin en büyük Kent Konseyi de 

Bursa da...
Önemli ayrıcalıkları olan Bursa’nın 

İstanbul’dan sonra 2’nci sırada yer 
almak hakkı.

Kentin omurgası olan tüm dinamiklerin 
öncelikle gerçek anlamda birlik ve 
beraberlik içinde hareket etmek sorum
luluğu var.

El ve gönül birliğiyle,
Ön yargılardan arınarak Bursa için 

Bursa’da yaşayanlar için yaşanabilir, 
sürdürülebilir yeni değerler yaratmaya 
mecburuz.
Tarihsel önemin sıklıkla vurgulanması 

ve tarihsel anıtların bir bir canlandırıl
ması...
Tarımsal potansiyelin iyi değer

lendirilmesi...
Turizm avantajlarının ulusal ve uluslar 

arası platformlarda akılcı yöntemlerle 
anlatılması...

İnsan odaklı örnek projelerin kentin 
tüm dinamiklerinin ortak girişimleriyle 
yaşama geçirilmesi...

Bursa’yı hak ettiği yere taşıyacak.
Daha da önemlisi gerçekleşen tüm 

etkinliklerle kent insanının mutluluk kat
sayısı daha da yükselecek.

Elbette ki gelmiş geçmiş tüm yönetici
lerin Bursa’ya kattığı önemli değerler 
var.

Ancak yetmemiş...
Anlaşılan o ki, 
Daha hızlı ve akılcı düşüneceğiz. 
Daha çok çalışacağız.
Daha çok üreteceğiz.

Gemlik Belediye 
si’ne ait Ahmet 
Dural Meydanı’ndaki 
CIUS Alışveriş 
Merkezi’nde bazı 
işyerleri kapanırken, 
yenileri açılıyor. 
CİUS AVM’nin 3. 
katında bulunan 
bölüme Kahve 
Dükkanı ve Çiğ 
Köfteci Cengiz 
hizmete açıldı. 
Uzun süre tam 
olarak dolmayan 
CİUS AVM 2. katın
daki Hangaar ile bir
inci katta bulunan 
gümüş satıcısı ve 
güvenlik sistemleri 
satıcıları işyerlerini 
kapattılar.
Hangaar’ın bulun
duğu mağazaya 
giriş katında bulu
nan Sevil 
Kundura’nın taşı
nacağı öğrenildi. 
Öte yandan, 
AVM’nin tuvalet
lerinin birinci katta 
sık sık taşması o 
katta bulunan 
esnafın şikayetlerine 
neden oluyor

il M minikleı W böceği Kilsti w
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 

anasınıfı 
öğretmeni Zuhal 
Şekeroğlu lider
liğinde 5-6 yaş 
grubu öğrencileri ile 
Gems Projesi 
başlatıldı.
Bu proje kapsamın
da minik öğrenciler 
sorumluluk bilincini 
geliştirmek için ipek 
böceği yetiştirme 
sorumluluğunu 
üstlendiler.
Minikler, ipek 
böceklerinin koza 
haline dönüşüm 
süreçleri ne kadar 
olan evrelerini 
gözlemleyip, 
sınıfta bu 
bilgileri arkadaşları 
ile paylaşacaklar. 
İpek böcekleri 
bugün Doğa 
Dostu Emine Uslu

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezqazetesi.com ||

http://www.gemlikkorfezqazetesi.com
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Bursaıla Kavga: 2 Kişi Bıcakl anflı
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde, seyir 
halindeki araca 
tekme atma mese
lesinden çıkan kav
gada 2 kişi bıçakla
narak hastanelik 
oldu.
Şirinevler Maha lle-

ImMİMiMiIIiibImIİİiMi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir giyim 
mağazasına giren 
hırsızın kasadaki 4 
bin TL'yi çalması 
güvenlik kameraları
na yansıdı.
Edinilen bilgiye 
göre, geçtiğimiz 
hafta saat 09.30 
sıralarında 
Osmaniye 
Mahallesi Ahmet 
Akyollu Caddesi 
üzerinde faaliyet

S*ilmılamMlliiılTnc»ı
Orhangazi’de, 
sürücüsünün 
uyuduğu iddia edi 
len jeneratör yüklü 
kamyon, park halin
deki TIR'a çarptı. 
Kazada, kamyon ve 
TIR sürücüleri hafif 
yaralanırken, araçlar 
hurdaya döndü. 
Kaza saat 01.15'de 
Bursa-Yalova kara 
yolu Orhangazi 
geçişinde bulunan 
Zeytinciler Çarşısı 
önünde meydana 
geldi. Bürsa'dan 
yüklediği yaklaşık 
20 ton ağırlığındaki

Kaydıraktan Düşerek Yaralandı
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde 10 yaşın
daki Berat Hazer, 
çocuk parkında kay
dıraktan düşerek 
yaralandı.
Hastaneye kaldırılan 
çocuğun durumu
nun iyi olduğu belir
tildi.
Olay, İnegöl'de,

si'nde meydana 
gelen olayda Sefa T. 
ve Refik T. otomobil
leriyle seyir 
halindeyken iddiaya 
göre, Yunus C. ve 3 
arkadaşı araca 
tekme attı. Sefa T. ve 
Refik T. ile araca 

gösteren bir giyim 
mağazasına gelen 
şahıs, atkı, yelek ve 
pantolon denemesi 
yaptı. Bu sırada iş 
yerinde çalışan 
bayan elemanın yan 
taraftaki mağazaya 
gitmesini fırsat bilen 
şahıs, giysi deneme 
kabinin hemen 
yanındaki para 
kasasına yöneldi. 
Kasanın açık 
olduğunu fark eden 

jeneratörü İstanbul 
Tuzla'ya götürmek 
için yola çıkan 43 
yaşındaki Hayrettin 
Turaman, 
Orhangazi'den

Turgutalp Mahallesi 
Malazgirt Caddesi 
üzerindeki Hacer 
Salih Yıldız İmam 
Hatip Ortaokulu 
önünde bulunan 
çocuk parkında 
bugün meydana 
geldi. Teneffüse 
çıkan 5'inci sınıf 
öğrencisi Berat 

tekme attıkları ileri 
sürülen 4 kişilik 
grup arasında tartış
ma çıktı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmesiyle 
Yunus C., Sefat T. ve 
Refik T.'yi bıçaklayıp 

zanlı, kasada ambal
aj lastiği ile bağlı 
olan 3 bin 950 lirayı 
alarak mağazadan 
çıktı. Yaklaşık bir 
saat sonra kasadan 
paraların alındığını 
fark eden mağaza 
çalışanı, durumu iş 
yeri sahibine bildir
di. İş yeri sahibinin 
olayı emniyete 
bildirmesinin 
ardından emniyet 
ekipleri, ilk olarak 

geçişi sırasında 
iddiaya göre yöneti
mindeki 34 BK 7486 
plakalı kamyonun 
direksiyonunda 
uyukladı. Yoldan

Hazer, okulun 
karşısında bulunan 
çocuk parkındaki 
kaydıraktan kaymak 
istedi. Kaydırağın 
üzerinde bir anda 
dengesini kaybeden 
çocuk, yere düştü. 
Yaklaşık 2 metreden 
düşerken kafasını 
kaydırağa çarpıp

kaçtı.
Hastaneye kaldırılan 
yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenilirken 
kaçan zanlının 
yakalanması için 
soruşturma 
başlatıldı 

mağazada bulunan 
güvenlik kamer
alarını inceledi. 
Görüntülerde, 
hırsızın mağaza 
içerisinde giysi 
denemesi yaptığı 
ve ardından da 
kasadaki parayı 
alıp kaçtığı ortaya 
çıktı.
Polis, eşkali tespit 
edilen zanlının 
yakalanması için 
çalışma başlattı.

çıkan kamyon, yolun 
sağında park 
halinde duran 50 
yaşındaki Mehmet 
Aydoğdu'ya ait 34 
EL 9839 plakal, oto
motiv yedek parçası 
yüklü TIR'a arkadan 
çarptı. Çarpmanın 
şiddetiyle kamyon 
hurdaya dönerken, 
kamyon şoförü 
Hayrettin Turaman 
ve TIR'daki Mehmet 
Aydoğdu kazayı 
hafif sıyrıklarla atlat
tı.
Sürücüler ayakta 
tedavi edildi.

yaralanan Hazer, 
olay yerine çağrılan 
ambulans ile İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Sağlık durumunun 
iyi olduğu belirtilen 
Berat Hazer'in 
düşmesiyle ilgili 
soruşturmaya baş
landı

Hurda yığınına 
dönen araçta 
can pazarı: 
1 ölü, 4 yaralı

Bursa’da aşırı hız 
nedeniyle meydana 
gelen trafik kazasın
da beş kişinin 
bulunduğu otomo
bil yön gösterme 
tabelalarının bulun
duğu direğe çarptı, 
ir kişinin Öldüğü 3’ü 
ağır 4 kişinin yara
landığı kazada 
hurda dönen araçta 
sıkışanlar bir saat 
süren çalışmanın 
ardından kurtarıldı. 
Kaza, saat 23.30 
sıralarında merkez 
Nilüfer İlçesi İzmir 
Yolu üzerinde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 16 Z 
2662 plakalı otomo
bilin sürücüsü 22 
yaşındaki S.E., 
Beşevler kavşağına 
geldiğinde aşırı hız 
nedeniyle direksiy
on hakimiyetini 
kaybederek yol 
ayrımında bulunan 
yön tabelalarının 
bulunduğu direğe 
çarparak çlurdu. 
Hurda yığınına 
dönen araçtan 
H.B.T. (23) kazayı 
hafif sıyrıklar ile 
atlatırken, ön 
koltukta oturan İ.N

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

GON İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GOl_ER ajans

(41) olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Otomobilin 
sürücüsü S.E.(22) 
ve arkada bulunan 
O.N. (18) ve N.Ç. 
(20) otomobil içinde 
sıkıştı. Çevredeki
lerin ihbarı ile olay 
yerine çok sayıda 
112 Acil Servis, 
itfaiye ve Sivil 
Savunma ekipleri 
sevk edildi.
Kurtarma ekip
lerinin bir saat 
süren çalış
malarının ardından 
yaralılar sıkıştıkları 
yerden çıkarılıp 
ambulanslarla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi, Çekirge 
Devlet Hastanesi ve 
Bursa Devlet 
Hastanelerine 
kaldırıldı. Polis 
ekiplerinin yapmış 
olduğu çalışmada 
araç içinde alkol 
şişeleri göze çarptı. 
Olay yerinde hay
atını kaybedeb 
İ.N’nin cesedi otop
si yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu’na 
kaldırıldı.

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

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Akıt ve Acar yola çıktılar....
Dün, Zeytin Toptancılar Sitesinde, 

Kemal Akıt ile İlhan Acar’ı sohbet eder 
ken buldum.

Kemal Akıt, Anayasa Mahkemesi’nin 
seçilmesini engelleyen yasayı iptal etmesi 
üzerine bir dönem daha aday olmayı 
düşündüğünü açıkça ifade ettî.

Adaylığına engel olduğu dönemde, 
Başkan Yardımcısı Esat Coşkun’un 
adaylık konusunda önünün açılması 
halinde, kendisinin aday olmayacağını 
söylediğini belirtti.

Ekibimizle ‘göreve talibiz’ dedi.
Bu seçimlere hazırlığın bir ifadesi 

bence...
Akıt’ın son döneminde Oda’nın Ulus 

lararası akreditasyonu gerçekleşti, eğitim 
seminerleri başarı ile yapıldı, İŞ KUR’la 
açılan kurslar ilgi gördü, en önemlisi ise 
Ticaret ve Sanayi Odası yeni binasının 
temeli bu dönemde atıldı.

Gemlik Ticaret Borsası’nın Yayın Organının ilk sayısı çıktı.

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı İlhan Acar, Borsanın yayın 
organının yayınlanmasıyla bir eksikliklerinin giderildiğini 
belirterek, “Bundan böyle Gemlik Zeytin Borsamızın sesi 
olacak” dedi. Zeytin periyodik aralıklarla yayınlanacak.

****** ****** ****** ******

Gemlik Ticaret 
Borsası yönetimi 
tarafından hazır
latılan “Gemlik 
Zeytin” adlı Derginin 
ilk sayısı yayınlandı. 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın çalışma 
larını yansıtacak, 
oda üyeleri ile 
iletişim sağlamada 
aracı olacak olan 
Gemlik ZEYTİN’in 
GTB’nın bir eksik
liğini giderdiğini 
söyleyen Borsa 
Başkanı İlhan Acar, 
“Diğer Borsalar gibi 
artık bizim de bir 
yayın organımız var. 
Adını, ilçemizin 
dünyaca ünlü ürünü 
olan Zeytin koyduk. 
Bu yayın organı 
üyeler ile Borsamız 
arasında bir çeşit 
köprü olacak, bizim 
çalışmalarımızı, 
önemli ticari yasa ve 
yönetmenlik değişik
liklerini, fuarları, 
söyleşilere yer veri

lecek. sesi olacak”
Zeytin, Gemlik dedi.
Ticaret Borsası’nın

İlhan Acar Ticaret Borsası’nda ilk döne
mini tamamlıyor.

Bu işe ilk girdi ve önemli işlerin altına 
imzasını koydu.

Herşeyden önce eski Başkan Mehmet 
Dilliöğlu’nun döneminde gerçekleşen 
Zeytinde Coğrafi işaret sorunu, bu dö 
nemde olgunlaştırıldı ve uygulamaya kon 
ması için düğmeye basıldı.

Gemlik Zeytininin Coğrafi Logosu belir 
lendi.

Yurt içi ve dışında yapılan fuar gezileri 
ile dünyanın dört bir yanında, Gemlik zey 
tininin tanıtımı yapıldı.

İlçenin Orhangazi çıkışına dev bir zey 
tin totemi dikildi.

Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları yasalarla kurulmuş iş dün 
yasının örgütlendiği kurumlardır.

Dışarından bakıldığında, yaldız aidat 
alan, vermeyen, kurumlar gibi görülse de, 
demokrasilerde örgütlü toplumların vaz 
geçilmez kurutulandırlar.

Basit bir örnek, uzun yıllardır çıkarıla
mayan Ticaret Yasası, TOBB’nin gayretleri 
ve çabalarıyla yasalaşmıştır.

Kemal Akıt ve İlhan Acar, dünkü 
görüşmelerinde, yola devam edeceklerini 
açıkça söylediler.

Vergi Dairelerinden gelen listelerde iş 
yaşamından ayrılan vergi mükelleflerinin 
listeleri Borsaya ulaşmış.

Bu listeler incelenecek ve iş yaşamı ile 
ilişkisi kalmayanlar oy listelerinden düşü 
rülecek.

Listelerin kesinleşmesinden sonra ise 
seçim takvimi yürürlüğe sokulacak.

Bugünden iki kurumda da güçlü 2 aday 
yola çıktı.

Karşılarına aday çıkacak mı, çıkmaya
cak mı, önümüzdeki günlerde belli olacak.

Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret 
Borsaları’nda seçimler 4 yılda bir yapılı 
yor.

Göreve seçilen yönetim ve meclis üye 
leri 4 yıl görev de kalacaklar.

İLK SAYI İÇİN 
YAZDILAR 
İlhan Acar ve yöneti
minin dönemin 
çalışmalarını içeren 
konulara ağırlık 
veren Zeytin’in ilk 
sayısında 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Bakanvekili Refik 
Yılmaz, GTB 
Başkanı İlhan Acar 
ve GTB Meclis 
Başkanı Servet 
Pehlivan ilk sayı için 
yazdılar.
Yeni Çek Yasası, 
Gemlik Zeytininde 
Coğrafi İşaret 
Denetleme Sistemi 
ve uygulaması gibi 
konular bu sayıda 
yer aldı.
“Gemlik Zeytin” der
gisini Güler Ajans 
yayına hazırladı.
Genel Yönetmenli 
ğini ise gazetemiz 
sahibi Kadri Güler 
editörlüğünü Serap 
Güler yaptı.

BAŞSAĞLIĞI
Genç yaşta aramızdan ayrılan 

değerli dostum Eşref Baştürk’ün 
sevgili eşi Seda Baştürk’ü I

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhumeye Tanrı’dan rehmet, 
Kederli ailesine, yakınlarına 

başsağlığı diler, acılarını paylaşırım.
I, h

Stüdyo Prestij - Mehmet Mülazımoğlu IF

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP İlçe Başkanı Osman Durdu ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, işyerleri yıkılacak olan Balık Satış Mağaza 
larını gezerek işyeri sahipleriyle görüştü. Balık satı 
cilan işyerlerinin kendilerine yer gösterilmeden 
yıkılmak istenmesine tepki gösterdiler.

Saadet Partisi yerel 
seçimlere hazırlanma 

kararıaldı
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve ilçe yöneti
cileri, Gemlik 
Balıkçılar Çarşısı’n- 
da balıkçıların 
sorunlarını dinledi. 
İşyerlerinin kapa 
tılarak yıkılması 
durumundan rahat
sızlığını duyduklarını 
söyleyen balıkçı 
esnafı, "Denize 
kıyısı olan ilçelerde 
yapay balık adaları 
bile yapılırken, 
Gemlik'in doğal 
imkânları olmasına 
rağmen bize yer ve 
rilmiyor. Yer gösteril 
meden dükkân
larımız yıkılmak 
isteniyor" dediler.

ESNAFIN 
GÖSTERDİĞİ 
YERLERİ 
İNCELEDİLER 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, balıkçıların 
önerdikleri yerleri 
gezerke,n İskele'nin 
bulunduğu bölgeye

tezgâh yapılmasının akılcı olacağını

söylerken, Gemlik 
Belediyesi’nin, 
kendilerine önceki 
(yönetimlerden miras 
kalan binaları yık
tığını ve mevcut 
yönetimin yerlerine 
yeni bir şey kataıpa 
dığmı belirtti. 
Gemlik'in doğal ya 
pısına değinen 
Durdu, "Allah tara 
fından Gemlik'e bah 
şedilen güzellikler, 
kötü ve plansız 
çalışmalar yüzünden 
heba ediliyor" 
dedi.

MMIMİHMİIIIIİIIİIIIIİIİİ
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
açılan MTS 
Direksiyon Eğitimi 
Öğreticiliği Kursu 
yapılan uygulama ile 
tamamlandı.
Uygulama esnasın
da kursiyerlerin 
oluşturulan parkur
da araç kullanma ve 
bu konuda nelere 
dikkat etmeleri 
gerektiği konusu 
üzerinde duruldu. 
Kurum Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar 
Başkanlığında,

İlçe Emniyet Amiri 
Haşan Turşp, Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdür Yardımcısı

Karaca tarafından 
oluşturulan sınav 
komisyonu neza 
retinde 70 aday

200 saatlik 
eğitimi tamalayan 
adaylar yapılan 
uygulama ile

Ümit Yetkin ve Polis uygulamadan
Memuru Subatay. geçti.

eğitimi sonlan 
dırdılar.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen 
Partisinin İstanbul'
da gerçekleştirdiği. I 
İlçe Başkanları 
Bölge toplantısın- a 
dan döndü.
13 Ocak 2013 Pazar 
günü tam gün 
süren Toplantıya 
Saadet Partisi 
Genel Başkan 
Yardımcısı Haşam 
Bitmez ve Gençlik?' 
Kolları Genel 
Başkan Yardımcısı 
ev sahibi İstanbul İl 
Başkanı Selman 
Esmerer ve Genel 
Merkez yetkilileri 
katıldı.
6 İl ve bu illerin İlçe 
Başkanlarının 
katılımı ile gerçek
leştirilen Bölge 
toplantısı Seçim 
İşleri, Tanıtma, 
Gençlik Kolları, 
Mahalli idareler ve

Teşkilat 
Başkanlığının 
sunumları ile 
başlayıp İl ve İlçe- 
Başkanlarının 
konuşmaları ite 
devam etti.
Gemlik İlçe Başkam 
Sedat Özmen konu 
ile ilgili olarak yap
tığı açıklamada,;
“3 ay önce Türkiye' 
deki tüm ilçe - 
başkanlarımızla ‘ 
yaptığımız toplantı
da alınan karar 
gereği bugün bölge 
toplantısı yaparak 
2014 Mart'ında 
gerçekleştirilecek 
Mahalli İdareler 
seçimlerine çok 
ciddi şekilde hazır
lanılıp Milletimizi 
içine düştüğü 
maddi ve manevi 
boşluktan kurtar
mak için tüm 
gücümüzle çalışı 
ypruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

1 GİHDt M W MM
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin IA

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İIİMİM M. Akif inan anıldı
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesinde 
Hepatit A-B-C 
Eğitimi verildi. 
Okulda yeni açılan 
"Değişim Güzellik 
Merkezi"nde görev 
alacak Güzellik ve 
Saç Bakım 
Hizmetleri alanı 
öğrencileri hijyen 
kurallarını tam 
olarak kavramaları 
için düzenlenen 
eğitim Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Dahili ye Uzmanı 
Doktor Gökhan 
ÇOLPAN tarafından

GCBHl’nde OsmanlIca Kursu siıruyor
Milli Eğitim Bakanlı 
Yaşam Boyu Öğren
me Genel Müdürlü 
ğü ile Hayrat Vakfı 
arasında imzalanan 
protokol ile 
OsmanlIca okuma

POMPACI 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir 
BEYZA PETROL

Hisar Malı. Yalova Yolu 
üzeri Özdîlek Yanı

1. Km. GEMLİK

verildi.
Okulun konferans 
salonunda toplam 
120 öğrenciye ve 
rilen eğitimde; 
hastalığın nasıl 
bulaştığı, belirtileri, 
hijyen kurallarının 

kursu Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesinde 2.kurla 
öğrenci ve vatan
daşlar yönelik olarak 
devam ediyor 
Gemlik'te de Halk

önemi gibi konular 
Doktor Gökhan 
ÇOLPAN tarafından 
öğrencilere 
anlatılarak konu 
hakkında bilgilen
meleri sağlandı. 
Öğrenciler eğitimi 

eğitim Merkezine 
bağlı olarak Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesinde açılan 
OsmanlIca okuma 
kursuna l.kuru 
tamamlayan 24 kişi
den başvuranlar 
ll.kurla OsmanlIca 
metinleri okuma kur
suna devam ediyor
lar. Toplam 4 kurdan 
meydana gelen 
eğitimi tamamlayan 
kursiyerler 
Osmanlıca yazılmış 

İlimi IK KÖRFEZ SİTESİNDE «laılriı İli cûilIk sinil cizetesî

DAİRE KİRALIK DAİRE ABONE 
OLDUNUZ MU?

TEL: O 532 583 53 78 ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ilgi ile takip etti. 
Okul Müdürü Nazım 
Hikmet SEREN 
"Hizmet sektöründe 
çalışacak öğrenci
lerimizin öncelikli 
olarak hijyen kural
larını iyi kavramaları 
için böyle bir eğitimi 
planladık ve okulu
muzda sunumunu 
sağladık. Bizi kırma
yarak okulumuza 
gelerek eğitimi 
veren Doktor 
Gökhan ÇOLPAN 
Beyefendiye ve 
ekibine Teşekkür 
ederim" dedi.

arşiv belgeleri ve 
fermanları okuya
bilecek bir seviyeye 
gelecekler.
OsmanlI Türkçesi 
Kursu öğretmeni 
Bekir Boyaiıkiı 
vatandaşların 
Osmanlıca kursuna 
ilgilerinin olumlu 
olduğunu ifade 
ederek arzu eden 
herkesin kısa 
sürede Osmanhcayı 
öğrenebileceklerini 
belirtti

Eğitim Bir Sen’in 
Kurucu Genel 
Başkanı M.Akif İnan 
vefatının 13.yılında 
Eğitim Bir Sen 
Gemlik Temsilciliği 
tarafından Sendika 
temsilciliğinde terti
plenen bir program
la anıldı.
Programa Ak Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan ,Ak Parti 
Yönetim kurulu 
üyelerinden Halil 
Köse Emir Kantur 
Şamil Yiğit ile birlik
te Anadolu Gençlik 
Derneği başkan ve 
üyeleri ve çok sayı
da öğretmen ve 
katıldı.
Programda M.Akif 
İnan'ın hayatı ve 
mücadelesi hakkın
da bir konuşma 
yapan Eğitim Bir

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİKKÖRFEZGAZETESİ fJ NAftAAA 
istiklal Caddesi Bora Sokak I Pl1 !| M U|| K.1 
Stüdyo Prestijyanı GEMLİK 1 VV

Sen Gemlik 
Temsilcisi Halil 
Gemici Mehmet 
Akif İnan'ın en 
önemli eserinin 
Eğitim-Bir-Sen 
olduğunu ifade 
ederek 'Sendikamız 
bugün , 231 bin 
üyesiyle Genel 
Yetkili sendika 
olmuştur.’şeklinde 
konuştu.Gemici 
konuşmasında şun
ları söyledi* 
Kurucu Genel 
Başkanlığını yaptığı 
Memur-Sen 650 bini 
aşan üyesiyle, 11 
hizmet kolunun 
10'unda genel yetk
ili olmakla 
kalmamış, kamu 
çalışanlarının en 
büyük konfederas 
yonu, Türkiye'nin 
en örgütlü ve en 
dinamik sivil 
toplum kuruluşu 
olmuştur” dedi.

KflŞ€D€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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II

Talat Tepe girenine haşlaılı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

II Tertip Komitesi 
Yönetim Kuruluna 
atanan Talat Tepe 
görevine başladı. 
Osman Kıhç'ın 
başkanlığında 
oluşturulan 
15 kişilik yönetim 
kurulunun Gemlik 
ve Orhangazi'de 
oynanan amatör 
futbol müsaba 
katarından sorumlu 
olarak atanan Talat 
Tepe geçtiğimim 
hafta oynanan 
maçlarla görevine

Belert iııesMr mi wMıılı

Gemlik Belediye 
Spor U 15 takımı 4. 
gurubun önemli 
maçında Orhangazi 
Gençler Birliğini 
adetâ dağıttı. 
Baştan sona 
üstün oynayan 
mavi beyazlı 
temsilcimiz, rakibini 
8-1 yenerek futbol 
şov sergiledi. 
Orhangazi Göl 
Tesisleri sahasında 
yapılan karşılaş
maya Anıl, Furkan, 
Serhat, Ali, Orhan, 
Fatih, Birkan, 
Murat Can, Onur, 
Akif ve Mustafa on 
biriyle çıkan Gemlik 
Belediye Spor

U 15 takımı, ilk 
yarıyı net skorla 4-0 
önde tamamladı.

İkinci yarıda da 
etkili oyununu güzel 
gollerle süslemeye 
devam ettiren genç
lerimiz, sahadan 8- 
1'lik bir galibiyetle 
ayrıldı.
Gemlik Belediye 
SporU 15 
takımında 8 
gollü galibiyetin 
yanı sıra muhteşem 
futbol ve sahalara 
uzun süren sakatlık
tan dönen 
Mustafa'nın 3 gol 
atması damga 
vurdu. Gemlik 
Belediye Spor U 15 

takımının gollerini 
Mustafa (3) Murat 
Can, Rıza, İsmail ve 
Birkan (2) attı. 
Çarşamba günü 
Gemlik Büyükşehir 
Belediyesi Suni Çim 
Sahada Altın 
Saban Spor'u 
ağırlayacak olan 
gençlerimiz, hafta 
sonunda da 
Orhangazi 
deplasmanında 
grubun güçlü tem
silcilerinden 
Companante ile 
karşılaşacak. Bu 
karşılaşmaları 
kazanması 
halinde gençlerimiz 
Oyak Reno ile

başladı.
İl Tertip Komite 
si'nde daha önce 
aynı görevi Volkan 
Özgül yürütüyordu. 
Gemlik Çotanakspor 
kulübünün yönetici
lerinden olan Talat 
Tepe, uzun yıllar 
sahalarda hem fut
bolcu hem de 
yönetici olarak 
görev almıştı. 
Talat Tepe'nin İl 
Tertip Komitesi 
yönetim kurulu'na 
atanması spor kamu 
oyunda memnunluk 
yarattı.

final maçına çık
maya hak kazanmış 
olacak.
Gemlik Belediye 
Spor U 15 Takımı 
Teknik Direktörü 
Haydar Yiğit, 
Gemliklileri hem 
Çarşamba günü 
oynanacak olan 
Altın Saban hem de 
hafta sonu 
oynanacak olan 
Compenanta 
maçlarına davet 
ederek, Gemlik'i fut
bolda bu yıl da 
başarıyla temsil 
edip, rakiplerini 
gollere boğan 
takımına sahip çık
malarını istedi.

Bursaspar'da 
Fenerbahçe Maçı 

Hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Ziraat 
Türkiye Kupası A 
Grubu'nda 
Fenerbahçe ile 
yapacağı maçın 
hazırlıklarına 
başladı.
Yeşil-beyazlı 
takımın Sivas spor 
ile deplasmanda 
oynadığı maçta 
sakatlanan ve 
sabah çekilen 
MR'nda kasığında 
yırtık tespit edilen 
Basser antrenmana 
katılmadı.
Basser'in 3 hafta 
sahalardan uzak 
kalacağı bildirildi. 
Sakatlığı süren 
Yavuz salonda 
çalışırken, Tuncay 
takımdan ayrı

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

HM ABONE OLDUNUZ MU?
■dhbh ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

koştu.
İyileşen Vederson 
ise takımla birlikte 
çalışmalara başladı. 
Özlüce
Tesisleri'nde Teknik 
Direktör Ertuğrul 
Sağlam gözeti
minde gerçekleşen 
antrenman, ısınma 
koşularıyla başladı. 
Futbolcuların birbir
lerinin belinden 
tutarak koştuğu 
güç arttırıcı 
çalışanın ardından 
yeşil-beyazlı takım 
yarı sahada çift 
kale maç oynadı. 
Bursaspor, 
Fenerbahçe 
maçının hazırlıkları
na bugün de devam 
edecek

‘Gemlik Körfez’ www. gemlik ko rfezg azetes i. co m
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llmurspor galibiyeti koruyanıaılı u
Seyfettin SEKERSÖZ

U 19 1. Küme 5. 
Grupta üst sıraları 
hedefleyen 
Umurspor, 2-1 önde 
götürdüğü maçta 
kalecinin son 
dakikalarda yediği 
hatalı golle sahadan 
2-2 berabere 
ayrılarak kendisi için 
çok önemli 2 puan
dan oldu.
5. Grupta 13 puanla 
ilk sırada yer alan 
Yolspor'un ardından 
12 puanla ikinci 
Kurtuluşspor'la zirve 
mücadelesi veren 10 
puanlı Umurspor 
geriye düştüğü 
maçta 2-1 öne 
geçmesine rağmen 
88. dakikada 
kalesinde gördüğü 
golle eline geçirdiği 
fırsatı değerlendi
remedi.
Maça iki takımda 
temkinli başladı. İlk 
tehlikeli atak ise 
Kurtuluşspor'dan 
geldi, 14. dakikada 
Cihat kaleciyle karşı 
karşıya kaldığı 
pozisyonda topu 
kalecinin yanından 
dışarı attı. 15. 
dakikada ise 
Umurspor rakip 
kalede yakaladığı 
pozisyondan fay
dalanamadı. 34. 
dakikada Umurspor 
atağında Hakan'ın 
kaleciden dönen 
şutunda Muratcan 
değerlendiremedi. 
35. dakikada 
Kurtuluşlspor'dan 
Yunus'un sert şutu 
direğin üstünden 
dışarı giderken 43. 
dakikada ceza alanı
na gönderilen yük
sek topa kaleciden 
önce hamle yapan 
Günay aşırtma 
vuruşla 
Kurtuluşspor'u 1-0 
öne geçirdi ve ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıya gol için 
atak başlayan 
Umurspor 51. 
dakikada beraberliği 
buldu, ceza sahası 
çizgisi üzerinde 
topla buluşan Okan 
sert ve şık bir 
vuruşla kalecinin 
tokatlamasına rağ
men topu filelere

göndererek 
takımının beraberlik 
golünü attı. 
Sertleşen oyunda 
ikili mücadelede 
sakatlanan Günay'ın 
hakeme itirazları 
kendisine sarı kart 
getirdi. Daha önce 
bir sarı kartı olan 
Günay ikinci sarıdan 
kırmızı kartla sahada 
takımını 10 kişi 
bıraktı. 74. dakikada 
kale önünde 
yaşanan karambolda 
topa son dokunan 
Mert çaprazdan şutla 
Umurspor'u 2-1 öne 
geçirdi. Golden 
sonda hakeme itiraz 
larını sürdüren

Kurtulışspor'dan 
Burak ikinci sarıdan 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalınca 
Kurtuluşspor sahada 
9 kişi kaldı. Maçın 
88. dakikasında sağ 
çaprazda topla 
buluşan Cihat topu 
kaleye gönderdi, 
Umurspor kalecisi 
Ali, üst direğe 
çapraz gelen topa iyi 
müdahale edemey
ince top direğin 
altında filelere gid
ince skor 2-2 oldu. 
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
maç bu skorla bit
ince Umurspor hem 
2 puan hem de grup

ta ikinciliği kaçırmış 
oldu.
SAHA : 
Gemlik Suni Çim 
HAKEMLER : 
Samet Bulut 4, 
Erdinç Tufan 4, 
Mehmet Gültekin 4, 
UMURSPOR : Ali 3, 
Mustafa 5, Onur 
Aslan 5, Enes 5, 
Mert 5, Onur Altın 3, 
(Sezer 2) Hakan 5, 
Nuri 5, Muratcan 4, 
Okan 6, Umut 4, 
(Tugay 2) 
KURTULUŞSPOR : 
Semih 4, Erkan 5, 
(Canip 2) Al peren 5, 
Burak 4, Ömer Faruk 
5, Ersin 4, (İlker 3) 
Cihat 5, Mevlüt 5,

Yunus 5, Günay 5, 
melih 5, (Emirhan 1) 
GOLLER : 
Dk. 43. Günay, Dk. 
88. Cihat, 
(Kurtuluşspor) Dk.

51. Okan, Dk. 74. 
Mert, (Umurspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 68. Günay, 
Dk. 75. Burak, 
(Kurtuluşspor)
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kgMliilMM MiaımmılıMlıııı im
Doktorlar, 15 
Ocak’tan itibaren 
reçeteleri elektron
ik ortamda yaza
cak. Kağıt reçeteler 
ile artık eczaneler
den ilaç alınamaya
cak.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 1 
Temmuz’da uygula
maya konulan e- 
reçete sistemiyle 
reçete sahtecil
iğinin önüne 
geçmeyi hedefliyor. 
Doktorlar, eczanel
er ve hastalar için 
birçok kolaylığı 
barındıran e-reçete 
uygulamasının 1 
Ocak’tan itibaren 
tüm hastane, dok
tor ve eczacılar 
uçun zorunlu 
olması öngörülmüş 
ancak bazı teknik 
nedenlerden dolayı 
uygulamaya 
geçilmesi 15 Ocak 
tarihine ertelen
mişti. Buna göre, 
15 Ocak Sah 
gününden itibaren 
bütün doktorlar 
reçeteleri elektron
ik ortamda yazacak 
ve kağıt reçeteler 
eczaneler tarafın
dan karşılanmaya
cak.
SGK, tüm doktor
lara ve hastanelere 
2 kez çağrı 
yaparak, doktor
ların tamamının 
sistemden şifre 
almalarını istedi. 31 
Aralık 2012 tarihi 
itibarıyla Türkiye’de 
aktif olarak çalışan 
yaklaşık 110 bin 
doktorun 107 bin 
300’ü e-reçete 
şifresi aldı.
E-reçete sisteminin 
uygulanmaya baş
landığı 1 Temmuz

2012 tarihinden 31 
Aralık 2012 tarihine 
kadar yazılan 
reçetelerin yüzde 
65’ü elektronik 
ortamda oluşturul
du.
SGK’dan uyarı 
SGK, hastanelere 
ve doktorlara e- 
reçete uygula
masıyla ilgili olarak 
yaptığı son duyuru
da, 15 Ocak 2013 
tarihi itibarıyla e- 
reçete uygula
masının zorunlu 
olacağına dikkati 
çekti. Duyuruya 
göre, reçete tarihi 
15 Ocak 2013 ve 
sonrası olan e- 
reçeteler, eczaneler 
tarafından manuel 
giriş yapılarak 
karşılanamayacak. 
Üzerinde e-reçete 
numarası bulunan 
manuel reçeteler 
ise yalnızca e- 
reçete olarak 
karşılanacak.
15 Ocak 2013 tarihi 
itibarayla SGK 
kurumsal hekim 
şifresi’ni almamış 
(aile hekimliği hariç 
Sağlık Bakanlığı 1. 
Basamak Sağlık 
Tesislerinde, KİT- 
Belediye- Bakanlık 
1. Basamak Sağlık 
Tesislerinde, özel 
1. Basamak Sağlık 
Tesislerinde, İşyeri

Hekimliklerinde, 
Kurum 
Hekimliklerinde, 
Üniversite 1. 
Basamak Sağlık 
Tesislerinde, Türk 
Silahlı Kuvvetleri 1. 
2. ve 3. basamak 
tesislerinde görev 
yapan hekimler 
hariç) hekimlerin 
manuel reçeteleri 
(istisnai durumlar 
hariç) eczanelerden 
karşılanmayacak. 
SGK, kurumsal 
hekim şifresi ile 
ilgili sorunlar 
hekimin görev yap
tığı sağlık hizmet 
sunucusuna en 
yakın Sağlık Sosyal 
Güvenlik Merkezine 
iletilecek.
15 Ocak 2013 tarihi 
itibarıyla (istisnai 
durumlar hariç) 
manuel reçeteler 
karşılanmayacak. 
Sağlık Bakanlığının 
e-reçete konusun
da yapmış olduğu 
duyuru ve genel
gelerde de belir
tildiği şekilde e- 
reçetenin manuel 
çıktısının hekim 
tarafından hastaya 
verilmesine, Sağlık 
Bakanlığı’nın konu 
hakkında yapacağı 
düzenlemeler 
çerçevesinde 
devam edilecektir.

Oto ve ticari 
sigortalarda primler 
artacak
Türkiye Sigorta 
Birliği Başkanı 
Recep Koçak, son 6 
yılda trafik sigor
tasında 2.8 milyar 
TL zarar edildiği, 
toplanan primin 
hasarları karşıla
maya yetmediğini 
belirterek, 2013’te 
başta prim artışı 
olmak üzere bazı 
önlemlerin alı
nacağını söyledi. 
Koçak, ticari sigor
talarda da zarar 
edilmeye baş
landığını açıkladı. 
Sigortacılar, 2013’de 
başta trafik ve 
kasko olmak üzere, 
ticari sigortalarda 
da primleri artır
maya hazırlanıyor. 
Bir süredir özellikle 
zorunlu olan trafik 
sigortasında ciddi 
zarar eden ve 
2012’de primleri 
yükseltmelerine rağ
men yine de zarar
dan kurtulamayan 
sigorta şirketleri, 
2013 yılında trafik 
sigortasında prim
leri yeniden artıra
caklar. Aynı şekilde 
son iki yıldır ticari 
ve sınai sigortalarda 
da ciddi hasar 
ödeyen, bu nedenle 
de sigorta yaparken 
temkinli hareket 
eden sigortacılar; 
yeni yılda, sanayi 
kesimine yönelik 
sigorta 
poliçelerinde de 
fiyatları yükselte
cekler.

Türkiye Sigorta 
Birliği (TSB) 
Başkanı Recep 
Koçak, son 6 yılda 
sigorta şirketlerinin 
trafik sigortasından 
2.8 milyar TL zarar 
ettiğini, 2012’nin 9 
aylık döneminde ise 
şirketlerin 652 mil 
yon TL zarar açık
ladığını belirterek, 6 
yıldır bu zararın si 
gortalılara yansıtıl
madığını söyledi. 
Koçak, trafik sigor
tasında alınan prim
lerin ödenen tazmi
nat ve giderlere 
yetmediğini ifade 
ederek, “Alınan her 
109 Hra Karşılığında, 
105 lira tazminat 
ödüyoruz. Bunun 
üzerine giderleri de 
koyduğunuzda bu 
rakam 135 liraya 
çıkıyor” dedi.

PRİM ARTIŞI 
KAÇINILMAZ OLDU 
Recep Koçak, trafik 
sigortasında zararın 
nedenlerine de 
değinerek, şunları 
söyledi: “Trafik 
kazalarında tedavi 
giderlerinin Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) tarafından 
ödenmesine yönelik 

kanunda değişiklik 
yapıldı ve iki yıldır 
şirketler, trafik si 
gortası primlerinin 
yüzde 10’unu 
SGK’ya devrediyor. 
Bunun dışında, 
Yargıtay Hukuk 
Daireleri ile 
mahkemelerin aldık
ları, sigorta 
tekniğine uymayan 
kararlar ve yargıya 
intikal eden 
dosyalarda vefat 
tazminatının 
hesaplamasındaki 
farklı kriterler, zararı 
daha da arttırdı. 
Ayrıca, maddi 
hasarlı kazalarda 
tarafların kendi 
aralarında 
anlaşarak, tutanak 
tutmalarına yönelik 
düzenleme sonucu 
artan tazminat talep 
leri de zarara neden 
oluyor. Bir de yedek 
parça ve tamir fiyat
larındaki artışlar 
var.
Tüm bunlar trafik 
sigortasının 
sürdürülebilirliği 
açısından başta 
prim artışı olmak 
üzere bazı önlem
lerin alınmasını 
kaçınılmaz hale 
getirdi.”

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______
I Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 813 1° 28

ULACIM
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Etadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

_______ HASTANELER_______
Devlet Ha etene »I 617 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokny Tomografi 513 ©5 29
Konur Tip Mrk, 514 ©o 88

TAKSİLER

Telefon Arıza . 121.
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme ' 513 45 03.
Statyum 514 00 95
O rm.Böl.Şef. 513 12 86,:
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53.
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95,
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu 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

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

Gemlik Körfez
BMAıi

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
'Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

_________ 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

_____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
Iprağaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcnn Petrol 
MAR-PET 313 10 79

513 30 33
Tuncay Otogaz sıı 1« 40
Baysa Petrol 313 Ol 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4472 

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

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
ÇAKALLARLA 

DANS 2 
HASTASIYIZ 
DEDE: 12:00- 

14:15-16:15-18:15- 
20:15

CM101MMXIFUN- 
DAMENTALS: 

11:15-14:00-17:00- 
20:00

REZERVASYON 
513 3321
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

ÇÖK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL I

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

GEMLİK

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

M

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandınyor... .

AKINCI 
SİTESİ

Erken Ödeme Avantajı

Akıncı Sitesi, Size hayallerindin büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katlarınajkadar her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS 
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

A

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis

- Altınşehir Mh. Âta Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
•^at:3 p:2.t.N.IIQfer/. BURSA

Jel: 0(224) 441.72 44 Gsm:Q(533) 477 14 48

•Orhaniye Yeni 
Mh

Cumhuriyet 
, Mh.

Kayhan;Mh. Gemlik

8

ali berker akıncı
mimarlık

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER lyiaht Asllhan No:47 Gemlik / BURSA

iTel:0224 5İ4 48 41
lnfo@aliberkeiiakincl.com

Ala ı * 
EŞD

A bursa İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın!8 0(224)

44 17244

KıyaMh 
EZD HiMirMh.

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:lnfo@aliberkeiiakincl.com


. d MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattın DEMİR / Emlak Müşaviri

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: irianastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
16 Uçak 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

7 Aracın Camını Kıran 
Hırsızlıfc Zanlısı

Güvenlik Kameraları 
Savesinde Yakalandı

Karacabey’de hırsızlık amacıyla 
park halindeki 7 otomobilin 
camlarını kıran ancak değerli 
eşya bulamayan zanlı Fırat T., 
polis tarafından yakalandı. 3’de

Asa, ortaklara kalan borçları, kendi kaynaklarından ödeneceğini söyledi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, kampanya boyunca 137 
milyon lira değerinde, 44 bin 500 ton 
zeytin alarak, birlik tarihinin en yüksek 
bedelli ürün aliminin yapıldığını söyledi. 
Asa, 15 Şubat ve 17 Mayıs tarihlerinde 
kalan borçların ortaklara ödeneceğini 
söyledi. Asa, üretici ortakların 
yaşadığı sıkıntıyı bildiklerini, bunu 
hafifletmek için de uygun koşullarda 
gübre ve zirai ilaç teminine çalıştıklarını 
söyledi. Haberi sayfa 2’de

Bursa Büyükşehir Belediye itfaiye Daire 
Başkanlığı ile Gemlik Yaşam Atölyesi 

arasında protokol imzalandı 

Yaşam Atölyesi 
üyeleri, gönüllü 

itfaiyeciliğe Haşlıyor 
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdür 
lüğü, Gemlik Yaşam Atölyesi üyelerine 
"Gönüllü İtfaiyecilik" kursları açacak. 
Gönüllü İtfaiyecilik çalışmalarına katılmak 
isteyenlerin kayıt ve daha detaylı bilgi için 
Mehmet GÜR 0532 5926619 & Rıdvan Özb'ır- 
can 0543 8166048 nolu telefondan bilgi ala
bileceklerini veya gemlikyasamatol 
yesi@gmail.com adresine mail atarak bilgi 
sahibi olunabileceği bildirildi. 4’de

Kadri GÜLER
kadrlguler@hotmail.com 
baK Gemlik’te

Güne Bakış

ne yapar?
Sevgili okurlarım, Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nce kurulan BURBAK A.Ş. 
adlı bir kurum var.

Bu kurumun amacının "Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içindeki BursalIlara, 
kaliteli, güvenli, modern otopark hizmeti 
sunmak" olduğunu kendi internet 
sitelerinde belirtiyorlar.

Gemlik ilçesi, bir gece yarısı çıkarılan 
yasa ile Bursa Büyükşehir Belediyesine 
bağlandı.

Şimdi ise tüm ilçeler bu kapsam içine 
alındı.

Böylece Büyükşehir Belediyesi, aldığı 
bir karar ile Gemlik’in ana caddelerinde 
otopark işletmeciliği başlattı. 4’de

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:irianastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:yesi@gmail.com
mailto:kadrlguler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Asa, ortaklara kalan borçları, kendi kaynaklarından ödeneceğini söyledi.

Işıklar sönmeden...
Türkiye, siyasi ve ekonomik işgal altın

da...
Sevr, toprak paylaşımı dışında hemen 

tüm maddeleriyle kapsamlı olarak uygu
lanıyor. Ulusal sanayi çöküyor, tarım 
yok oluyor.

Yeraltı yerüstü kaynakları özgürce kul
lanılamıyor.

Ulusal değerler korunmuyor, kültürel 
bozulma yaygınlaşıyor.

Parayla donatılmış yerli ya da yabancı 
misyonerler, bu ülke için bir şeyler yap
maya çalışan yurtseverlerden daha 
geniş olanaklarla serbestçe çalışıyor.

Ulusal haklara saldırmada, hiçbir sınır 
tanınmıyor.

Halk, yoksul ve umutsuz.
Basın acıdır ki ihaneti yayıyor.
Türkiye, bugün 1938’in değil, 1919’un 

koşullarını yaşıyor.
Gizli işgal’e dönüşen dışa bağımlılık, 

ulusal varlığı tehdit eden kalıcı sorunlar 
yaratıyor.

Durumun farkına varanlar, henüz 
yeterince örgütlü değil.

Onun için seslerini duyuramıyorlar.
Gelinen noktanın sorumluluğunu 

taşıyanlar ise, yadsımadıkları bu 
gerçeği, “küresel çağın zorunlu sonu
cu” ya da “karşılıklı bağımlılığın kaçınıl
mazlığı” olarak meşrulaştırmaya çalışı 
yor.

Yoksullaşan örgütsüz halk, dostu düş
manı seçemiyor.

Ekonomik çöküntüyle yaratılan kavram 
kargaşası ve yoksullaşma içinde 
Türkiye, göz göre göre parçalanmaya 
götürülüyor.

Günümüzün somut gerçeği, ne yazık ki 
budur.

Bu ülkede ulusal değerler tümüyle 
yok olmadıysa, millet yaşam yeteneğini 
tümden yitirmediyse, insanlar kendi 
yaşam hakkına sahip çıkacaksa ve yeni 
kuşaklara acı çekecekleri bir gelecek 
bırakmak istemiyorlarsa;

Ümmeti Ulusa dönüştüren Kurtuluş 
Savaşı her yönüyle incelenmeli ve 
kesinlikle, başarılmış olan bu yoldan 
yürünmelidir.

Bu, yalnızca geçmişe bağlılık ya da 
saygı duymak değil, doğrudan, ulusal 
varlığın ve geleceğin güven altına alın
ması için, yerine getirilmesi gereken bir 
görevdir.

Ülkesi için herkesin yapabileceği bir 
şey vardır.

Abartmadan ve küçük görmeden, 
herkes elinden geleni bu ülkeye verme
lidir.
Ayrılıklara izin verilmemeli, halkı içine 

alan yeni birliktelikler oluşturulmalıdır.
Nelerin yitirilmekte olduğunu ve gele

cekte nelerin yitirileceğini sağdan sola 
herkes görmelidir.

Çıkış yolu;
Türk ulusunun gerçek gücünün 

harekete geçirilmesidir.
Dış isteklere, siyasi ve ekonomik 

oyalamalara izin verilmemelidir.
Çünkü geç kalınan her gün, kaçınıl

maz gibi görünen gelecekteki mücadele 
günlerinde, çekilecek acıların artmasına 
neden olacaktır.

Ulusal Bağımsızlık için tek yol vardır. 
“Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türk

Devrimi’ni öğrenmektir.” ,

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kam
panya boyunca 137 milyon lira değerinde, 44 bin 500 ton 
zeytin alarak, birlik tarihinin en yüksek bedelli ürün 
aliminin yapıldığını söyledi. Asa, 15 Şubat ve 17 Mayıs ta 
rihlerinde kalan borçların ortaklara ödeneceğini söyledi.
Marmarabirlik, 2012- 
13 ürün alım kam 
panyasını kapattı. 
Kampanya boyunca 
toplam 137 milyon 
lira değerinde 44 bin 
500 ton sofralık 
zeytin alan ve ürün 
bedellerinin 68 mil 
yon lirasını peşin 
ödeyen 
Marmarabirlik, kalan 
bedeli de 15 Şubat 
ve 17 Mayıs 2013 
tarihlerinde iki eşit 
taksitte ödeme 
kararı aldı.

KAYNAKLARIMIZ
DAN ÖDEME 
YAPACAĞIZ 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, birlik tarihinin 
en yüksek bedelli 
ürün aliminin 
yapıldığını 
belirterek, "Üretici 
ortaklarımızın 
bakiye alacaklarının 
yarısı 15 Şubat, 
diğer yarısını da 17

CBJH öğrencileri 12 Eyliil'ün
fiemlilı'e eltileri grojesinl haşlattı

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri, “12 
Eylül’ün Gemlik’e 
etkileri” konulu bir 
proje çalışması 
başlattılar.
Tarih Dersi öğret
menleri ile birlikte 
hazırlanan proje 
çalışmalarına baş
landığı öğrenildi. 
Türkiye’nin 12 
Eylül’e nasıl geldiği, 
bunun Gemlik’te 
etkilerinin neler 
olduğunu belirlemek 
için projede aktif

Mayıs tarihinde 
ödeyeceğiz. Bu öde
meyi birliğimizin 
özkaynaklanyla 
yapacağız ve kesin
likle kredi kullan
mayacağız. Çünkü 
kullanacağı mız kre
dinin faizi de üretici 
mizin cebin den çık
mış olacak. Bu 
nedenle kesinlikle 
bu yola başvurma 
yacağız" dedi. 
Başkan Asa, 

görev alan öğrenci 
ler, 12 Eylül mağ
durları ve 12 Eylül’ü 
yaşayan tanıklar ile 
yüz yüze görüşmeye 
başladılar.
Öğrenciler, bu kap
samda 12 Eylül 
mağdurlarından 
olan Gazetemiz 
Sahibi ve Başyazarı 
Kadri Güler’e de 
görüşme talep 
ettiler.
Görsel ve işitsel 
yöntemleri de kul
lanacak olan öğren
cilerin 12 Eylül’de 

kampanya öncesi 
verilen rekolte 
beyannamelerinin 
kendilerini yanılt
tığını belirterek, 
"Planladığımızdan 
fazla ürün aldık. 
Şu anda stoklarımız 
62 bin tona ulaştı. 
Bu nedenle, arz 
talep dengesine de 
bakarak, önümüzde
ki kampanyada 
sınırlı alım söz 
konusu olabilir.

yaşananları bel
gelemesi ve gün 
ışığına çıkartması 
Gemlik’in ve 
Türkiye’nin karanlık 
bir dönemine ışık 
tutması bekleniyor.

GAZETEMİZ 
KAPATILMIŞTI 
12 Eylül ihtilalinden 
sonra, 12 Eylül cun
tası tarafından yazılı 
basına sansür geti 
rilmiş ve tüm 
gazeteler bir askeri 
sansür kurulu 
tarafından ince

Ayrıca, ürünün 
gerçek değerinin 
ortaya çıkması için 
avans fiyatla alım 
yapacağımızın da 
bilinmesi gerekiyor" 
diye konuştu. 
Hidamet Asa, bir 
yandan da pazarla
maya önem veridk- 
lerini, yurtiçi ve 
yurtdışında toplam 
35 bin ton ürün sat
mayı hedefledikleri
ni bildirdi.
Asa, bunun 7 bin 
tonunu yurtdışına, 
sadece 6 bin tonunu 
yeni bayi yapısı 
üzerinden Avrupa 
ülkelerine satacak
larını anlattı. 
Marmarabirlik 
Başkanı Asa, üretici 
ortakların yaşadığı 
sıkıntıyı bildiklerini, 
bunu hafifletmek 
için de uygun 
koşullarda 
gübre ve zirai ilaç 
teminine çalıştık
larını söyledi.

lendikten sonra, 
yayınlanmaya 
başlamıştı. 
Gemlik Körfez 
gazetesinde köşe 
yazarlığı yapan 
Yılmaz Akkılıç’ın 
yazdığı ‘Susmak’ 
konulu makale 
sonucu 4 ay süre ile 
sıkı yönetimce ka 
patılmış, Akkılıç ve 
Yazı işleri Müdürü 
Kadri Güler, Gölcük 
Donanma ve Sıkı 
Yönetim Mahkeme 
sinde yargılanarak 
aklanmışlardı.
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Jandarmadan operasyon
Bursa'da, Orhaneli 
ilçe Jandarma ekip
lerinin 8 ayrı adreste 
eş zamanlı gerçek
leştirdiği operasyon
da, 4 kilo 100 gram 
esrar, bir tabanca, 2 
av tüfeği ile 215 
tabanca mermisi ele 
geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 
istihbari çalışmaları

değerlendiren jan
darma ekipleri, 
sabaha karşı ilçe 
merkezi, 
Göynükbelen belde
si ve Bursa 
merkezde, 8 eve eş 
zamanlı baskın 
düzenledi. Özel 
eğitimli köpeklerin 
de katıldığı baskın
larda, K.S, R.K. ve

M.A. ile bu kişilere 
yardım ettikleri belir
lenen 5 kişi gözaltı
na alındı.
Evlerdeki aramalar
da, 4 kilo 100 gram 
esrar, bir tabanca, 2 
av tüfeği ile 215 
tabanca mermisi ele 
geçirildi.
Zanlılar, sorgula
malarının ardından

âdliyeye sevk edildi. 
Öte yandan jandar
ma ekipleri, 
Göynükbelen 
beldesinde, geçen 
yıl Ağustos ayında 
yaptıkları 
operasyonda 4 bin 
170 kök Hint 
keneviri ile çok mik
tarda kubar esrar 
ele geçirmişti.

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

TflracıııCaınınıKıranHırsızlıkZanhsı 
Güvenlik Kameraları Sayesinde Yakalandı
Karacabey’de hırsı
zlık amacıyla park 
halindeki 7 otomo
bilin camlarını kıran 
ancak değerli eşya 
bulamayan zanlı 
Fırat T., polis tarafın
dan yakalandı. 
Olay sabaha karşı 
05.00-06.00 saatleri 
arasında~ıâDâkıar 
Mahallesi Dr. Rüştü 
Özüt Caddesi ve 
Sabri Bulut 
Sokağında meydana 
geldi. Söz konusu 
cadde ve sokakta 7 
aracın camlarının 
kırılarak hırsızlık gir
işiminde bulunduğu

şikayeti üzerine bölgedeki güvenlik
soruşturma başlatan kameralarını incele- 
polis ekipleri, meye aldı. Polis

ekipleri eşkalini 
belirledikleri 27 
yaşındaki Fırat T.'ye 
ulaştı.
İstanbul'dan gelerek 
Karacabey'deki bir 
arkadaşında kalan 
zanlı, başarısız 
geçen hırsızlık gir
işimleri sonrası yeni 
ûtfTrtTrrt/ıvı yapa
madan polis tarafın
dan kıskıvrak yaka
landı. Gözaltına alı
nan zanlı Karacabey 
Adliyesi'ne sevk 
edilirken, benzer 
suçlardan çok sayı
da kaydının bulun
duğu anlaşıldı

Pazarda cüzdanını çaldırdı
Bursa'da bir kadının 
cüzdanı pazarda 
çalınınca polis ekip
leri alarma geçti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mudanya 
ilçesinde medyana

gelen olayda, 
Nermin A. cüzdanını 
pazar poşetinde 
unuttu. Bir alışveriş 
merkezine giden 
Nermin A. ödeme 
yapmak için kasaya

gitti. Pazar 
poşetinden cüz
danını almak için 
poşetin içine bakan 
kadın cüzdanını 
bulamayınca polise 
müracaat etti.

Nermin A. verdiği 
ifadesinde cüzdanın 
da 2 adet kredi kartı 
ve 230 lirasının 
olduğu ifade etti. 
Ekipler, olayla ilgili 
tahkikat başlattı.

ig Bhİm röliniıı ma w
Bursa'da alkollü 
bir şahıs, evine 
giden vatandaşı 
bıçakla yüzünden 
yaraladı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Karaman

Mahallesi'nde 
meydana gelen olay
da, kahvede arka 
daşlarıyla oturduk
tan sonra evine 
giden O.Ş, yolda 
mahalleden tanıdığı 
A.G. ile karşılaştı. 
Sürekli sarhoş

gezdiği iddia edilen 
A.G, O.Ş.'ye hakaret 
etti. O.Ş., A.G.'nin 
sarhoş olduğunu 
bildiği için tartış
maya girmek 
istemedi. A.G. 
cebinden 
çıkarttığı bıçakla

O.Ş.'yi yüzünden 
yaralayarak olay 
yerinden uzaklaştı. 
Komşuların haber 
vermesi üzerine 
olay yerine gelen 
polis ekipleri 
olayla alakalı 

tahkikat başlattı.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Küsmek yok, yazmaya devam!
Başbakan Yardımcısı, Bursa 

Milletvekili Bülent Arınç’ın geçen hafta 
başında partisinin Bursa il binasında 
gerçekleştirdiği basın toplantısının 
yapıldığı salona adımımı attığımda 
Arınç konuşmasına henüz başlamıştı. 
Basın toplantısı ama, salonda gazete
ciden çok partili olunca ayakta kaldık 
haliyle.. Bu durumda bir partilinin 
“buyurun şöyle oturun” demesi gerek
mez miydi?

Demedi!
5-10 dakika kadar beklemenin ardın

dan çıktım.
Ama partililerin nezaketsizliği 

nedeniyle, Bursa’nın geleceğini şekil
lendirecek içeriğe küsme lüksümüz 
yok tabii ki..

Arınç’ın verdiği bilgilere, sıradan 
vatandaşlar gibi meslektaşlarımızın 
yazdığı haberlerden ve yorumlardan 
ulaştık..
Arınç “100 değil, 160 proje yürüyor” 

demiş ama bizce Bursa’nın en acil 
ihtiyacı sağlık alanındaki yatırımlar..

Hızlı tren, İstanbul-İzmir Otobanı, 
Sivrihisar-Bursa Otoyol Projesi ile 
ufak tefek ama bulunduğu yer için 
büyük önem taşıyan yatırımlar dışında 
Bursa’nın önceliği sağlık olmalı..

Bu konuyu açmadan şunu içtenlikle 
vurgulamamız gerekiyor. Türkiye 
bölünmüş yollar konusunda AKP ile 
birlikte büyük aşama kaydetti.

Arınç’ın basın toplantısını yaptığı 
günün ertesinde yakındaki dört ili kap
sayan iş turuna çıkmam gerekti. Ağır 
kış koşullarına karşın bölünmüş yol
larda sorunsuz araç kullanmanın 
keyfini yaşadım..

Sağlık yatırımları konusunu açalım 
şimdi biraz..

Bursa’da AKP’ye yönelik en önemli 
eleştirilerden biri, son 10 yılda hiç 
sağlık yatırımı yapılmamış olması..

Samanlı’da planlanan ancak 
vazgeçilen sağlık kompleksinin 
Yunuseli’nde;

Ayrıca Veledrom mevkiine de bir 
devlet hastanesi yapılması gün
demde.. İki alan da Genelkurmay 
uhdesinde.. Takasla sorunun çözülme
si planlanıyor.

Tabii bu arada Nilüfer Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı’ndaki “hastane yapıla
mayacak kadar değerli hastane 
arazisi”(!) ne oldu sorusu takılıveriyor 
akıllara!

3-4 kilometre doğusunda Yunuseli’ne 
sağlık kompleksi, 5-6 kilometre 
güneyinde devlet hastanesi yapılacak
sa FSM Bulvarı’nda hastane gereksiz 
tabii ki!

Ironik de olsa böyle derken, 
FSM’deki arsa için “hastane yapıla
mayacak kadar değerli” diyenlerin 
ekmeğine de yağ sürmüş oluyoruz 
aslında..

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey’in bu alanda hastane yapıl
masına ilişkin ısrarının kırılmış olması 
da muhtemel.. Hastane için yapılan 
eylemin üstünden ne kadar zaman 
geçti, bir daha ses çıkmadı çünkü..

Kim bilir Bozbey o arsayla ilgili kim
lerle ne görüşmeler yaptı? Yakında 
çıkar ortaya!

—DÖRT DÖRTLÜK— 
Gittim partiye sorulmadı hatırım 
Yazarsam dörtlük, acıtır satırım 
Şanlısınız bu köşe baba malı değil 
Bekliyorum ben Bursa’ya yatırım

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ile Gemlik Yaşam Atölyesi arasında protokol imzalandı
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BURBAK Gemlik’te 
ne yapar ?

Burbak A.Ş. Ticaret yasasına göre kurul
muş bir şirkettir.

Yönetiminin tamamı AKP’Iilerden oluşur.
İsterseniz bu isimleri sayalım.
İsmail Hakkı Kavurmacı (Yön. Kurulu 

Başkanı), Fehmi Ökten, Bayram Çetinkaya, 
Necmi Akosman, İbrahim Aslan, Nihat 
Çubukçu, Nazif Aydın..

Bu isimleri hiçbirinizin tanımadığına emi
nim.

Kasım Şahİn’in Genel Müdürlüğü’nü yap- 
atığı şirketin 15 büro personeli bulunuyor.

Burbak Gemlik’in İstiklal ve Orahgazi 
Caddesinde kaldırım kenarlarını işaretle 
yerek, sanırım 4 yıla yakın bir süredir, 
“Otoparkçılık” yapıyor.

Yani herkesin daha önce ücretsiz araç 
larını koydukları bu yerlere park eden 
araçlardan para alıyor.

15 dakika ücret alınmıyor. Eğer araç daha 
fazla kalacaksa, bir saatliğine 4 lira para 
ödemek zorunda..

Bu süre arttıkça, ödenen para da artıyor.
Bunca yıl Gemlik gibi önemli bir kentte, 

trafik yoğunluğunun ve sıkışıklığının yüksek 
olduğu bir yerde, Burbak Gemlik’e ne kattı?

Bence hiçbir şey katmadı.
Sadece yol kenarlarına park eden araç 

lardan para aldılar.
Yani, daha öncede yazdığım gibi, Bü 

yükşehir’in eli, Gemliklinin cebine atıldı.
Her şeyi özelleştiren AKP zihniyeti neden 

otoparkları tekeline aldı.
Kurulan şirket bir A.Ş. dir ve burada 

görevli AKP’liler acaba ayda kaç lira ücret 
almaktadırlar.

Bu şirketin kurulduğu yıl, daha doğrusu 
şirketin Gemlik’e el attığı yıl, yönetim kuru
lunda bir Gemlikli AKP’li vardı.

Bakıyorum şimdi, Gemlik’teki AKPH 
kardeşlerim bundan da yoksun kalmışlar.

Nedenini bilmiyorum.
Bilmediğim bir de şu.
Acaba kaç Gemlikli AKP’li, Büyükşe 

hir’in şirket yönetim kurullarında görev alı 
yorlar?

Atamıyorlarsa ayıp ediyorlar.
Büyük ayıp...
Bir de bu şirketlerde acaba Büyükşehir 

Belediyesi’nin muhalefet üyelerine yer veri 
liyor mu?

Sözün kısası Burbak, Gemlik’ten topla 
dığı paralarla neden Gemlik’e bir hizmet 
yapmıyor.

Veya yapıyor da bizim mi bilgimiz yok? 
Gemlik’in en önemli sorunu otoparktır. 
İlçemizde Mehmet Turgut döneminde 

yapılan bir tane kapalı paralı otoparkımız 
var. AVM nin altındaki saymıyorum.

Birkaç tane de açık otopark...
Bunlar özel otoparklar, daha çoğu icra 

işleriyle ilgileniyor...
Belediye Pazar Caddesi arkasındaki 

konutları istimlak edip açık otopark yapma 
girişimi başlatmış.

Bu sorunu çözmez, sorunun çözümü ne 
bir parça katkı koyar.

Ama sorunu çözmez.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü, Gemlik 
Yaşam Atölyesi 
üyelerine “Gönüllü 
İtfaiyecilik” kursları 
açacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Orhan 
Doğan ile Gemlik 
Yaşam Atölyesi, 
yetkilileri arasında 
yapılan görüşme 
sonucu, genel 
hükümleri Bursa 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi 
Başkanlığınca belir
lenecek olan hüküm
lere uyulmak koşu
luyla, Sivil Savunma 
Haftası’nda başla
mak üzere, “Gönüllü 
İtfaiyecilik” çalışma 
lan başlatılacak. 
Gemlik Yaşam 
Yaşam Atölyesi 
ilgilileri, bu konuda 
ön protokolün Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı ile 
imzalanarak 
konunun resmileş

tiğini söylediler. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
DaireBaşkanlığınca 
hazırılanan yöner 
geye göre Gönüllü 
İtfaiyeciliğin tanımı 
şöyle yapılıyor: 
"İtfaiyecilik 
mesleğinin gerek
tirdiği özveri ve 
sorumluluğa emir ve 
komuta zinciri ile 
bağlanmış, görevini 
din, dil, ırk ayırımı 
gözetmeksizin zama 
nında ve eksiksiz 
yerine getiren 
topluluğun gönüllü 
üyelerine "Gönüllü 
İtfaiyeci" denir.

YÖNERGENİN 
AMACI
Yönergede, Gönüllü 
İtfaiyeciliğin amacı 
da şöyle anlatılıyor: 
"Bu yönergenin 
amacı İtfaiyecilik 
mesleğinin Kamu 
oyuna tanıtılması, 
Yangın ve Kurtarma 
konularında 
Eğitilmiş gönüllüler 
yaratarak, Yangın ve 
Afetlerle mücade 
lede halkımızın 
katkılarını sağlamak 
ve Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi 
Başkanlığında

"Gönüllü İtfaiyecilik’1 
yapmak isteyen 
kişi veya kişilerin 
yerine getirmesi 
gereken yüküm
lülükleri düzenle
mektir." denildi.
Gönüllü İtfaiyecilik 
eğitimine katılana- 
daylar, eğitim sonu
cu açılan sınavda 
başarı göstermeleri- 
halinde Gönüllü 
İtfaiyeciliğe kabul 
edilecekler.

BAŞVURMAK 
İSTEYENLERE 
Gönüllü İtfaiyecilik 
çalışmalarına 
katılmak isteyenlerin 
kayıt ve daha detaylı 
bilgi için 
Mehmet GÜR 0532 
5926619 & Rıdvan 
Özbircan 0543 
8166048 nolu tele
fondan bilgi alabile
ceklerini veya 
gemlikvasamatolye- 
si@gmail.com 
adresine mail 
atarak bilgi sahibi 
olunabileceği 
bildirildi.

M Mıiıı alı* iııiımlii n iııiımtıiı»
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik Kadın 
Kolları’ndan yapılan 
yazılı açıklamada, 
“Sol açıl, yola çık” 
sloganıyla çalmadık 
kapı girmedik ev, 
sıkmadık el bırak
mayacaklarını 
belirterek, seçim 
startı verdiklerini 
belirttiler.
CHP Gemlik Kadın 
Kolu Başkanı Sevinç 
Gülcü, yazılı açıkla
masında, Türkiye’de 
kadının profilini 
çıkartmak, kadınlara 
yönelik yerel ve 
genel kadın poli
tikalarını oluşturul
ması ve geliştirilme
sine katkı sunmak, 
bölgesel sorunlar ve 
çözüm önerilerine 
ulaşmak, yöre halkı 
ile buluşmak ve 
yerel seçimler önce
si güçlü bir kadın 
örgütü amacında

olduklarını söyledi. 
Gülcü, Kadın Kolları 
Merkez Yönetim 
Kurulu ve Kadın 
Kolları Genel 
Başkanı Hilal 
Dokuzcan’ın 
öncülüğünde 
başlayan 
“Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadınları 
Anadolu Yolları’nda” 
projesi ile 7 ayda 7 
bölgede çalışmaların 
hızla devam ettiğini 
söyledi.
Gülcü, bu kapsamda 
ortak hedef, ortak 
söz, ortak eylem ve 
ortak davranış biçi
mini geliştirmek 
istediklerini, bu 
nedenle de il ve 
ilçelerde yapılacak 
çalışmaların eş 
zamanlı olarak art
tırılmasının önemine 
değindi.
Gülcü, şöyle konuş
tu: "İl Başkanlığında

yaptığımız toplantı
da, 7 aylık çalışma 
plan ve program
larını hazırladık. Bu 
çalışmalardan 
sonra, 7 ayda ilçe, 7 
ayda mahalle, 7 
ayda sandık çalış
masına geçilecek. 
Buradaki hedefimiz 
seçimlerin ana 
unsuru olan kadınlar 
ile sandığı biraraya 
getirecek bir çalış
mayı en etkin bir 
biçimde gerçek
leştirmektir.’’ 
CHP İlçe Kadın Kolu 
Başkanı Sevinç 
Gülcü, yerel seçim
lere giderken tüm 
kadın kollarının tek 
ses tek yürek 
olduğunu ve 7 ayda 
ilçeler çalışmalarını 
başlattıklarını 
belirterek, "Bu kap
samda gidilmedik 
yer, çalınmadık kapı, 
sıkılmadık ev bırak-

mayacağız. Çalış
malarımız boyunca 
ana vurgumuz eşit 
temsil; eşit katılım 
talebimizi arttırmak. 
Kadının sesini 
çoğaltmak ve bu 
sesi paylaşmak ola
cak. Yaşadığımız 
tüm olumsuzluklara 
karşı umudu, inancı 
ve güveni örgütle
mek birinci göre
vimizdir. Ülkemizin 
her şeyden çok bir
liğe ve bütünlüğe, 
sevgiye ve saygıya 
ihtiyacı var. Daha 
mutlu ve daha 
huzurlu bir hayat 
için tek ses, tek 
yürek olma ihtiyacı 
var. Bu güç kadınlar
dan gelecek.
Başaracağız. Sola 
açıl, yola çık. Haydi 
kadınlar barış, bol
luk, bereket ve 
siyasete" dedi.

mailto:gemlikvasamatolye-si@gmail.com
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Serbest Kürsü
Necdet ZAMBAK

SEÇKİNLER CUMHURİYETİ

Bu ülkenin 
cumhuriyet 
savcıları;

-Profesörleri, 
Dekanları sorgula
mak için YÖK den,

-Hakimleri sorgu
lamak için HSYK 
dan,

-Mit müsteşarını 
sorgulamak için 
BAŞBAKANLIK 
dan,

(ki...Mit müsteşarı 
bir devlet memu
rudur)

-Devlet 
memurlarını sorgu
lamak için, o yerin 
en yüksek mülki 
amirinden,

-Askerleri sorgula
mak için, 
GENELKURMAY

BAŞKANLIĞI ndan, 
izin almak zorun

dadırlar.
Yani bu kişiler, adı 

geçen kurumlardan 
izin almaksızın 
sorgulanamaz ve 
mahkeme önüne 
çıkarılamazlar.

-Milletvekillerinin 
zaten Allah dan 
gelen dokunulma
zlıkları var.

-Liberal 
Anayasanın 
yazıldığı 12 
eylülden bu yana 
yasaların zaten 
zenginden yana 
çıkarıldığını da 
bildiğimize göre, 

Kala kala geriye 
kimler kalır?

Ve bu ne demek

tir?
"Zenginler, . 

Milletvekilleri, 
Profesörler, 
Dekanlar, Hakimler, 
Savcılar, 
Müsteşarlar, devlet 
memurları, 
Askerler" suç işle
mezler mi demek
tir?

Veya başka bir 
deyişle;

Bu ülkede 
sadece"emekliler, 
işsizler, işçiler, 
köylüler ve öğren- 
ciler"mi suç işler?

"Potansiyel suçlu 
onlardır"

Ve "Cumhuriyet in 
Savcıları ve 
mahkemeleri 
sadece onlar için

vardır mı demek
tir?"

Bizim anayasamız
da eşitlik ilkesi yok 
mudur?

İnsanlar yasalar 
önünde eşit değil . 
midir?

Meclis, kanunları 
çıkarırken 
anayasaya uygun
luğuna bakmaz mı?

Eğer siz meclis 
olarak anayasaya 
uygun yasa çıkart
mıyorsanız;

"ANAYASA 
MAHKEMESİ"gibi 
bir kurumun neden 
varolduğunu asla 
sorgulayamazsınız.

Zira bunun altın
da;

"DEMOKRASİYİ

ÖZÜMSEYEMEME" 
"HUKUKU

GÖZETEMEME"gafi 
İliği vardır.

Hiç şüphe yok ki 
bu yasalar, 

"HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜNE 
İNANANLARIN 
DEĞİL"

"ÜSTÜNLERİN 
HUKUKUNA 
İNANANLARIN 
ESERİDİR."

Bunun doğru
luğunu daha birkaç 
gün önce meclis- 
den geçirdikleri bir 
yasa ile ispatladılar.

2008 yılında 
kaldırılan gazete
cilere yıpranma 
hakkını geri veren 
yasayı meclisden 
geçirirken, asıl 
kıyağın kimlere 
yapıldığına bir 
bakın.

-Bu yasayla genç 
Milletvekilleri bir 
gün dahi vekillik 
yapsalar emekli ola
bilecekler.

-Atamayla gelen 
Bakan yardımcıları, 

çalıştıkları süre 
içerisinde emekli 
maaşlarını atamıy
orlardı.

Bu yasayla artık 
maaşlarının yanın
da 8 bin lira emekli 
maaşlarını da ala
bilecekler.

NASIL AMA?
Sonra 60 yaşında

ki amca emekli 
maaşı yetmediği 
için çalışma hayatı
na yeniden başlaya
cak ve siz onun 
emekli maaşını tak 
diye keseceksiniz.

ÖYLE Mİ?
BU MUDUR YANİ?
Öyleyse; elimizde

ki cumhuriyetin 
seçkinlerin 
cumhuriyeti olma
ması için,

Dersimizin 
konusu;

ÜSTÜNLERİN 
HUKUKUNA 
İNANANLARI BİR 
DAHA İKTİDARA 
TAŞIMAMAK 
OLMALIDIR...

II I

Bilil M WH|IWİ
Gemlik Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Hamza Aygün, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası seçimlerini önemsediklerini belirterek, “1980 
yılında kurulan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
ilçenin en köklü kuruluşlarından biridir.”dedi.
Müteahhitler 
Derneği Yönetim 
Kurulu, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın yaklaşan 
seçimleri konusunu 
görüşmek üzere tek 
gündemli bir toplan
tı yaptı.
Yönetim kurulunun 
tam kadro olarak 
katıldığı toplantıda 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
önemine vurgu 
yapılarak, seçimler 
de müteahhitlerin 
yol haritasının belir
lenmesi için, tüm 
üyelerin katılımıyla 
geniş bir görüş 
alışverişi toplantısı 
yapılması karar
laştırıldı.

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

GMD Başkanı 
Hamza Aygün, yöne
tim kurulu adına 
yaptığı açıklamada;
1890 yılınca kurulan 
Ticaret vş Sanayi 
Odası'nın Gemlik'in 

en köklü kuruluşla 
rından olduğunu 
belirterek, Gemlik 
Müteahhitler 
Derneği olarak attık
ları her adımda 
üyelerinin fikirlerini < 

önemsediklerini, bu 
doğrultuda 17 Ocak 
2013 Perşembe 
günü Saat 18.30'da 
dernek merkezinde 
toplantısı yapacak
larım belirtti.

Memurlar Maaş 
Bordrnsu Yaktı

Bursa'da memurlar 
üst üste gelen zam
lar üzerine eylem 
yaparak maaş 
bordrolarını yaktı. 
Türk Büro-Sen 
üyeleri, Fomara 
Meydanı'nda topla
narak doğalgaz, 
elektrik, mazot ve 
elektriğe yapılan 
zamları protesto 
etti. Yaklaşık 50 
kişilik memur, 
gelen zamlara maaş 
bordrolarını 
yakarak tepki 
gösterdi.
Konuyla ilgili basın 

açıklaması yapan 
Türk Büro-Sen 
Bursa Şube 
Başkanı İbrahim 
Bulut, "Gündemin 
her an değiştiği 
bir ülkede yaşıy
oruz. 2012 yılında 
doğalgaz, elektrik, 
mazot, benzin ve 
kömüre fahiş zam
lar yapılmıştır. Bu 
zamların tüm tüke
tim maddelerine, 
vatandaşın alım 
gücüne yansıması 
vahim bir tablo 
ortaya çıkartıyor" 
dedi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Arap Turizminin Destinasyon Merkezi 
Bursa, flraüisianlı Gazetecileri Ağırlıyor MiliİîMiiMiilılılllH
Arap Turizm 
Destinasyon 
Merkezi ilan edilen 
Bursa, kenti tanımak 
için gelen Suudi 
ArabistanlI gazeteci
leri ağırlıyor.2013 yılı 
için Arap Turizm 
Ana Destinasyon 
Merkezi olarak ilan 
edilen Bursa, bunun 
meyvesini topla
maya başladı 
Arap Turizm 
Destinasyon 
Merkezi ilan edilen 
Bursa, kenti tanımak 
için gelen Suudi 
ArabistanlI gazeteci
leri ağırlıyor. 2013 
yılı için Arap Turizm 
Ana Destinasyon 
Merkezi olarak ilan 
edilen Bursa, bunun 
meyvesini topla
maya başladı.
Kentin tanıtımı 
açısından son 
derece önemli olan 
Arap gazetecilerin 
Bursa gezisi 
başladı. Bursa'ya 
geldiklerinde ilk

POMPACI 
ABANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir 
BEYZH PETROL 

Hisar Malı. Yalova Yolu 
üzeri Özdilek Yanı

1. Km. GEMLİK

önce Vali Şahabettin 
Harput'u ziyaret 
eden gazeteciler, 
kendilerine göste 
rilen sıcak ilgiden 
dolayı memnun 
olduklarını belirtti. 
Bursa'yı çok güzel 
bir kent olarak bul
duklarını anlatan 
Suudi ArabistanlI 
gazeteciler, 
Türkiye'nin özellikle 
İsrail ve Suriye 
tavrından dolayı 
Arap dünyasında 
çok sevildiğini kay
detti.
Heyet Başkanlığı'nı 
Cidde Türk

Işadamları 
Koordinatörü Salih 
Yıldırım'ın yaptığı 
gazeteciler 
heyetinde aralarında 
Suudi Arabistan 
Kraliyet Fotoğrafçısı 
Medya Fotoğrafçılar 
Temsilcisi Esa S.
Engavvi'nin de 
bulunduğu heyet, 
Vali Harput tarafın
dan Heykel Valilik 
binasında ağırlandı. 
Türkiye ile Suudi 
Arabistan arasındaki 
ilişkileri 
güçlendirmek ve 
Bursa'nın turizm 
potansiyelinin 
tanıtımı adına önem
li olarak görülen 
ziyarete 10 gazeteci 
katıldı. Bursa Valiliği 
ve Türkiye'nin Cidde 
Başkonsolosluğu 
Basın Ataşeliği 
tarafından Türk

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78

Hava Yolları (THY) 
işbirliğiyle düzenle
nen gezi 19 Ocak 
2013 tarihine kadar 
devam edecek. 
Program kapsamın
da Bursa'da ağır
lanacak Suudi 
gazeteci grubu, hem 
mesleki temaslarda 
bulunacak, hem de 
kentin turistik 
mekanlarını geze
cek.
Vali Şahabettin 
Harput, ziyarette 
yaptığı konuşmada; 
Bursa'nın 2013 yılı 
için Arap turizminin 
ana destinasyon 
merkezi olarak belir
lenmesinden sonra 
bu ziyaretin daha da 
önem kazandığını 
söyledi. Bursa'nın 
Arap turizmi açısın
dan önemli 
olduğunu anlatan 
Harput, Arap gazete
cilerinin bu 
gezisinin de kardeş
lik bağlarına daha 
da katsı sağlaya
cağına dikkat çekti. 
Arap Gazeteci heyeti 
âdına Salih Yıldırım, 
Vali Şahabettin 
Harput'a İznik Çinisi 
ile yapılmış olan 
Mescid-i Nebevi 
maketi hediye etti

Bursa'da okul 
yöneticisi ve öğret
menlerin görevden 
alınmasını protesto 
eden öğretmenler, 
Milli Eğitim 
Müdülüğü önüne 
kesik manken başı 
bıraktı.
Türk Eğitim-Sen 
Bursa 2 No'lu 
Şubesi tarafından 
düzenlenen 
protesto göster
isinde kesik man 
ken başları müdür
lük önüne bırakıldı. 
Çarşamba'da bulu
nan Milli Eğitim 
Müdürlüğü önünde 
gerçekleştirilen 
'Müfettiş mi? Kelle 
Avcısı mı?' konulu 
basın açıklamasının 
ardından sendika 
üyeleri, kelle bırak
ma eylemi kap
samında ellerindeki

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

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

kanlı kelleleri 
müdürlük önüne 
bıraktı.
Burada basın açık
laması yapan Türk 
Eğitim-Sen Bursa 2 
No'lu Şube Başkanı 
Selçuk Türkoğlu, 
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
usulsüz şube 
müdürü görevlen 
dirmeleri, yanlı, 
taraflı teftiş kurulu 
ile kelle avcılığı 
yapıldığını savun
du. Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
skandalsız günün 
geçmediğini öne 
süren Selçuk 
Türkoğlu, Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü'nün ise perva 
sızca yanlışlarına 
yanlış eklemeye 
devam ettiğini iddia 
etti.

111:9199619

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gün geçmiyor ki 
' sanata ya da 
I sanatçıya karşı 
çirkin bir harekette 
bulunulmasın. 
İnsanın kanını don
duran ilkelliklerin 
yaşandığını ne 
yazık ki Türkiye'de 
görmekteyiz. 
Atatürk, tek 
amacımız uygar bir 
toplum olmak diyor
du.

Fakat biz bu yolda 
yürüyemedik.

Gelişmiş, çağdaş 
toplumlar sanata ve 
sanatçıya verdikleri 
değerle ölçülürler. 
Tiyatro, edebiyat, 
müzik, heykel, 
mimari, fel.sefe ve 
bilim bireylerin gün
lük gıdası gibidir. 
Nasıl susuz,

SANATA BAKIŞIMIZ
havasız yaşanmı 
yorsa, bunlarsız da 
yaşanamıyor. Bu 
nedenle gelişmiş 
toplumlar bu değer
lere önem vermekte 
ve bunların itici 
gücüne inanmak
tadır.

Batı toplumları 
yani Avrupa ve 
büyük ölçüde 
Hıristiyan Dünyası 
rönesans ve 
reformları yaparak 
kendi aydınlanma 
çağını yaşamıştır. 
Avrupa yaşadığı 
aydınlanmayla bi 
limle inancı bir
birinden ayırmasını 
bilmiş ve insanın 
özgürleşmesini 
sağlamıştır. Bu 
nedenle de yüzyıl
lardır sanatta, bil

imde, edebiyatta ve 
felsefede gelişmeler 
ve ilerlemeler kay
detmiştir.

Doğu toplumları, 
Asya ve İslam 
Dünyası ne röne- 
sansı ne de reform
ları yaşayamadığı 
için aydınlanma 
çağını yaşamaktan 
yoksun kalmıştır. 
Hâlâ bilim ile 
inancın ayrımı 
yapılamamış, insan 
hâlâ özgürleşe- 
memiştir.

Bu nedenle de 
İslam Dünyası 
sanatta, bilimde, 
edebiyatta ve 
felsefede yeni 
değerler ortaya 
koyamamış, 
günümüzdeki gibi 
yönetenler, özgür 

düşünceyi tutsak 
etmek için elinden 
gelen çabayı ardına 
koymamıştır.

OsmanlI'da resim, 
heykel dinin etki 
siyle hep baskı 
altında kalmıştır. 
Müzik olarak da 
saray müziği kendi
ni göstermiştir. 
Bilim gavur icadı 
denilerek yüzyıllar
ca ötelenmiş, felse
feye sırt çevrilmiş, 
tiyatro azınlıklara 
bırakılmış, matbaa 
mürekkebinde 
domuz yağı vardır 
denilerek 150 yıl 
Osmanlıya girme
sine izin veril 
memiştir.
Cumhuriyetle bir

likte 1923'te Türk 
aydınlanması 
Atatürk sayesinde 
başlamış.

Sanata ve 
sanatçıya değer 
verilmiş, çağdaş bir 
Türkiye 
Cumhuriyeti he 
deflenmiş. Resim, 
heykel, edebiyat, 
müzik ve bilim 
alanında pek çok 

gelişmeler sağlan
mış, ne yazık ki 
Atatürk'ün ölümün
den sonra tekrar 
geriye dönüş 
başlamıştır.

Ya günümüzde 
nasıl bir ortamla 
karşı karşıyayız?

Ordu belediyesi 
tarafından yaptırılan 
bir heykel, siyah 
boyayla boyanıyor. 
Bir utanç örneği 
değil mi? Değil 
elbet, bu ülkede 
Ankara belediye 
başkanı çıkıp " ben 
böyle sanatın içine 
tükürürüm" diyorsa 
hiç utanılacak bir 
durum değildir. Ya 
Kars'ta yapılan 
"İnsanlık Anıtı" için 
bir başbakan 
"ucube" derse varın 
ötesini siz 
düşünün. Bununla 
yetinmeyen sayın 
başbakan gezdiği 
ülkelerde gördüğü 
köleliği simgeleyen 
bir heykel için "Bu 
ne yahu! Kaldırın 
bu müstehcen 
heykeli!" deme 
cüretini kendinde 

buluyorsa, o zaman 
susup düşünmek 
gerekli değil mi?

Dünya çapında bir 
sanatçımız "Fazıl 
Say'a" yapılanlara 
ne demeli. 
Dünya'da kaç tane 
Fazıl Say var, ey 
muhteremler! Siz 
onun tırnağı kadar 
olamazsınız, onu 
küçültmek isterken 
kendiniz küçülüyor- 
sunuz, farkında 
değil misiniz? 
Atatürk, milletvekil
lerine ne diyor: 
"Her şey ola
bilirsiniz efendiler; 
ama sanatçı asla 
olamazsınız, o 
nedenle sanatçıla 
rın kıymetini bile
lim."
Yolunuz 

Macaristan'a- 
Budapeşte'ye 
düşerse "Özgürlük 
Meydanını" görün 
ve kendinize neden 
diye sorun, uzun 
uzun düşünün 
sonra da yanıtlayın 
ey muhteremler.

‘ OflVID EVANS" flykentte

Öğretmen eğitimcisi 
Dayid Evans Cuma 
günü Aykentli 
öğrenciler ve öğret
menlerle buluştu. 
Öğretmenlere semi
ner veren Evans, 
öğrencilerle de soh
bet ederek öğrenci
leri İngilizce konuş
malarında teşvik 
etti. Aykentli öğren
ciler Londra'dan 
gelen bir yazar ile 
sohbet etme fırsatı

yakaladıkları için 
çok mutlu oldular. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu’na 
ziyarette bulunan 
David Evans kari 
yerini birçok farklı 
dala yaymıştır; bun
lardan bazıları med 
ya yapımcılığı, gaze 
tecilik, pazarlama ve 
eğitimdir. 19 farklı 
İngilizce eğitim kita 
binin yazarı olmakla 
beraber 2002 'Duke

of Edinburgh's 
English Language' 
ödülünün sahibidir. 
Öğretmen, öğretim 
görevlisi ve öğret
men eğitimcisi 
olarak Arjantin'den 
Özbekistan'a kadar 
40'dan fazla ülkede 
görev yapmıştır. 
BBC World 
Servisinde 10 yıla 
aşkın bir süre 
boyunca iş 
dünyasından pop

müziğe, şiire kadar 
çok geniş bir konu 
yelpazesiyle bin
lerce radyo pro
gramının yapımın
dan sorumludur. 
David Evans aynı 
zamanda başarılı 
uluslar arası şir
ketler içinde reklam 
yazarlığı yapmıştır. 
Ingiliz iş dünyasın
dan bazı başarılı 
isimlere de 6 adet 
kitap yazmıştır.

KAYIP
"Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 

onaylı 09/11/2005 tarihli ve 
274001 - 274002 - 274003 nolu 

makbuzlar zayi olmuştur 
.Hükümsüzdür 

BURSALI HAVLU İPLİK BOYA 
SAN.VE TİC. A.Ş

KAYIP
04/12/2012 tarih ve 780993 nolu 

ATR belgesi zayi olmuştur 
Hükümsüzdür. Yerine 778817 
sayı ve 10,01,2013 tarihli ATR 

düzenlenmiştir.
YAZAKİ OTOMOTİV YAN 

SANAYİ VE TİC. AŞ."

ABONE OLDUNUZ B!
■mnmmoa ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T£M jk \ “SUYUNU BOŞA ■F” Nl A İ HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın I

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediyesnorlu yüzücüler 
3 altın 1 bronz madalya aldı
Türkiye Yüzme 
Federasyonu Bursa 
Yüzme İl 
Temsilciliğinin 
12-13 Ocak 2012 tari
hinde düzenlediği 
8-9 yaş (2004 - 
2005 doğumlular) 
yüzme il birinciliği 
yarışlarında Gemlik 
Belediyespor Yüzme 
takımı yarışmaya 
katılan sporcuları 3 
altın 1 Bronz 
madalya aldı.
Madalyalar 
50 metre kurbağala
ma yüzmede

1. Yağız Alp YEKTA, 
25 Metre kurbağala- 
mada
1. Yağız Alp YEKTA- 
3. Ahmet GİRENAY, 
25 metre kelebek 
stilde 1. Yağız Alp 
YEKTA madalyaları 
almışlardır.
Bursa ve çevresin
den 20 kulübün 
katılımda bulunduğu 
yarışlarda kulüp 
sıralamasında da 
Gemlik 
Belediyespor ön 
sıralarda yer aldı.

Borsa, Tenis Sampinonasına Eu Salıiııllğl Yapacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu dönem kente 
kazandırılan kapalı 
tenis kortları, 16 Yaş 
Uluslararası Avrupa 
Takımlar 
Şampiyonası'na ev 
sahipliği yapacak. 
Yeni stadyumdan, 
okul spor salonları
na, tenis, masa 
tenisi, güreş, karate 
gibi branşlara özel 
spor salonlarını bu 
dönem Bursa'ya 

kazandıran 
Büyükşehir 
Belediyesi, ulus
lararası bir spor 
organizasyonuna 
daha ev sahipliği 
yapmaya 
hazırlanıyor.
Türkiye Tenis 
Federasyonu tarafın
dan 01 - 03 Şubat 
2013 tarihleri arasın
da düzenlenecek 
olan 16 Yaş 
Uluslararası Avrupa 
Takımlar Tenis

Şampiyonası, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Acemler'deki 
kapalı tenis 
kortlarında gerçek
leştirilecek.
Türkiye'nin yanı sıra 
Hırvatistan, Çek 
Cumhuriyeti, 
Moldova, Hollanda, 
Slovakya, İspanya 
ve Ukrayna'dan gele
cek toplam 32 
sporcu, şampiyonluk 
için ter dökecek

Fenerbahçe,Bursaspor 
Maçına Hazır ,
Fenerbahçe, 
Ziraat Türkiye 
Kupaşı'nda yarın 
Bursaspor ile oyna 
yacağı maçın hazır
lıklarına dün öğle 
saatlerinde yaptığı 
antrenman ile 
tamamladı.
Can Bartu 
Tesisleri'nde sportif 
direktör ve teknik 

sorumlu Aykut 
Kocaman yöneti
minde gerçekleşen 
antrenman koşu, 
ısınma ve pas 
organizasyonlarıyla 
başladı.
Daha sonra oyuncu
lar taktiksel ve 
bireysel çalışmalarla 
idmanı tamamladı. 
Tedavilerine 

devam edilen Sezer 
Öztürk, takımdan 
ayrı yaptığı çalış
malarla antrenmanı 
tamamladı.
Caner Erkin ise, 
tedavi ve çalış
malarını tesislerde 
sürdürdü.
Bu antrenmanla 
hazırlıklarını tamam
layan Fenerbahçe, 

bugün saat 09.30'da 
Can Bartu 
Tesisleri'nde bir 
araya gelecek.
Sarı - laciverttiler 

saat 10.45'te 
Pendik - Yalova 
feribotuyla 
Yalova'ya geçecek 
ve ardından kara 
yoluyla Bursa'ya 
ulaşacak
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HilKitıiıMtMıııillııll İssizlik yerinde saydı
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
2012 yılı bütçe 
gerçekleşmelerini 
basın toplantısıyla 
açıkladı.
Şimşek, 2012*de 
bütçe açığının 28.8 
milyar lirayla 33.5 
milyar liralık Orta 
Vadeli Program 
hedefinin altında 
kaldığını söyledi.
Geçen yıl bütçe 
gelirleri 331.7, 
giderler 360.5 mil
yar TL olarak belir
lendi. Bütçe 
açığının GSYH'ye 
oranı yüzde 2 oldu.
Vergi gelirleri 
geçen yıl 278.8 mli- 
yar TL olurken, 
vergi gelirleri tahsi
latında yüzde 9.8 
artış meydana 
geldi.
ARALIK'TA AÇIK 
15.5 MİLYAR 
Şimşek, geçen yılın 
Aralık ayında ise 
merkezi yönetim 
bütçe giderlerinin 
42,8 milyar lira, 
bütçe gelirlerinin 
27,3 milyar lira

I olarak gerçek
leştiğini, bütçe

KAŞEDE 0€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK Tet:|0.224|S139SI3 Fax:(0.224)513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

açığının da 15.5 
milyar lira 
olduğunu ifade etti.

ENFLASYON 
YÜZDE 5.3'E 
DÜŞER 
Enflasyonun bu yıl 
yüzde 5.3'e ger
ilemesini bekledik
lerini belirten 
Şimşek, geçen yılı 
yüzde 3'e yakın 
büyüme ile kapata
caklarını kaydetti. 
BU YIL GÜÇLÜ 
BÜYÜMEYE

DÖNECEĞİZ 
Şimşek, "Bu yıl nis
peten güçlü ve 
dengeli büyümeye 
döneceğimiz bir yıl 
olacak, iç talebin 
etkisiyle büyüme 
hızlanacak. Yüzde 
4, belki üzerinde bir 
rakama gidiş bek
leniyor. Veriler, yılın 
son çeyreğinde 
toparlanma 
olduğunu ve 2013'e 
nispeten daha 

_çjüçlü gireceğimizi 
gösteriyor" dedi

İşsizlik oranı Ekim 
döneminde yüzde 
9.1'le bir önceki aya 
göre değişmedi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
veriyi normalden 
yarım saat önce 
SMS'le abonelerine 
duyurdu.
İşsizlik oranı geçen 
yılın Ekim döne
minde yüzde 9.1 
olarak belirlendi. 
İşsizlik oranı Eylül 
ayında da yüzde 9.1 
düzeyindeydi.
Tarım dışı işsizlik 
oranı yüzde 11.4

te lift ııim i w
Soğuk ve yağışlı 
hava Antalya’nın 
Demre ilçesinde 
örtü altı üreticisini 
vurdu. Demre 
Toptancı Hali Yaş 
Sebze Meyve 
Komisyoncuları 
Derneği Başkanı 
Fahri Duran, kötü 
giden havaların 
etkisiyle ürün 
kalitesinin 
düştüğünü 
belirtti. Bu durumun 
fiyatları yukarı 
çekme yerine 
düşürdüğüne dikkat 
çeken Duran, hava 
koşullarından olum
suz etkilenen 
domatesin tüm 
üreticilerce aynı 
anda toplanmasının 
yanında, büyük

olarak gerçekleşti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu, normalde 
saat 10.00'da açık
ladığı verileri 
09.25'te abonelerine 

ihracat firmalarının 
pazarda rol alma
masının bu duruma 
yol açtığını kaydetti. 
Domates fiyatların
daki düşüşün ter
sine taze fasulye ise 
üreticisini fazlasıyla 
sevindirdi. Demre 
Hali’nde kilogramı 6 
TL’den hemen alıcı 
bulan taze fasulye, 
büyük şehirlerde

SMS'le gönderdi. 
Ekim döneminde 
işgücüne katılma 
oranı yüzde 51, isti
hdam oranı yüzde 
46.4 oldu.

tüketiciye 9 TL’den 
ulaşıyor. Demre 
Toptancı Hali Yaş 
Meyve ve Sebze 
Komisyoncuları 
Derneği Başkanı 
Fahri Duran 
üreticinin elinde 
kalmayan taze fasu
lyenin yok sattığını, 
iç piyasa talebine 
yetişmenin mümkün 
olmadığını belirtti.

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.Savcıhğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. s13 10 28

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

HASTANELER

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR-FEBİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (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 53
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 45
Yeni Llkltgaz 513 35 00
BP Gaz 514 59 31
Bütünler Llkitgaz 513 30 00
Akçagaz 514 33 79
Totalgaz .514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer-Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokey 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

Akcan Petrol
MAR-PET 30 3 3
Tuncay Otogaz s13 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4473 
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)

ııııliilııiiM
VENÜS SİNEMASI 
ÇAKALLARLA

DANS 2 
HASTASIYIZ 
DEDE: 12:00- 

14:15-16:15-18:15- 
20:15 

CM101MMXIFUN- 
DAMENTALS: 

11:15-14:00-17:00- 
20:00 

REZERVASYON 
513 3321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER... 
h _r _____ r _____ i

ÇÖK! KAPAN! TUTUN !
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatınmıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

AKINCI 
SİTESİ

GEMLİK

Erken Ödeme Avantajı

Akıncı Sitesi, Size hayallerinizin büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katların^ kadar her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS 
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis

* Altınşehir Mh: Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
; r Kat:3 D:21 Nilüfer / BURSA
’İTel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

$ Gemlik Ofis
srEşref DİNÇER Mah. Asilhân No:47 Gemlik / BURSA
- Tel:0224 514 48 41

infe@aliberkerakinci.com

Orhaniye Yeni Mh. 
Mh

,Kayh«n'Mh„ Gemlik *“Sk

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE ZÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın!

j 3 < lrm,k Sk

M f Dr Ziya' ■ 
B|F . . KayaMh.

GEn H*™h-

Burna^
A» ,

EEÜ3 ÜITV

/

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:infe@aliberkerakinci.com


MANASTIR EMLAK
MANASTIR EMLAK |

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI l
www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattın DEMİR/Emlak Müşaviri

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GEMLİKLİN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
17 Ocak 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bankadan İtibaren 
Takip Ettiği Şahsın 

Aracından 
30 Bin TL Çaldı

Bursa'da, bankadan itibaren 
takip ettiği şahsın aracından 30 
bin TL çalan şahıs polis tarafın
dan yakalandı. Haberi syf3’de

Roda Limanı nda TIR 
Kasasından düşen isd öldü 

Roda Limam’nda Çar 
şamba günü çahşıtığı 
kamyonun üzerinden 
yere düşen ve ağır 
yaralanan İbrahim 
Aydın(58) adlı işçi 
kurtarılamadı. TIR’ın 
kasasında beton ze 
mine düşen işçi, dün 
toprağa verildi. 
Haberi sayfa 2’de

Ortak Sağlık 
Güvenlik Birimi 
bulundurmayan 
işyerleri yandı
29 Aralık'ta Resmi Gazete’de yayınlanan 
yönetmelikle "6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu" hayatımıza girdi. 
Tüm işletmelere risk analizi yaptırma zo 
runluluğu geldi. İşletme sahibi, olası 
risklere karşı işyerini incelettirecek ve 
rapor olarak sunacak. Haberi sayfa 4’de

89 Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeni yasaya 
uymayanlar yandı..

Geçtiğimiz akşam gazeteyi hazırlarken, 
Konur Tıp Merkezi doktorlarından Gürsel 
Şensoy geldi.

Orhangazi’de "Gürsel Şensoy Ortak 
Sağlık Güvenlik Birimi" adlı bir firma 
açtığını söyledi.

29 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete 
de yayınlanan yönetmeliğe göre, işyer
leri artık, risk durumuna göre bir Sağlık 
Güvenlik Birimi ile anlaşmak zorunda.

Dr. Şensoy, kurduğu firmanın Gemlik 
Şubesi’nin açılmak üzere olduğunu 
söyledi.
Köşemin yanında bulunan ilan aslında 

bu yasaya göre kurulan firmanın neler 
yapabileceğini anlatıyor. Devamı 4’de

gürsel şensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

• îş Yeri Hekimliği 0 Portör Muayeneleri

• îş Güvenliği Uzmanlığı • İşe Giriş Raporu
• İlk Yardım Eğitimi $ Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

• Risk Analizi S Periyodik Kontroller

http://www.gurselsensoyosgb.com - info@gurselsensoyosgb.comCumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat :1 ORHANGAZİ - BURSA
Tel: 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gurselsensoyosgb.com
mailto:info@gurselsensoyosgb.com
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Ciğerci kedileri...
Çıkarlar insanların kişiliğini bozdu.

Değerler kayba uğradı. Giderek şiddete 
boğuluyoruz.

Gerginlik had safhada...
Aramızda sevgiyi unuttuk. Saygıyı 

da...
Kurallar çoktan tozlu raflar arasında 

“fosil” olmayı bekliyor.
Birbirimize güvenmiyoruz.

Ciddi bir kültür ve ahlak yozlaşması 
yaşıyoruz.

Kurşunlar havada uçuşuyor..
Rüşvet, hile, irtikâp, nüfuz ticareti kol 

geziyor.
Zekâ durdu...
Yürek sustu...
Bu kadar olumsuzluk bir araya gelir 

mi?
Gelirse neden gelir.
Toplum bu kadar acayip bir bozulma 

yaşar mı?
Bozulma tatlı su kurnazlarına yaradı.
Ortalık sağdan sola soldan sağa fırıl

daklarla doldu.
Gazeteler ve televizyonlar yağdanlık

lardan geçilmiyor.
Hangisinin sayfasını açsan, hangi 

kanala girsen “yanaşma” larla 
karşılaşıyoruz.

Bir kısım;
Sanatçı,
Siyasetçi,
Medyacı,
İşadamı,
Yaranma yarışındalar...
Yükselen trendin ilgi ve sevgisine 

mazhar olmak için ellerinden geleni 
yapıyorlar.

Dolayısıyla toplumsal değerler, ahlak, 
hukuk, ilkeler, yerle yeksan...

Varsa yağcılık, yoksa yağdanlık...
Yaşadığımız ibretlik davranışlar bana

Orhan Veli’nin bir şiirini anımsattı;
“Uyuşamayız, yollarımız ayrı;
Sen ciğercinin kedisi, ben sokak 

kedisi;
Senin yiyeceğin, kalaylı kapta;
Benimki aslan ağzında;
Sen aşk rüyaları görürsün, ben kemik.
Ama seninki de kolay değil, kardeşim;
Kolay değil hani;
Böyle kuyruk sallamak Tanrının 

günü.”

Roda Limanı nda TIB 
kasasından düsen işçi iMii

Çarşamba günü saat 02.20 sıralarında 42 HM 045 plakalı 
TIR’a kağıt yüklendiği sırada 3 metre yükseklikten yere 

düşen İbrahim Aydın (58) adlı işçi kurtarılamayarak öldü.
Roda Limam’nda 
Çarşamba günü 
çalışıtığı kamyonun 
üzerinden yere 
düşen ve ağır 
yaralanan İbrahim 
Aydın(58) adlı işçi 
kurtarılamadı.
Kaza, Roda 
Limam'nda 
saat 02.20 sıraların
da gerçekleşti.
42 HM 045 plakalı 
TIR'ın kasasına 
kâğıt hamur 
balyaları yüklemesi 
nin yapıldığı sırada 
taşeron firmada 
çalışan İbrahim 
Aydın (58) isimli 
işçi, TIR'ın kasasın
dan beton zemine 
düştü.
3 metre yükseklik
ten yere yüz üstü 
düşen ve boynunun

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

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

BMISİimİmIhIIbiMi
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde MTS 
Sınav Sorumlusu 
Kursu Başladı. 
14.01.2013- 
11.03.2013 tarihleri 
arasında devam 
edecek olan kursun 
toplam süresi 120 
saat olacak.
Hafta içi akşamları 
saat 18:00 ile 21:15 
arasında devam 
edecek olan kurs 
sonunda başarılı 
olanlar aldıkları 
Sınav Sorumlusu 
Yetki Belgesi ile 
Ehliyet 
sınavlarınının uygu
lamasında görev 
alabilecekler.

kırıldığı ve kulak
larından kan geldiği 
belirtilen işçi, 
düşmesi sonucu 
ağır yaralandı.
İbrahim Aydın, 
kaldırıldığı Gemlik 
Muhammer Ağım 
Devlet 
Hastanesi'nde 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Konuyla ilgili soruş
turma başlatan

53 kişinin başvuru
da bulunduğu kurs
ta Trafik Kuralları, 
Güvenli Araç 
Kullanımı, Trafik 
Eğitimi ve

Cumhuriyet 
Savcılığı olayla ilgili 
Erkan K., İbrahim A., 
Haşan K., Mehmet 
D. ve Mehmet Ali 
Ö.'nin ifadelerine 
başvurdu.

KÖYÜNDE 
TOPRAĞA 
VERİLDİ 
Aydın'ın cenazesi, 
kesin ölüm sebe
binin belirlenmesi 
için Bursa Adli Tıp

Psikolojisi, Ölçme 
ve Değerlendirme, 
İletişim başlıkları 
altında 5 modül 
programı uygu
lanacak

Kurumu'na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürdürülürken, vefat 
eden işçi dün ikindi 
namazından sonra 
Orhangazi’nin 
Hamzah Köyü(nde 
çalışma arkadaşları 
ve Roda 
Personelinin de 
katıldığı törenle 
toprağa verildi.

Her modülde alanın
da uzman ve dene 
yimli eğitimcilerin 
görev aldığı kurs 
yapılacak sınavlarla 
tamamlanacak.

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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Buzlu Yolda Kaza: 5 yatalı
Bursa'nın Orhangazi 
İlçesi ile Sölöz 
Beldesi yolunda 
buzlanma nedeniyle 
kontrolden çıkan 
otomobil, arkasın
dan gelen otomo
bille çarpıştı. 
Kazada 5 kişi yara
landı.
Kaza, dün saat 08.00 
sıralarında 
Orhangazi'ye 
bağlı Dutluca Köyü 
kavşağı yakınlarında 
meydana geldi. 
Orhangazi'den, 
İznik yönüne giden 

23 yaşındaki Ali 
Uğur Derleme 
yönetimindeki 16 
KES 04 plakalı

Bankadan İtibaren Takip Ettiği 
Şahsın Aracından 30 Bin Tl Çaldı
Bursa'da, bankadan 
itibaren takip ettiği 
şahsın aracından 30 
bin TL çalan şahıs 
polis tarafından 
yakalandı 
Bursa'da, bankadan 
itibaren takip ettiği 
şahsın aracından 30 
bin TL çalan şahıs 
polis tarafından 
yakalandı.
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Üçevler 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. Küçük 
Sanayi Sitesi 
içerisinde bulunan 
bir bankadan 30 bin 
TL nakit para çeken 
Ş.K., aracı ile

Irhaneli’nde Kaza: i Yaralı
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde meydana 
gelen kazada 4 kişi 
yaralandı.
Kaza dün akşam 
saatlerinde Gürgür 
Çeşmesi mevkiinde 
meydana gelidi. 
Sadettin Doğan'ın 
kullandığı 16 JC 199 
plakalı otomobile, 
Cavit Taş idaresin
deki 16 JE 177 
plakalı araç arkadan

otomobil, Dutluca 
Köyü Kavşağı 
yakınlarında buzlan
ma nedeniyle kon
trolden çıktı. Yolda 
bir tur dönen otomo
bil bu esnada aynı 

bankadan ayrıldı. 
İzlendiğinden haber
siz şekilde aracını 
Üçevler 
Mahallesi’nde park 
eden Ş.K., işyerine 
girdi. Bu sırada, 

çarptı. Kazada (50), Şaziye Taş (50), 
yaralanan Cavit Taş Orhan Bayram (18)

yönde gelen 59 
yaşındaki İsmail 
Olcar yönetimindeki 
16 KEP 07 plakalı 
otomobille çarpıştı. 
Kazada buzlu yolda 
kayan otomobilde

Ş.K.'yi bankadan 
itibaren takip eden 
şahıs ise aracın 
kapısını tornavida 
ile açarak içerideki 
içinde 30 bin TL 
bulunan çantayı 

bulunan sürücü 
İsmail Olcar ile bir
likte diğer aracın 
sürücüsü 
Ali Uğur Derleme, 
eşi, 26 yaşındaki 
Emine Derleme, 
çocukları 2 
yaşındaki Elif 
Derleme ve 
55 yaşındaki 
Mustafa Dere 
yaralandı.
Yaralılar, çağrılan 
ambulanslara 
konarak 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Soruşturma 
sürdürülüyor 

alarak kaçtı. 
Aracına 
döndüğünde soyul
duğunu anlayan 
Ş.K. polise haber 
verdi. Güvenlik güç
leri, olayı gerçek
leştirdiği belirlenen 
S.K. isimli şahsı 
kısa sürede yakala 
dı. Yaralama suçun
dan sabıkası bulun
duğu öğrenilen S.K., 
emniyet müdür- 
lüğüne götürüldü. 
İfadesi alınan zanlı, 
'Hırsızlık suçundan' 
sevk edildiği adli 
makamlarca tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

ve Sadettin Doğan 
(27), Orhaneli Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
Şaziye Taş ilk müda
halenin ardından 
Bursa'ya sevk 
edilirken, diğer 
yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Ölüme gitmek 
isteyen kailim 
polis kurtardı

Bursa'da aşırı 
alkollü olduğu 
gözlenen 35 yaşın
daki bir kadın, uzun 
süre polis ekipler
ine direndikten 
sonra kendisini 
araçların önüne 
atarak trafiği 
tehlikeye soktu. 
Polis ekipleri 
bayanı ikna etmek 
isteyince sinir krizi 
geçiren G.A. 
alkolün etkisi ile 
etrafına küfür edip 
hakaretler yağdırdı. 
Olay, saat 06.45 
sıralarında merkez 
Osmangazi İlçesi 
Altıparmak 
Mahallesi Stadyum 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. Alkollü 
bir bayanın yolun 
ortasından yürüy
erek trafiği tehlik
eye düşürdüğü ■ 
ihbarı, polis ekip
lerini harekete 
geçirdi. İki çocuk 
annesi G.A., olay 
yerine gelen polis 
ekiplerine 'Hayattan 
bıktım ölmek istiyo
rum* diye bağır
maya başladı. 
Kendisini ikna 
etmek isteyen 
polislerden kurtu
lan G.A., kendisini 
bir anda otobüsün 
altına attı.
Otobüsün yavaş 
hareket etmesi ile 
korkulan olmazken, 
G.A. bu kez ise 
kendisini yol 
kenarına alan 

«ımlrla lıı «hui Mvmi ııımM
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TEMA Vakfı tarafından başlatılan Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su,tüketiminin oplonmesı için sız do katılın

polis ekiplerine 
'Beni niye kurtar
mak için çalışıyor
sunuz sizin başka 
işiniz yok mu' diye 
tepki gösterdi. Sinir 
krizi geçirip ağla
maya başlayan 
G.A. için polis ekip
lerinin ihbarı ile 
olay yerine 112 Acir 
Servis ekipleri sevk 
edildi. Uzun süre 
oturduğu yerden 
kalkmak istemeyen 
G.A. kendisiyle 
konuşmaya çalışan 
polislere 'Burada 
iki polis vardı beni 
kurtaran nerede 
onlar', 'yazıklar 
olsun size' diye 
bağırarak küfürler 
yağdırdı. Polis 
ekipleri ise kendi
lerine hakaret 
bayana 'Lütfen ken
dinize zarar ver
meyin, nereye gide
cekseniz söyleyin 
taksi ile veya ekip 
arabasıyla sizi 
gideceğiniz yere 
götürelim* diyerek 
yardımcı olmak 
istedi. Polisleri 
yardımına cevap 
vermeyen G.A. 
tekrar yola fırlayıp 
kendisini başka bir 
aracın altına atmak 
istedi.
Çevredekilerin. 
şaşkın bakışları 
arasında ambu
lansa bindirilen 
G.A.'nın durumu
nun iyi olduğu 
öğrenildi

Gemlik Körfez iMiMw.gemlililiorfezMazetesl.com

iMiMw.gemlililiorfezMazetesl.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeni yasaya 
uymayanlar yandı...

AB uyum yasalarına göre düzenlenen 
yeni yasalar birer birer uygulamaya 
konuyor.

Bu yasalar aslında iş yaşamına çeki 
düzen verecek.

Yasalara uymayanlar çekip gidecekler.
Yalnız işyerleri değil, konutlar da bu 

yasa kapsamına alındı...
Gürsel Şensoy, Gemlik’te önemli işyer

leri ile yaptıkıları görüşme sonucu İşyeri 
Sağlık Güvenlik Birimi anlaşması yaptık
larını söyledi.

İşyeri doktoru diye de adlandırabile
ceğimiz bu birimde, değişik türden he 
kimler görev alacak ve işyerlerini denet 
leyerek rapor hazırlayacaklar.

İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi ile anlaş
mayan işyeri sahiplerine kontroller 
halinde 3 bin ile 4 bin 500 lira arasında 
ceza verilebilecek.

50 kişi çalıştıran işyerleri ise Güvenlik 
Birimi ile anlaşmayanlara 12 bin 500 lira 
ceza gelecek..

Konutlarda da uygulanacak olan bu 
yasa da apartman maliklerine devlet 
destek sağlayacak.

Öğrendiğime göre devlete yüzde 70 
destek verirken, apartman sakinleri de 
yüzde 30 katkı koyacaklar.

İşverenler yeni bir döneme giriyorlar.
Bu konuda mali müşavirlerinden bilgi 

almayanlar, bizim Sosyal Güvenlik Destek 
primleri ile ilgi yasa çıktıktan sonra 
başvurmadığınız için, başımıza gelenler, 
başkalarının başına gelmesin diye anım
satıyorum.

GTSO DA MESLEK LİSTELERİ 
İNTERNETTE YAYINLANDI
Dün, Gemlik Ticaret ve Sanayi Oda 

sı’nın internet sayfasına öğleden sonra 
kısa bir not düştü. Bu not şöyleydi:

“Oda Organ Seçimleri İle 
ilgili Önemli Duyuru
Şubat- Mart 2013 tarihlerinde yapıl

ması öngörülen Oda Organ Seçimlerin de 
NACE kodlarına göre, yeniden düzenle
nen Meslek Grubu listeleri TOBB tarafın
dan hazırlanmıştır.

Meslek Grubunuzu sorgulamak İçin 
Tıklayınız..."

GTSO ve GTB’nun seçimleri ile ilgili- 
haberi gazetemiz duyurunca, üyeler 
arasında çalışmalar başladı.

Gemlik İnşaat Müteahhitleri Derneği bu 
haber üzerine üyeleriyle toplantı 
yapacağını açıkladı.

Birçok kişi de GTSO nun hangi meslek 
grubunda olduğunu öğrenmek için 
Odanın kapılarını aşındırmaya 
başlamışlardı.

GTSO Genel Sekreteri Ağah Arda, 
üyelerin meslek gruplarını internet 
üzerinden öğrenebilmeleri için kolaylık 
sağladı.

Kimlik numarası ve adı soyadını yazan 
üye hangi grupta olduğunu artık kolayca 
öğrenebilecek.

Asıl yarış bundan sonra.

GTSO Internet sitesinde 
meslek grupları yayınlandı
Şubat veya Mart 
ayında yapılması 
beklenen Gemlik 
Ticaret ve Sanayi . 
Odası seçimleri 
nedeniyle, TOBB 
tarafından hazırla 
nan meslek grupları 
listeleri Oda’mn 
internet sitesinde 
yayınlandı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Ağah Arda, 
yaptığı açıklamada, 
şunları söyledi: 
"İlçe Seçim Kurulu 
tarafından yapılacak 
olan Oda seçim
lerinde 13 meslek

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başladı 

Ortak Sağlık liiıııııllt Birimi 
kıMımıaı işyerleri namlı
29 Aralık'ta Resmi 
Gazete’de yayın
lanan yönetmelikle 
“6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu” hayatımıza 
girdi.
Bu kanunla, 1 Ocak 
tarihi itibariyle tüm 
işletmelere risk 
analizi yaptırma 
zorunluluğu geldi. 
İşletme sahibi, olası 
risklere karşı işyeri
ni incelettirecek ve 
rapor olarak suna 
cak.
Bunu da Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığından, ruh
satlanmış “Ortak 
Sağlık Güvenlik 
Birimleri” aracılığıy
la yapacaklar.
İlçemizde Gürsel 
Şensoy Ortak Sağlık 
Birimi (GS/OSGB) 

grubu bulunuyor. Bu 
gruplara girecek 
üyelerin TOBB 
tarafından hazır
lanan NACE kodları 
daha önce üyeleri 
mize gönderilmişti. 
NACE kodlarına 
göre hangi meslek 
grubunda olduğunu 
öğrenmek isteyen 
üyelerimiz 
www.gtso.org.tr. 
internet adresimize 
girerek, burada 
bulunan bölümde 
TC. numarası, adı ve 
soyadını yazarak 
meslek grubunu 
öğrenebilirler." 

adında bir ortak 
sağlık güvenlik biri
mi kuruldu.
Orhangazi Merkez 
şirketinin Gemlik 
temsilcisi Pınar 
Uzun, yakında 
Gemlik Şubesi’nin 
de hizmete gireceği
ni söyledi.
Uzun, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
yeni kanunla 
Gemlik’te tehlikeli ve 
çok tehlikeli sınıfta 
birçok iş yeri bulun
duğunu, kolaylıkla 
bunun ayrımının 
yapıldığını 
belirterek, "Bu sınıfa 
giren işyerleri 
muhasebeciler ve 
mali müşavirlikler 
tarafından bilinmek
tedir. İsteyen iş 
veren hangi sınıfa 
girdiğini muhasebe

cisinden veya mali 
müşavirinden 
öğrenebilir.” dedi. 
Zeytin ticareti 
yapanlar, oteller, 
hayvan yetiştirenler, 
kasaplar, büyük 
marketler, nakliyeci 
ler, benzin istasyon
ları inşaat firmaları, 
mobilyacılar, mer
mer üreticileri gibi 
çok sayıda iş kolu 
bu tanımlamaya 
girdi." dedi.
6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği 
Kanunu’nca getirilen 
cezalar çok ağırlaş 
tırıldığını beliirten 
Uzun, "Örneğin, risk 
analizi yaptırmayan 
firmalar tespit 
edildiğinde 3000- 
4500 lira/aylık 
gecikme cezası 
ödeyecek.

Çalışan sayısı 50’yi 
geçtiği halde bir 
ortak sağlık güvenlik 
birimiyle anlaşmadı 
ğı tespit edildiğinde 
ise ceza miktarı 12 
bin 500 liradır.
6331 sayılı kanunun 
amacı, ülkemizde 
çok görülen iş kaza 
lannı ve meslek 
hastalıklarını ve 
buna bağlı ölümleri 
azaltmak, kaliteli bir 
çalışma ortamı 
yaratmaktır.
Bu amaçla 
- İşçiler düzenli 
eğitimden geçirile
cek
- İlk yardım acil 
durum planlaması 
{yangın vs.) gibi 
temel iş sağlığı 
eğitimleri iş veren 
tarafından işçisine 
verilecektir." dedi.

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gtso.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

İTİBARI MUHAFAZA

İnsanoğlu, sempati duyduğu, gönül 
verdiği, sevdiği insanları tabulaştırıp, her 
türlü uygulamasını velevki hukuka aykırı 
da olsa gözardı edebiliyor.

Kimi itibarı iade edilenlerin, hiçbir zaman 
itibarlarını yitirmediklerini ifade edebiliyor.

Gerçekleri, kendileri ile birlikte görüp, 
yaşadıkları çoğu kimse varken, saptırmaya 
çalışmakla toplumdaki saygınlığını, kendi 
itibarını yitirmeye sebep olabileceğini 
düşünmüyor, dikkate almıyor.

Demokrat Parti’nin 27 Mayıs 1960’da ikti
dardan uzaklaştırılmasını haksız bir uygu
lama olarak görebiliyor.
Tahkikat Komisyonun “Ordu içindeki 

bazı genç subayları tahrik edenleri soruş
turulması” için kurulduğunu, masum 
olağan bir görev gibi niteleyip göstermek
te.

Hiçte öyle değil.
Tahkikat Komisyonu “Bir kısım basın ile 

CHP’nin hareketlerini inceleme korniş 
yonu” olarak kuruldu.

Zalimlerin safında olanlar, onlara sempati 
duyanlar, mazlumların uğradıkları maddi 
ve manevi üzüntüleri bilmezler, anlayamaz 
lar.

O masum DP yönetimi, millet partiye oy 
vermiş, Kırşehir’i kaza, CHP’ye oy vermiş 
Abana’yı köy yapmadı mı? CHP'nin mal 
varlıklarına el koymadı mı?

Halk evleri alınmadı mı?
Bu ulusun makus talihini yenen, İnönü 

zaferlerinin muzaffer komutanı, Garp 
Cephesi komutanı, Cumhuriyetin kuru
cusu, ikinci cumhurbaşkanı, Lozan Barış 
Antlaşmlasıyla T.C’nin tapusunu getiren 
murahassı, Demokratik rejimin banisi, 
Sayın İsmet İnönü’ye Topkapı’da, 
Geyikli’de canına kastedici saldırılar DP 
lilerce uğratılmadı mı?

Uşak’ta başına taş atılmadı mı ? 
Kayseri’ye giremezsin denip, seyahat 
ettiği tren Yeşilhisar’da durdurulmadı mı ?

T.B.M.M ‘de hamido, içinde tabanca bulu
nan çantayı İnönü’ye fırlatıp, atmadı mı?

İnönü, Meclisten üç oturum ceza verilerek 
atılmadı mı?

Cumhurbaşkanı elinde DP rumuzlu bas
tonla dolaşma dı? Edirne’de yaptığı bir 
konuşmada CHP’lileri “Ehli salip ordusu” 
diye nitelendirmedi mi? Devrin başbakanı 
devlet radyosundan gece, gündüz muhale
fete isnat ve iftiralarda bulunmadı mı? 
Vatan cepheleri kurdurulup DP’li olmayan
ları bir noktada vatana düşmanmış gibi 
öteleştirme yapılmadı mı?

Ölmüş insanları bile vatan cephesine 
katıldıkları sabah akşam radyolarda ilan 
edilmedi mi?

Profesörlere kara cübbeliler denilmedi 
mi?

Rektörler yerlerde sürüklenmedi mi?
Biz, bu orduyu yedek subaylarda idare 

ederiz denmedi mi?
Herhalde bu davranışlar demokrasinin 

gereği değildi? Camiler ayrılmış, kahveler 
ayrılmış, insanlar birbirini kurşunlama 
mamışlarmıydı?

80 yaşındaki Hüseyin Cahit Yalçın, Millet 
Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, 
Orkun Birgit ve onlarca gazeteci hapse 
atılmadı mı?

Ahmet Emin Yalman, kurşunlanmadı mı? 
Konulan peşin sansürle gazeteleri beyaz 
sayfalarla yayınlanmadı mı?

Basın yatak odalarımıza bile girebilir 
diyenlerce.

Bunlar yurt genelindeki görülen bilinen 
yaşanan olumsuzluklar.

Gelelim Gemlik’e.
DP ocak bucak başkanları devlet 

görevlilerine az mı baskı yaptı.
Kaymakamın makamında masaya ayak

larını uzatıp koyanlar CHP’li değildi her
halde.
Sunğipek’teki sendika kongresinde 

sendikayı, hükümeti o günün milletvekili 
ve TBMM Başkan vekili Ağah Erozan’ıın 
huzurunda eleştiren Nizamettin’in başına 
gelmedik kalmadı.

CHP Balıkpazarı lokalinde Bucak kongre

si yaparken, polis ses dışarıya taşıyor diye 
anahtar deliklerini tıkattı.

Işık vuruyor diye perde kapattırdı.
Ama, DP Belediye kahvesinde toplantı 

yapıyor, toplantı dışarıya hopörlörle ver
iliyor, Palaspur Mustafa’nın kahvesine 
naklen toplantı konuşmaları aynen 
aktarılıyordu.

Emin Bora öncesi Sendika Başkanı ve 
kardeşi Sunğipek’in ali kıran baş keseni 
idi adeta. Müdürler, şefler karşılarında el 
pençe el divan duruyordu. CHP’li işçiler 
tedirgin ediliyor, kaçırmak için en ağır 
işlerde çalıştırıyor, işsizleri ise alınmıyor
du.

27 Mayıs ihtilal sonrası AP Demokrat 
Parti’nin mirasını epeyi bir zaman yedi. 
Celal Bayar Kayseri de hapisti. AP iki kez 
af kanunu teklifini meclisten çekti.

İnönü, “Kuyudan çıkaracağım” diyerek, 
CHP’nin desteğiyle Celal Bayar 
Cezaevinden afla çıkarıldı.

Celal Bayar, AP’nin tutum ve davranışını 
içine sindiremedi. Demokratik Parti’yi kur
durdu, destekledi.

O Celal Bayar sevdalıları, eski sevgi ve 
saygılarını bu nedenle kendisinden esirger 
oldu.

Gemlik’e gelişinde yalnız İbrahim Onur, 
Tevfik Uygun, Emin Dalkıran ilgi gösterdi 
kendisine.

Nerede idi hayranları?
Kayseri yollarına düşenleri ?
Düşmeye göre. Ona saygı göstermede 

bu İnan Tamer hiç kusur etmedi.
Eşinin ölümünde taziyelerini bir mektup 

la sundu.
Gemlik’e geldiklerinde kendilerini ziyare

tle hoşgeldiniz dedi, sohbet etti. Masasına 
kabul edildi. Nerede idi o zaman Bayar 
sevdalıları?

Evet, siyasi mücadelede karş karşıyay- 
dık. Ama, o hemşehrim, yaş büyüğüm, 
Gemlik’in yetiştirdiği siyasi büyüğümdü.

Gelelim Adnan Menderes ve iki ark- 
daşının idamına. Aydın Menderes, tele
vizyonlarda bir kaç kez İnönü’nün idamları 
önlemek için büyük uğraş verdi dedi. 
Şükranlarını sundu.

Kimileri hala bu gerçeği bilmezden geli 
yor.

Gönüllere yerleşen İnönü sevgisizliği bir 
türlü kendilerini olumsuz duygulardan 
arındıramıyor.

İtibarlı olmak, bir meziyet, ama onu 
muhafaza etmek daha büyük bir meziyet 
değil mi?

100 hin Bağ-Kur'lunun horcu silindi
Prim borcu bulun
duğu için, yakınları 
sağlık hizmeti ala
mayan Bağ- 
Kur'luların ödemesi 
gereken borçlar 
silindi. Bu kapsamda 
100 binin üzerinde 
kişinin borcu bulun
duğu öğrenildi. 
Geçen hafta 
Meclis'ten geçen 
düzenleme ile bu 
kapsamdakilerin 
borcu affedilerek

devlet milyonlarca vazgeçti. Özellikle
liralık alacağından esnaf ve çiftçi olarak

çalışan Bağ-Kurlular 
bulunuyor.
Bağ-Kur'da 60 gün 
ve daha fazla prim 
borcu bulunanlar 
sağlık hizmeti 
alamıyor. Bu neden
le bu kişiler sigor
tası olan eş veya 
anne-baba gibi 
yakınları üzerinden 
sağlık hizmeti aldı. 
Ancak kendi sigor
talı bulunduğu için 
kanunen başkaları 

üzerinden sağlık 
hizmeti almamaları 
gerekiyor.
Uygulamada ise yüz 
binlerce kişi bu şek
ilde sağlık hizmeti 
aldı.
SGK da bu durumda 
olanları tespit 
ederek borç çıkardı. 
Ancak çıkarılan afla 
prim borcu olduğu 
için eş, anne veya 
babasının üzerinden 
sağlık hizmeti alan

lar, kendilerine 
çıkarılan borçları 
ödemeyecekler. 
Öte yandan devlet, 
yıllardır alamadığı 
sosyal güvenlik 
destek primlerinin 
(SGDP) peşine 
düştü. Meclis'ten 
geçen ve yaklaşık 
600 bin kişinin bor
cunu yapılandıran 
düzenleme ile 1,5 
milyar lira prim tah
silatı hedefleniyor

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Cumhuriyetin 100. 
kuruluş yıldönümü 
olan 2023'de 5 mil 
yon turisti kente 
çekmeyi planladık
larını belirtti. Harput, 
"Bütün bu çalış
malar için yaklaşık 
13 milyon TL har
candı. Bundan da 
yıllık 4 milyon TL 
gelir bekliyoruz. 
Yapılan harcamalar 
3 yıl içinde kendini 
amorti edecek." 
dedi.
Vali Şahabettin 
Harput, Arap 
gazetecilerinin de 
katıldığı bir toplantı 
ile Bursa'nın jeoter- 
mal durumun 
masaya yatırdı.
Jeotermalin 
Bursa'nın tarihinde 
köklü bir yeri 
olduğunun altını 
çizen Vali 
Şahabettin Harput, 
kentin 8 bin yılık tar
ihinde jeotermal gibi 
müstesna hâzineleri 
bulunduğunu anlat
tı.

POMPACI 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK

Bursa'nın önemli bir 
zenginliğinin jeoter
mal olduğunu anla
tan Harput, "Uzun 
yıllardır, asırlardır 
Bursa bir kaplıcalar 
şehri olarak bilinir. 
Ancak, son yıllarda 
iyice azalan sıcak 
sularla Bursa'mızda 
toplam 23 kaplıca ve 
Otel sadece 16 litre 
sıcak suyla idare 
etmeye çalışıyordu. 
Dünyanın en eski ve 
güçlü sıcak su böl
gelerinden olan 
Bursamızda bu mak
satla valiliğimizin 
öncülüğünde Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve BTSO 

işbirliğinde kur
duğumuz Jeotermal 
A.Ş. ile 4 yıl içinde 
çok büyük çalış
malar yapıldı." dedi.

Turizm sektörü 
içinde en karlı 
olanının Termal ve 
Kongre Turizmi 
olduğunu belirten 
Vali Harput, özellikle 
termal ve sağlık tur
izminin diğer turizm 
türlerine göre 6 ila 8 
kat daha fazla gelir 
bıraktığını söyledi.

"DÜNYA'DA 400 
MİLYAR DOLARLIK 
BİR SAĞLIK 
TURİZM PASTASI 
VAR
Valilik olarak 
Jeotermal A.Ş. ile 
açtıkları yeni kuyu
larla Bursa'nın her 
tarafına tek elden 
sağlıklı ve yeterli su 
vermeyi amaçladık
larını anlatan

Harput, şöyle 
devam etti: "Sağlık 
turizminin iki 
ayağından birisi 
medikal sağlıksa 
diğeri termal sağlık
tır. Bu alanda bir 
taraftan İl Sağlık 
Müdürlüğü 
bünyesinde bir 
Sağlık Turizm Şube 
Müdürlüğü oluştu
ruldu.
Günümüzde özellik
le yaşlanan dünyada 
sağlık turizminin 
önemi daha da 
gelişiyor. Dünyada 
yıllık 400 milyar 
dolarlık bir sağlık 
turizmi pastasının 
var. Avrupa'da ise 
40 milyon insanın 
sağlık turizmi için 
bir yerlere gittiğini 
biliyoruz. 2020 yılın
da dünyada bir mil
yardan fazla yaşlı 
insan olması bek
leniyor. Bu gün 
Avrupa'da 55 yaş 
üstü insan sayısı 
125 milyon ve 2020 
yılında bu rakamın 
200 milyon olması 
öngörülüyor. 2010 
yılı için dünyada 
sağlık turizmine 
ayrılan bütçe 100 
milyar dolar 
iken bu rakamın 
2020'de 500 milyar 
doları bulması bek
leniyor."

Gemlik Anadolu 
imam Hatip Lisesi 
Koridorları ve 
Kantin Değerler 
Eğitimi Projesinin 
Ruhuna Uygun 
Görsellerle 
Donatılıyor 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi'nde üç yıldır 
yürütülmekte olan 
Değerler Eğitimi 
Projesi kapsamında 
işlenen" Tarihe ve 
Kültürel Mirasa 
Saygı” 
çerçevesinde 

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİKKÖRFEZGAZETESİ [4AAAAA
İstiklal Caddesi Bora Sokak H 1 !| 1.1 Ufl
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 1"™

okul koridorları, 
kantin projenin 
ruhuna uygun 
görsellerle Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip
Lisesi resim 
öğretmeni Niyazi 

Yıldırım ve And. 
11/B sınıfı öğrenci
lerinden Oğuzhan 
Çiçek ve Hüseyin 
Tarık Niş 'in özve 
rili çalışmaları 
sonucunda -tarih 
ve kültürel 
miraslarımızın res
imleriyle süslendi

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir 
BEYZA PETROL 

Hisar Malı. Yalova Yolu 
üzeri Özdilek Yanı 

1. Km. GEMLİK

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KAŞ6D6 B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sanal Kitap Fuarı Sona Erdi
Türkiye'nin en büyük 
online kitap satıcısı 
idefix.com'un düzen
lediği ve geleneksel 
hale gelen Sanal 
Kitap Fuarı sona 
erdi. Bu yıl onun- 
cusu düzenlenen 
fuarda yaklaşık 1 
milyon kitap, 
okurlarla buluştu. 
10. İdefix Sanal 
Kitap Fuan'nın en 
çok satan kitabı ise 
Amin Maaloufun 
"Doğu'dan Uzakta" 
adlı eseri oldu. 
10. İdefix Sanal 
Kitap Fuan'nda 
Türkiye'de en çok 
sipariş İstanbul'dan 
alındı. Yurtdışında 

ise en çok kitap 
KKTC tarafından 
satın alınırken; 
Malezya, Singapur, 
Yeni Zelanda gibi 
ülkelerden de sipariş 
verildiği görüldü. 
idefix'in düzenlediği 
ve artık bir klasik 
haline gelen Sanal 
Kitap Fuan'nın 
onuncusu sona erdi. 
23 Kasım-23 Aralık 
tarihleri arasında 
süren fuar boyunca 
toplam yaklaşık 1 
milyon kitap okuyu
cular tarafından 
satın alındı. Tam bir 
edebiyat şöleninin 
yaşandığı idefix'in 
Sanal Kitap Fuarı bu

sene 2.081.661 kişi 
tarafından ziyaret 
edildi. 1500 
yayınevinin 150.000 
farklı kitabı %70'e 
varan indirimlerle 
okurlara sunuldu.

150.000 farklı kitap
tan 1 milyon adet 

stok tuttuklarını 
belirten idefix 
Direktörü Bora 
Ekmekçi, siparişleri 
%80 oranla aynı gün 
kargoya teslim ettik
lerini bildirdi. Ayrıca, 
idefix 10. Sanal 
Kitap Fuarı'nda Can 
Dündar, Yekta

Kopan, Ahmet Ümit 
gibi önemli yazarlar 
kitaplarını idefix 
üyeleri için imzal
adılar.
En çok sipariş İstan
bul ve KKTC'den 
ldefix Direktörü Bora 
Ekmekçi en az ve en 
çok siparişin ver
ildiği illeri sırala
yarak, "En çok ilgi 
İstanbul, Ankara, 
İzmir, Kocaeli ve 
Bursa'daki kitapsev
erler tarafından gös
terildi. En az sipariş 
veren iller ise 
sırasıyla Kilis, 
Bayburt, İğdır, 
Hakkari ve 
Osmaniye oldu" şek

linde konuştu. 
Sanal Kitap 
Fuan'nda geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl 
da 34 farklı ülkeden 
alışveriş gerçekleşti. 
Bu ülkeler arasında 
sırasıyla KKTC, 
ABD, Almanya, 
Fransa, Ingiltere, 
Belçika, Kanada, 
Avustralya, İsveç ve 
İsviçre yer aldı. 
Fuarda ayrıca ilginç 
bir detay olarak 
Malezya, Polonya, 
Singapur, Yeni 
Zelanda ve 
Bulgaristan'dan da 
sipariş verildiği 
görüldü.

Bursa İhracatta, OiııiMiiı llleıl ne Tiirkiue Uçüncüsü
Otomotiv ve tekstil 
sektörlerinin kalbi 
konumundaki Bursa, 
2012 yılında otomo
tivde, 7 milyar 113 
milyon dolarlık ihra
cat ile lider, 11 mil
yar 916 milyon 
dolarlık toplam ihra
catıyla da İstanbul 
ve Kocaeli'nin ardın
dan Türkiye 
üçüncüsü oldu. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) 
kayıtlarından 
derlediği bilgilere 

göre, 2011 yılında 12 
milyar 523 milyon 
465 bin dolar ihracat 
rakamını bulan 
Bursa, 2012'yi yüzde 
4,8'lik düşüş ve 11 
milyar 916 milyon 
551 bin dolar ihra
catla kapattı.
Bursa, bu dönemde 
2012 yılında 168 ülke 
ve özerk bölge ile 13 
serbest bölgeye 
ihracat gerçekleştir
di. Almanya, 1 milyar 
880 milyon 56 bin 
dolar ile ilk sırada 

yer alırken, bu ülkeyi 
1 milyar 325 milyon 
412 bin dolar ile 
Fransa ve 1 milyar 
273 milyon 528 bin 
dolar ile İtalya izledi. 
Bursa'nın toplam 
ihracatından, en 
büyük payı 7 milyar 
113 milyon 668 bin 
dolar (yüzde 59,69) 
ile otomotiv sektörü 
aldı. Bu başarısıyla 
Bursa, 19 milyar 63 
milyon dolarlık 2012 
yılı toplam otomotiv 
ihracatının yüzde

37,31'ini de tek başı
na gerçekleştirdi. 
Otomotiv ihracatında 
açık ara lider olan 
Bursa'yı, 4 milyar 
168 milyon dolar 
ihracat ve yüzde 
21,86'lık pay ile 
Kocaeli, 3 milyar 583 
milyon dolar ihracat 
ve yüzde 18,79'luk 
pay ile İstanbul, 1 
milyar 420 milyon 
dolar ihracat ve 
yüzde 7,45'lik pay ile 
Sakarya izledi.
Milyar doların 

üzerinde otomotiv 
ihracatı gerçek
leştiren bu 4 ilin, 
2012 yılı toplam oto
motiv ihracatındaki 
payı ise yüzde 
85,43'ü (16 milyar 
286 milyon dolar) 
buldu. Tekstil ve 
ham maddelerinde 
ise Bursa'nın ihra
catı, 1 milyar 54 
milyon 607 bin dolar 
olarak gerçekleşti. 
Bursa, bu rakamla 
Türkiye'nin 7 milyar 
849 milyon 702 bin 

dolarlık 2012 yılı 
toplam tekstil ve 
ham maddeleri ihra
catının yüzde 
13,43'ünü karşıladı. 
Hazır giyim ve kon
feksiyonda ise yılı 
620 milyon 920 bin 
dolar ile kapatan 
Bursa, Türkiye'nin 
16 milyar 88 milyon 
99 bin dolarlık 2012 
yılı toplam hazır 
giyim ve konfeksiy
on ihracatının yüzde 
3,85'ni gerçekleştir
di.

'Engelsiz nağmeler' Projesi B iiyük İl h i Görüyor
Bursa Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi 
tarafından hayata 
geçirilen 'Engelsiz 
Nağmeler' projesi 
büyük ilgi görüyor. 
Yusuf Oranlı ve lise 
öğrencisi Yasemin 
Kınav tarafından 
hazırlanan ve Bursa 
Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi 
tarafından hayata 
geçirilen 'Engelsiz 
Nağmeler' projesi, 
engelli vatan
daşların, müziğin 
insan sağlığı 
üzerindeki iyileştirici 
etkisiyle engelleri 

aşabilmelerini, 
yaşam kalitelerini 
ciddi ve kalıcı 
çözümlerle arttır
malarını hedefliyor. 
Müzik danışman
lığını Türkiye'nin en 
büyük Türkçe pop 
müzik arşivine sahip 
olan Hakan Eren'in 
üstlendiği projede 
psikolojik danışman
lığı ise Yalçın Kireççi 
yürütüyor.
Proje hakkında bilgi 
veren fikir sahip
lerinden Yusuf 
Oranlı, ortaöğretim 
eğitimine devam 
eden ve müzikle

ilgilenen öğrenciler 
ile yaş sınırı 
belirtilmemiş engelli 
bireyleri müzikle bir 
araya getireceklerini 
söyledi.
Projenin paylaşma, 

farklı olanı tanıma ve 
kabul etme, farklılık
lara uyum sağlama, 
problem çözme, 
üretken ve yaratıcı 
olma gibi değerlerin 
geliştirilmesine katkı 

sağlayacağını kayde
den Oranlı, 
'"Engelsiz 
Nağmeler'de yapıla
cak aktivitelerle 
engelli bireylerin 
özgüvenlerini 
geliştirmek, 
ihtiyaçları olan 
sosyal ortamı onlar 
için oluşturmak, 
sosyalleşmelerine 
katkıda bulunmayı 
amaçlıyoruz. 
Ailelerinin ve öğret
menlerinin dışında 
kalan kişilerle nasıl 
iletişim kurabilecek
lerini öğrenmeleri 
istiyoruz." dedi.

Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
Engelliler Meclisi'nin 
de Türkiye'ye örnek 
çalışmalar gerçek
leştirdiğini söyledi. 
Engelli bireylerin 
topluma kazandırıl
ması amacıyla 
yürütülen her 
çalışmaya destek 
olacaklarının altını 
çizen Pala, 
Bursa'nın özellikle 
engelliler konusun
daki atılımlarıyla 
önde bir şehir 
olduğunu dile 
getirdi.
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Fili HHim H İMİ KİM iw Türk İşi e-recete!
Milli Piyango'nun 
özelleştirilmesinde 
danışmanlık seçimi 
için verilen ilanla, 
özelleştirme 
ihalesinin içeriği 
netlik kazandı. 
Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı, 

şans oyunları 
özelleştirmesinde 
danışmanlık 
seçimi için 
ihaleye çıktı. 
Bazı gazetelerde 
yer alan ilanla 
ihalenin içeriği de 
netlik kazandı. 
Buna göre, Milli 
Piyango İdaresi 
Genel 
Müdürlüğü'ne ait 
Piyango, Hemen 
Kazan, Şans Topu,

tonuna m defteri kaııanıl
Mehmet Şimşek, 
konutta KDV’yi 
yüzde 18’e çıkaran 
düzenlemeyle ilgili, 
geriye dönüş 
olmayacağını ifade 
ederek, “Bu defter 
kapanmıştır. Bu 
konuda son derece 
doğru bir adım 
attığımız kanaa 
tindeyim” dedi. 
Vergi adaletini 
tesis etmeye yöne
lik bir adım attık
larını belirten 
Şimşek, “İkinci el 
konuta bir yansı
ması yok. Yeni 
satılacak evlerle 
ilgili. 2013 başından 
itibaren yeni inşaat

On Numara, Süper 
Loto ve Sayısal 
Loto ile benzer 
şans oyunlarının 
lisansları 
10 yıllığına özel 
sektöre devredile

ruhsatı alacaklarda 
geçerli.” Şimşek, 
‘lüks inşaatın 
tanımı’na ilişkin de 
“Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile 
tüzüğümüz var. 
Sınıflamayı yap
mışız” dedi.
DÜŞÜK TEK HANE 
HEDEFİ
Küresel ekonomide
ki olumsuzluklara 
rağmen geçen yıl 
Türkiye ekonomi 
sinin istikrarını ve 
güçlü makro 
ekonomik dengeleri
ni koruduğunu ve 
yumuşak inişi iyi 
yönettiklerini 
söyleyen Maliye

cek.
İhaleye danışman
lık yapmak isteyen 
şirketler için ön 
yeterlilik başvurusu 
15 Şubat'ta 
dolacak.

Bakanı Mehmet 
Şimşek, 2013 yılın
da enflasyonun 
yüzde 5.3’e ger
ilemesini hede
flediklerini belirtti. 
Ekonomik büyümeyi 
ise yüzde 4 olarak 
tahmin ettiklerini 
söyleyen Şimşek, 
“Ama bunun üze 
rine çıkacağına dair 
bir çok beklenti ve 
değerlendirme de 
söz konusudur. 
2013’te enflasyon
daki düşüşün 
devam etmesini 
bekliyoruz ve ve 
hedeflenen yüzde 
5.3’e gerilemesini 
öngörüyoruz” dedi.

Hastanede e-reçete’ 
dönemi başladı. 
SGK ile çalışan 110 
bin doktor reçeteyi 
bilgisayara yazacak. 
Bir vatandaş siste
mi çok net özetledi: 
Önceden reçeteyi 
kâğıda yazıyorlardı. 
Yeni sistemde takip 
numarasının yazdığı 
bir kâğıt veriyorlar. 
Aradaki tek fark 
şimdi sadece şifre 
yazıyorlar!
Altyapının hazır 
olmaması nedeniyle 
yürürlük tarihi iki 
kez ertelenen e- 
reçete uygulaması, 
bu kez önemli çapta 
sorun olmadan 
başladı. Hastaların 
önemli sorun yaşa
madığı sistemdeki 
küçük hatalara da 
uzmanlar müdahale 
etti.
İlaç sisteminde 
suistimal ve kaçağı 
engellemek için 1 
Temmuz 2012’de 
uygulanması plan
lanan, ancak elek
tronik ilaç satış 
altyapısındaki yeter
sizlik nedeniyle 
önce 1 Ocak 2013’e, 
sonra da 15 Ocak 
2013’e ertelenen e- 
reçete uygulaması 
başladı. Dün 
tamamıyla e-düzene 
geçilen reçete siste
minde, ilaç sanayi
cilerine ve eczacı 
odalarına yansıyan 
önemli bir aksama 
oluşmadı, e-ilaç sis
temi Medula’daki 
hatalara SGK anın
da müdahale etti. 
Sistem çökerse 
kağıt reçete!
İlaç sanayicileri 
özellikle büyük has
tanelerin çevresin

deki eczanelerde 
hasta işlemlerin 
önemli oranda hız
landığını bildirdi. 
Yetkililer, Medula 
sisteminin çökmesi 
halinde doktor 
imzalı kağıt 
reçetenin kabul 
edileceğini anımsat
tı.
Yeni sisteme göre; 
kamu kurumlan, 
işyeri hekimleri, 
verem dispanserleri, 
aile planlaması, 
ana-çocuk sağlığı, 
toplum sağlığı 
merkezleri, acil 
sağlık birimleri ile 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin sağlık 
kurumlan ve yurt- 
dışından kişiye özel 
getirilen ilaçlar 
hariç tüm reçeteler 
elektronik olarak 
hazırlanacak. 
İstisna kapsamında 
olmamasına rağmen 
elektronik ortamda 
hazırlanmayan 
reçetenin bedeli 
SGK tarafından 
karşılanmayacak. 
Doktorun yazdığı 
reçete, hastanın TC 
kimlik numarası ile 
eczacının kullandığı 
aynı sistemde 
görüntülenecek. 
Vatandaşlar, takip 
numarası ile ilaç 
isteyebilecek. 1.3 
milyon reçete için 
kullanılan kağıttan 
tasarruf sağlanacak, 
matbu arşiv ortadan 
kalkacak, suiistimal
lerin önüne geçile
cek, hekimlerin 
yazdığı ilaçlar da 
sıkı takibe alınmış 
olacak.
SGK verilerine göre 
110 bin doktordan 
108 bini şifre aldı.

Türk Eczacıları 
Birliği ise bu rakamı 
60 bin olarak açık
ladı. Doktorların 
mutlaka şifre alması 
gerekiyor, şifre 
almayan doktorlar 
tarafından yazılan 
reçeteler kabul 
edilmeyecek. 
E-reçete yazma 
sayısı günlük bir 
milyonu geride 
bırakırken, olası 
güvenlik sorunlarını 
engellemek için 
TÜBİTAK’ın da 
katkısıyla hekimlere 
toplu olarak e-imza 
sağlanması gün
deme geldi. 
Vatandaş ne diyor ? 
Recep Aktaş: 
“Önceki sistemden 
farklı olarak bir şey 
göremedim. Önce
den reçeteyi kağıt 
olarak veriyorlardı. 
Şimdi ise reçete 
yerine takip 
numarasının yazdığı 
bir kağıt veriyorlar. 
Aradaki tek fark ise 
önceki sistemde 
ilaç isimleri 
yazılıyken simdi 
sadece şifre yazı 
yor.”
Hülya Çelik: “Önce
ki sisteme göre 
daha iyi bir uygula
ma olduğunu 
düşünüyorum. 
Eczaneden ilacımı 
alırken herhangi bir 
sorun yaşamadım, 
memnunum.” 
Mehmet Şahin: 
“Açıkçası değişen 
pek bir şey yok. 
Kimliğim ve sistem 
numarasıyla birlikte 
ilaçları kolay bir 
şekilde aldım. 
Memnuniyetsiz ola
cağım bir durum 
yok.”

1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı ■ 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. S13 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
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 94i VAPUR - FERİROT

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

OTORÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)o 1 Pegasus Akmis Seyahat 614 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 0163

ı 1 DAĞITICILAR

1 m GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 31
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 8o 88

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

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

Akcan Petrol
mar-pet ;•
Tuncay Otogaz S13 1e 4S
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4474 

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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

(EHLİMİmMİİ
VENÜS SİNEMASI 
ÇAKALLARLA 

DANS 2 
HASTASIYIZ 
DEDE: 12:00- 

14:15-16:15-18:15- 
20:15 

CM101MMXIFUN-
DAMENTALS: 

11:15-14:00-17:00- 
20:00 

REZERVASYON 
513 33 21
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

ÇOK! KAPAN!TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

AKINCI 
SİTESİ

Statik Proje, İnşaat Mühendisi
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

GEMLİK

II

İt

i lı

En .III Erken Ödeme Avantajı

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

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-
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3 D:21 Nilüfer/BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Cumhuriyet

İ^O.hanıya YenlMh
Mh

Kayhan Mh Gemlik

BLs
■İ

İrmak Sk

Kaya(âh. 

EZD HiaarMh.

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244

ali berker akıncı 
mimarlık

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Aslihan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 S14 48 41
info@aliberkeraklncl.com

Atı
JS3Z3 Um

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE/ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:info@aliberkeraklncl.com


MANASTIR EMLAK]
11] MANASTIR EMLAK 
■ GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.com

Sebahattın DEMİR / Emlak Müşaviri

TEL&FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
18 Ocak 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

'Hatlınızdan PKK ile 
Görüşme Yapılmış'

Diyerek Dolandırdılar
Orhangazi’de polise müracaat 
eden bir kişi, cep telefonundan 
arayarak kendisini polis olarak 
tanıtan kimliği belirsiz kişi 
tarafından dolandırıldığını söyle
di. Haberi sayfa 3’de

Çevre »e Şehircilik Bakanlığı 
Gemliğ'i mercek alıma aldı

Gemlik'in rezerv yapı 
alanlarının yanı sıra 
riskli alanlannın tespi
tine yönelik çalışma 
lar büyük hız kazandı. 
Gemlik Belediyesi'nin 
Sivil Toplum Örgüt
lerinin yanı sıra Çevre 
ve Şehircilik Bakanlı 
ğıyla birlikte yaptığı 
titiz çalışmalar sürü 
yor. Haberi 2’de______

İmi İdare Personeli

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Ge 
nel Kuru lu'nda 
kabul edilen 'Bü 
yükşehir Kanu 
nu'yla beraber il 
özel idareleri kal 
dırılacak. Bursa İl 
Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal 
Çelik, 662 perso 
netin Bursa Büyük 
şehir Belediyesi ve 
diğer devlet

kurumlanna dağı 
tılacağını söyledi. 
Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

.Adliye Sarayı’ria yeniden 
yer arayışı...

Gemlik Adliye binası açısından çok 
şanssız bir ilçe.

Bu konuda yıllardır üvey evlat muame
lesi gördü.

Hükümet Konaklarının dar koridorların
da sıkışıp kaldı hep.

40 yıllık meslek yaşamımda gördüğüm 
Adliye binaları gerçekten faciaydı.

Adliye olarak yapılmamış konutlarda, 
hem vatandaş, hem adli yargı üyeleri ve 
personel adeta süründü.

■ Kaymakamlığın bulunduğu Hükümet 
Konağı’nın bir katındaydı bir zamanlar.

Burası yetmedi, İstiklal Caddesi Tekel 
Apartmam’na taşındı bir süre, oradan 
bugünkü yenine... Devamı sayfa 4’de

• İş Yeri Hekimliği

gürsel şensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

• Portör Muayeneleri
S îş Güvenliği Uzmanlığı 0 İşe Giriş Raporu

• İlk Yardım Eğitimi

0 Risk Analizi

• Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

• Periyodik Kontroller

http://www.gurselsensoyosgb.com - info@gurselsensoyosgb.com

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat :1 
ORHANGAZİ - BURSA

Tel: 0 224 57318 82 - 0 54157318 82 - 0 532 265 67 58

http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gurselsensoyosgb.com
mailto:info@gurselsensoyosgb.com
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Buluşma Çevre ııe Sehirciliiı Bakanlığı 
Gemlik'te İnceltme başlattıGürhan ÇETİNKAYA 

Koyun can kasap mal 
derdinde...

Dünyanın geleceğini köreltmeye 
dönük çok ciddi tasarımlar yapılıyor. 
Umarsızca sahneye konuluyor.
Kimsenin umurunda değil...

Televizyonlarda cılk programlar...
Marketlerde bol hormonlu gıdalar...
Manavlarda genetiğiyle oynanmış 

sebze ve meyveler...
Gazetelerde vurdulu kırdılı, töreli, 

ölümlü haberler...
Ne oluyor?
Ne bitiyor?
Toplumlar giderek deformasyona son

rasında da mutasyona uğruyor.
Para...
Çıkar...
Faiz...
Rant...
Kirlilik nedeni...
Köyden kente, doğudan batıya hızlı 

göç...
Beraberinde açılan sosyal yaralar...
Psikolojik bozulmalar...
İşsizlik...
Bunalım...
Gerginlik.,.
Kavga, gürültü, kıyamet...
Ortadoğu, petrol odaklı sürekli kay

natılan kazan...
Silah tacirlerinin test merkezleri...
Kazanç kapıları...
Ayşe Bacı, Mustafa Kardaş can 

derdinde...
Coni ile Volara mal derdinde...
içi hamurla doldurulmuş beyinsiz 

güruhun tercihleri dünyanın çivisini 
oynatıyor.

Obezlerin mutluluğu, huzuru, geleceği 
için...

Ortadoğu kan gölüne çevriliyor...
Ne yazık ki...
Ortadoğu’dakiler...
Kuzey Afrika’dakiler...
Ve çevresindekiler...
Sözün özü az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeleri yönetenler...
Oyuna gelip dümen suyuna giriveri 

yorlar...
İhtişamın cazibesine kapılıp hem 

toplumlarının hem kendilerinin gelecek
lerini karartıyorlar...

Yazık çok yazık...
Ne var ki...
Başa gelen çekiliyor...
Çekilmesi çok zor da olsa...

Gemlik'in rezerv 
yapı alanlarının yanı 
sıra riskli alanlarının 
tespitine yönelik 
çalışmalar büyük hız 
kazandı.
Gemlik Belediyesi' 
nih Sivil Toplum 
Örgütlerinin yanı 
sıra, Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığıyla 
birlikte yaptığı 
çalışmalar sürüyor. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Alt Yapı ve 
Kentsel Dönüşüm 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Emlak 
Yönetimi Harita 
Değerlendirme Daire 
Başkanı Necmettin 
Aslantürk ve bakan
lığın aynı biriminden 
İnşaat Mühendisi 
İsmail Yardımcı 
ilçede iki günlük 
incelemelerde 
bulundcılar.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile birlikte 
Cihath Köyü mevkii, 
Taş Ocakları 
Bölgesi, Bölge 
Hastanesinin yapıla
cağı alan, Cumhuri 
yet Mahallesi 
Manastır Mevkii ve

SP İlçe Divan toplanusını muti

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

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

Saadet Gemlik 
Gençlik Kolları İlçe 
Divan toplantısını İl 
Gençlik Kolları 
Başkanı Bilal Miletli 
ve II Teşkilat Baş 
kanı Cihan Terzioğlü 
ve Gemlik İlçe Baş 
kan yardımcısı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız'ın katılımı ile 
gerçekleştirildi. 
Toplantı, İlçe Genç 
lik Kolları Yönetim 
Kurulu üyelerinin 
raporlarını vermeleri 
ile başladı.
Gemlik Gençlik 
Kolları Başkanı Ek 
rem Acar'ın değer 
lendirme konuşma 
sından sonra söz 
alan Yıldız konuş
masında Milli Görüş' 
ün iktidarları döne
minde yaptığı hiz

Küçük Kumla böl
gesinde gezip 
incelemelerde bulu
nan bakanlık uzman
ları, rezerv yapı 
alanlarının yanı sıra, 
riskli alanların belir
lenmesine yönelik 
de çalışmayı devam 
ettirmiş oldular. 
Şehir içinde de 
binaların ve zeminin 
depremsel dayanık
lılığı konusunda 
araştırmalar yapan 
heyet, Gemlik 
Belediyesinin üni 
versitelere yaptırdığı 
depremsellik rapor
larını da inceledi. 
Heyetin çalışma 
larını periyodik 
olarak devam ettire
ceği belirtilirken, bu 

metler hakkında 
gençleri 
bilgilendirdi. 
Daha ssöz alan İl 
Gençlik Kolları 
Başkanı Bilal Miletli, 
gençlerin en büyük 
sıkıntısının manevi 
olarak şuursuz 
olmak ve işsizlik 
olduğunu söyleyen
di.
Miletli, bunu çöze
bilecek tek kadro

çalışmaların sonu
cunda hazırlayacağı 
raporun da Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığına sunula
cağı ifade edildi. 
Gemlik'in Kentsel 
Dönüşümü ve 
Depremsel risklerine 
yönelik yapılan titiz 
çalışmanın jeofizik 
raporlarını da kapsa 
dığına işaret edilir 
ken, bakanlığında 
kentsel dönüşüm 
konusunda Gemlik'e 
önem verdiği bildi 
rildi.
BAKANLIK 
DESTEĞİ 
ÖNEMLİ 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili
Refik Yılmaz, sivil 

nun Milli Görüş kad 
roları olduğunu ifa 
de ettikten sonra 
Erbakan Hocamızın 
dediği gibi "Bir mil
letin asıl gücü topu 
tüfeği değil, İmanlı 
evlatlarıdır" diyerek 
Saadet Gençliğine 
çok büyük sorumlu
luk düştüğünü 
söyledi.
Boşlukta olan 
Gençlerimiz bizim 

toplum örgütlerinin 
de görüşlerini aldık
ları çalışmaları 
büyük bir titizlikle 
devam 
ettireceklerini 
ifade ederek, 
bakanlık desteğinin 
önemine değindi. 
Yılmaz, ilçenin hem 
rezerv yapı alan
larının hem de riskli 
alanlarının belir-, 
lendiğini vurgula
yarak, “Çalışmaları 
kısa sürede ancak 
büyük bir titizlikle 
ele alıp, kentsel 
dönüşüm çalış
malarını Cihath, Kü 
çük Kumla sırtlannı 
kapsayacak biçimde 
başlatacağız” 
dedi.

çalışmalarımızla 
aslına dönüp özüne 
kavuşacaktır.
Gençliğimiz, 
bizim hâzinemiz. Bu 
hâzinenin işlenmesi 
lazım gelir. Siz ne 
kadar genç nüfusa 
sahip bir toplum 
olduğunuzu 
anlatadurun, 
‘Benim hâzinem var’ 
deyip durun. 
Fakat siz bu hazine 
sandukasının kapa 
ğını açmaz ve için
deki mücevheratı 
işlemezseniz, iste

ndiğiniz kadar 
zengin olun, 
işlenen demirin ışıl
dadığı gibi gençle 
rimizinde bilinçli 
birer birey olması 
ve ışıldaması tek 
hedefimizdir dedi.
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iı daha bir aile »ok olacaktı
Bursa'da kömür 
sobasından sızan 
karbonmonoksit 
gazı, 3 kişiyi has
tanelik etti. 
Hastaneye kaldırılan 
ailenin sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi.
Olay, saat 05.30 
sıralarında merkez 
Yıldırım ilçesi 
Şirinevler 
Mahallesinde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, gece 
yer yer etkili olan 
lodos, yatmadan

önce kömür 
sobasını yanık 
bırakan aileyi has
tanelik etti. Sabah

işe gitmek için 
uyanan A.K. (55), 
midesinin bulan
ması üzerine aynı

odada bulunan eşi 
K.K. (53) ve 7 yaşın
daki çocukları 
İ.E.K.'yi uyandırmak 
istedi. Eşi ve oğlu 
uyanmayan A.K., 
112 Acil Servis ekib
ine haber verdi. Olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri, aileyi 
Şevket Yılmaz 
Eğitim Ve Araştırma 
Hastanesine 
kaldırdı. Hastanede 
müşahede altına alı
nan alinin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Öcalan'ın 
avukatları görüşme 

başvurusunda 
Dulundu

'Hatlınızdan PKK ile Görüşme 
Yapılmış' Diyerek Dolandırdılar

Abdullah Öcalan'ın 
avukatları, 
müvekkilleriyle 
görüşebilmek için 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı'na başvu
ruda bulundu.
ANF'ye göre Rezan 
Sarıca, Cengiz 
Yürekli ve Mazlum 
Dinç müvekkilleri 
ile yarın görüşe
bilmek için Bursa 
Cumhuriyet

Savcılığı'na başvu
ruda bulundu. 
İmrah Cezaevi 
İdaresi tarafından 
olumlu yanıt ver
ilmesi durumunda 
avukatların, yarın 
Öcalan ile görüşme 
yapması bekleni 
yor. Salı günü 
yapılan başvuruya 
yine "hava muhale
feti" gerekçesiyle 
izin verilmemişti

Orhangazi’de polise 
müracaat eden bir 
kişi, cep telefonun
dan arayarak ken
disini polis olarak 
tanıtan kimliği belir
siz kişi tarafından 
dolandırıldığını 
söyledi.
Muradiye 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda 
Muzaffer K.'yi cep 
telefonundan arayan 
kimliği henüz belir
lenemeyen bir kişi, 
kendisini ‘polis*

olarak tanıtarak, dan Pkk ile görüşme
"Cep telefonunuz- yapılmış. Biz bu

konuyu araştırıy
oruz, bunun için 
para göndermeniz 
gerekiyor." dedi. 
Sahte polisin sözleri 
üzerine panik 
yaşayan Muzaffer 
K., verilen hesap 
numarasına 9 bin 
700 lira para gön
derdi. Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan
Muzaffer K., polise 
müracaat etti.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Kasadan paraları 
çalarken 

kameralara takıldı

Bursa'da hem lodos hem 
sağanak yağış eikili oluyor
Bursa'da gece 
saatteki hızı 
60 kilometreyi bulan 
lodos hayatı olum
suz etkiliyor. 
Lodosla birlikte 
sağanak yağışın 
da sürdüğü 
Bursa'da Meteoroloji 
raporlarına göre 
önümüzdeki 4-5 
gün hem lodos, 
hem de yağış var. 
Bursa Meteoroloji 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
şehirde halen

hava sıcaklığı 
11 derece.

Sıcaklığın gün 
içerisinde 14 derec

eye kadar 
çıkabileceğini 
belirten Meteoroloji 
yetkilileri, 
lodosla birlikte 
yağmurun da 
önümüzdeki 
4-5 gün etkili ola
cağını söyledi. 
Sabah saatlerinde 
de saatteki hızı 
45 kilometreyi bulan 
lodos sebebiyle 
işlerine giden 
vatandaşlar 
yürümekte güçlük 
çekti.

İnegöl ilçesinde bir 
giyim mağazasına 
giren hırsızın 
kasadaki 4 bin TL'yi 
çalması güvenlik 
kameralarına yan
sıdı.
Edinilen bilgiye 
göre, geçtiğimiz 
hafta saat 09.30 
sıralarında 
Osmaniye 
Mahallesi 
Ahmet Akyollu 
Caddesi üzerinde 
faaliyet gösteren 
bir giyim mağazası
na gelen şahıs, 
atkı, yelek ve pan
tolon denemesi 
yaptı. Bu sırada iş 
yerinde çalışan 
bayan elemanın 
yan taraftaki 
mağazaya gitmesini 
fırsat bilen şahıs, 
giysi deneme 
kabinin hemen 
yanındaki para 
kasasına yöneldi. 
Kasanın açık 
olduğunu fark 
eden zanlı,

kasada ambalaj 
lastiği ile bağlı 
olan
3 bin 950 lirayı 

alarak mağazadan 
çıktı.
Yaklaşık bir saat 
sonra kasadan 
paraların alındığını 
fark eden mağaza 
çalışanı, durumu 
iş yeri sahibine 
bildirdi.
İş yeri sahibinin 
olayı emniyete 
bildirmesinin ardın
dan emniyet ekip
leri, ilk olarak 
mağazada bulunan 
güvenlik kamer
alarını inceledi.
Görüntülerde, 
hırsızın mağaza 
içerisinde giysi 
denemesi yaptığı 
ve ardından da 
kasadaki parayı 
alıp kaçtığı ortaya 
çıktı. Polis, eşkali 
tespit edilen zan
lının yakalanması 
için çalışma 
başlattı

MM ABONEOLDUNUZMU?
•uıli'lı lıı ılıılı ilmi «»ıtrisi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA&
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Adliye Sarayı’na yeniden 
yer arayışı...

Bugünkü hizmet binası, kamuya ait 
Gümrük Müdürlüğüydü.

Gümrük Müdürlüğü Serbest Bölgeye 
taşındığı için boşalan bu bina, Adliye Sa 
rayı olarak Adalet Bakanlığı’na devredildi.

6 katlı bir Apartman Adliyede, yargı 
görev yapıyor.

Dar koridorlarda davalı ve davacı nere 
deyse yan yana oturuyor.

Son incelemelerde, depremsellik açısın 
dan da bina sınıfta kaldı.

Çünkü, çürük çıktı.
Adliye lojmanları da çürük.
Yani, hakim ve savcılar korku içinde bu 

binalarda hizmet veriyor ve oturuyorlar.
Aslında yargıç ve savcıların çoğu loj

manları terk edip, kiralık dairelere taşın
mış dürümdalar.

Kimse canını sokakta bulmadı ki...
Gelelim konumuzA..
Gemlik’in yeni bir Adliye Sarayına ihti 

yacı var.
Bunun için gelmiş, geçmiş savcılar giri 

şimlerde bulundu.
Mehmet Turgut, döneminde yeni Adliye 

Sarayı için Belediyeden yer istendiğinde, 
Belediye Başkanı Turgut, bu günkü 
Sosyal Yaşam Merkezi’nin karşısındaki bir 
arsayı gösterdi.

Savcılık ve Bakanlık arsayı küçük bul 
du.

İnşaat parası ayrıldı...
Ama yer küçük diye beğenilmedi.
Fatih Mehmet Güler göreve geldikten 

sonra, ilçenin doğu, kuzey ve Hisartepe 
Mahallesi imar planları yeniden yapıldığı 
için, Adliye Sarayı yeri buralarda aranma 
ya başlandı. Adalet Bakanlığı, Gemlik’te 
Ağır Ceza Mahkemesi kurulmasına karar 
verince, işin takipçisi Cumhuriyet Başsav 
cısı Zekeriya Bayazıt, Belediyeden buna 
uygun 8 -10 dönümlük alan istedi.

Belediye Meclisi, Gemlik’te Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin kurulmasına sıcak bakın
ca, iş yer konusuna kalmıştı.

Hatırladığım kadarıyla hazine arazileri 
arandı.

Belediye ise Çevre Yolu’nda hurda 
depo larının bulunduğu yeri, Hizmet Alanı 
yapmayı düşünüyordu.

Belediye, Hükümet ve Adliye bir arada 
olacak, vatandaşın işi kolaylaşacaktı.

Hisartepe Mahallesi’ndeki arazide ısrar 
edilince, 18 uygulaması ile burada 6 dö 
nüm yer Adliye Sarayı’na ayrıldı.

Şimdi Bakanlık yetkilileri, bu araziyi 
yamaç olduğu için beğenmiyor.

Bir de kentin öbür yakasında olduğun
dan...

Yeni Adliye binası bu ay ki Meclis Top 
lantısının gündemine girdi ve imar korniş 
yonuna havale edildi.

Nerede yapılacak derseniz söyleyeyim.
Çevre yolundan Devlet Hastanesi’ne gi 

den yolun üzerindeki son otobüs durağı 
nın arkasındaki yamaçlardaki hazine arazi 
si olan alanlarda kurulacak Gemlik Adliye 
si hem de çok çabuk plan değişikliği yapı 
larak.

Bir yanlış istemeyerek da olsa düzeltin 
yor. ,,

PTT, Aksa Gaz ije anlaşiı 
doğalflaz tahsilatı taşlattı
Aksa Gaz Dağıtım 
A.Ş., Gemlik’te 
bankalardan sonra 
doğalgaz tahsilat
larını başlattı. 
Gemlik PTT Merkez 
Müdürlüğü ile Aksa 
Gaz Dağıtım A.Ş. ile 
yapılan protokol 
sonucu, merkez ve 
şubelerinde 
geçtiğimiz pazartesi 
gününden itibaren 
doğalgaz tahsilatları 
başladı.
Gemlik PTT Şube 
Müdürü Ayhan Ateş 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Gemlik 
Merkez Şube ile 
Manastır, Dere Boyu 
ve Hamidiye Mahalle 
si Şubelerinde 
doğalgaz tahsilatı 
yaparak hizmet ağını 
genişlettiklerini 
söyledi.
Gemlik PTT Müdürü

Ateş, şunları söyle
di: “PTT Müdürlük 
leri hizmet ağını 
genişletirken, banka 
cılık hizmetleri yanın 
da, posta, kargo 
hizmetlerini de

sürdürmekteyiz. 
Bugüne kadar 
doğalgaz tahsilat
larını bankalar ara 
alığıyla yapan Aşka 
Gaz, bizimle de 
anlaşma yaparak

tahsilat hizmetlerini 
PTT ile de yapma 
kararı aldı. Böylece 
vatandaşlarımıza 
daha geniş hizmet 
verme imkanımız 
olacak”

KARATAŞ PANEL SAÇ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
GENEL KURUL GÜNDEMİ

Merkezi Bursa ili Gemlik ilçesi Azot Sanayi Yolu Sertkaya Çeşmesi Yanı 
No: 269 adresinde bulunan ve Gemlik Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 4369 sicil 
numarasında kayıtlı şirketimiz, şirket merkezinde 31.01.2013 tarihinde saat 
10.30’da toplanarak aşağıdaki yazılı gündem maddeleri görüşülecektir.

GÜNDEM:
1-12185155154 T.C. Kimlik No’lu Vahyettin Karataş ve 12143156520 T.C. 

Kimlik No’lu Muhittin Karataş’ın şirket müdürü olarak on yıl süre ile atan
maları hak.

2- Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Gemlik Şube Müdür olarak 
görevine devam eden 40849420348 T.C. Kimlik No’lu Serdar Adnan Çetin’in 
şube müdürlüğü görevinden alınması ve yerine Karataş Panel Sac Sanayi ve 
Ticaret Ltd.Şti. Gemlik Şube Müdür olarak 12143156520 T.C. Kimlik No’lu 
Muhittin Karataş’ın on yıl süre ile atanması hak.

3- 12143156520 T.C. Kimlik No’lu Muhittin Karataş’ın şirket müdürler kuru
lu başkanı olarak on yıl süre ile atanması hak.

TCKN : 12143156520
Muhittin KARATAŞ

İŞİM 
BlHİ

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 
2012/646 ESAS - 2012/801 KARAR NO - 

11/12/2012 KARAR TARİHİ İLE ÖN İSMİMDEKİ 
SAİT MUHAMMED SAİD OLARAK 
DÜZELTİLMİŞTİR İLAN OLUNUR. 

SAİD MUHAMMED DOĞAN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel 
Kurulu'nda kabul 
edilen 'Büyükşehir 
Kanunu'yla beraber 
il özel idareleri 
kaldırılacak.
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel 
Kurulu'nda kabul 
edilen 'Büyükşehir 
Kanunu'yla beraber 
il özel idareleri 
kaldırılacak. Özel 
idare personeli ise 
belediyeler ve diğer 
devlet kurumlarına 
dağıtılacak.
Personelin durumu 
hakkında bilgi veren 
Bursa İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik, 
662 personelin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve diğer 
devlet kurumlarına 
dağıtılacağını söyle
di. 14 Mart 2014 
mahalli seçimlerinin 
ardından il özel 
idarelerinin çalış
malarının belediyel
erle kamu kurum ve 
kuruluşlarına 
devredileceğini ifade 
eden Çelik, "İl 
merkezinde yapıla
cak olan eğitim, 
sağlık, spor ve diğer 
hizmetler bakanlık
ların kuruluşları 
tarafından yapılacak. 
Valilik bünyesinde 
oluşturulacak olan 
Yatırım İzleme 
Koordinasyon

Dikkat! Kıımeili Yanış Geliyor
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz, Batı Kara 
deniz, Orta Karade 
niz'in iç kesimleri ve 
İç Anadolu'nun batı 
kesimlerinde 
Yağmurlu olacak. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz, Batı Kara 
deniz, Orta Karade 
niz'in iç kesimleri ve 
iç Anadolu'nun batı 
kesimlerinde görüle
cek yağışların, 
sabah saatlerinde 
Antalya'nın batı 
kıyıları ve doğusu 
ile İsparta ve Burdur 
çevrelerinde, öğle 
saatlerinden sonra

kurumlarına geçe
ceklerini belirtti.

Merkezi de bu 
hizmetlerin 
yürütülmesinde 
görev yapacak" 
dedi.
Bursa İl Özel İdare- 
si'nde çalışan per
sonel hakkında da 
bilgi veren Çelik, 
bünyelerinde 209 
memur, 47 
sözleşmeli personel, 
349 işçi ve 57 
mevsimlik işçi 
olmak üzere 662 
personelin olduğunu 
vurguladı.
Personelin büyük 
çoğunluğunun 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
geçeğini hatırlatan 
Çelik, diğer person
ellerin kurulacak 
olan Yatırım İzleme 
Koordinasyon 
Merkezi'ne, 
bazılarının da ilçe 
belediyeleri ile kamu

İzmir, Aydın'ın kıyı 
ilçeleri, Edirne, 
Çanakkale ve Balık 
esir'in batı kıyıların
da kuvvetli(21 -50 
kg/metrekare) olmak 
Üzere, genellikle ( 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak, 
sabah ilk saatlerde 
Batı Karadeniz'in iç 
kesimleri ne İç 
Anadolu'nun kuzey
batısında' karla 
karışık yhğmur ve 
kar şeklinde olacağı 
tahmin ediliyor. Bu 
sabah ve, gece saat? 
(erinde, Doğu 
Anadolu’nun kuzey 
ve doğusunda 
kuvvetli blmak 
üzere, içS/e doğu 
bölgelerde buzlan

JEOTERMAL A.Ş. 
BÜYÜKŞEHİRE 
DEVROLUYOR

Bursa'yı kaplıca ve 
Termal şehri yapma; 
hedefiyle kurulan 
Jeotermal Enerji 
A.Ş. de Bursa İl Özel 
İdaresi'nin kapan
masıyla birlikte 
Bursa Büyükşehir 
Belediyeşi'ne 
devredilecek.
Bursa'daki jeotermal 
potansiyel varlığım , 
araştırmak, var olanı 
yer yüzüne çıkar
mak, turizm ve ener; 
ji altyapılarını oluş
turmak maksadıyla, 
kurulan Jeotermal 
Enerji A.Ş. faaliyet
lerine artık belediye 
bünyesinde devam 
edecek.

ma ve don olayı ile 
birlikte yer yer şis 
bekleniyor. 
Hava sıcaklığının, 
kuzey ve iç kesim
lerde 2 ila 4 derece 
artacağı tahmin' 
ediliyor.
Rüzgarın batı böl
gelerde güney ve 
güneybatı, yurdun 
doğu kesimlerinde 
kuzey ve batı yön
lerden hafif ara sıra 
orta kuvvette, 
Marmara, İç Ege ve 
Batı Akdeniz'de 
kuvvetli (30-50 
km/s), Çanakkale ve 
Kıyı Ege'de kısa 
süreli fırtına (60-80 
km/s) şeklinde 
esmesi bekleniyor. 
KUVVETLİ YAĞIŞ 

NİLÜFER 
EMNİYET BİNASI 
YENİDEN İHALEYE 
ÇIKACAK 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
Fomara'daki 
binasının yetersiz 
kalması üzerine 
merkez Nilüfer 
ilçesinde yıllar önce 
yapımına başlanan 
emniyet binasında 
müteahhit firma 
iflas etti.
Bir türlü bitmek 
bilmeyen inşaatın 
tamamlanması için 
Bursa İl Özel İdaresi 
tasfiye işlemleri 
başlattı. Yetkililerin 
binada tespit yap-: 
tığını ifade eden 
Çelik, "bazen 
ticaret hayatında 
işlerinizin iyi ‘ 
gitmediği zamanlar 
vardır. Daha ... 
önce buranın 
yapımıyla ilgili iha
leyi kazanan firma, 
Türkiye'nin sayılı 
şirketlerinden biriy
di. Ancak iflas etti. 
Biz de binada 
nelerin eksik 
kaldığını tespit etm
eye çalışıyoruz. 
Kesin bir tarih belli 
değil, ama en kısa 
sürede burayı ihale 
edeceğiz. Çünkü 
Nilüfer emniyet 
binası vatandaşın 
gözüne batan 
bir yer haline geldi" 
dedi

UYARISI 
Yağışların sabah 
saatlerinde 
Antalya'nın batı 
kıyıları ve doğusu 
ile İsparta ve Burdur 
çevrelerinde, öğle 
saatlerinden sonra 
İzmir, Aydın'ın kıyı 
ilçeleri, Edirne, 
Çanakkale ve 
Balıkesir'in batı 
kıyılarında 
kuvvetli(21-50 
kg/metrekare) 
olması beklendiğin
den yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
karşı (su baskını, 
ani sel, ulaşımda 
aksama, yıldırım vb.) 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli 
olması gerekiyor.

Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulundan 
Bir Tencere de 

sen kaynat' projesi

Gemlik Lale Kemal 
Kılıç Ortaokulu 
Sosyal Dayanışma 
Kulübü Danışman 
öğretmeni Gazi 
Yıldırım Ramazan 
Tol nezaretinde 
anlamlı bir proje 
uyguladılar.
“Bir tencere de sen 
kaynat” projesi ile 
çevredeki fakir ve 
yardıma muhtaç 
aile ve kişilere 
kampanya dahilin 
de tamamen kulüp 
öğrencilerinin 
kişisel çabaları ile 
topladıkları 1 tona 
yakın kuru gıda 
maddesi bizzat 
evlerine gidilerek 
akşam saatlerinde 
kimse görmeden 
dağıtıldı.
Kulübün danışman 
Öğretmeni Gazi 
Yıldırım Ramazan 
Tol yaptığı açıkla
mada; “Projenin 
amacının geçim 
sıkıntısı içinde olan 
ailelere bir damla 
da olsa destek 
olmak, onların yal
nız olmadığını 
göstermek, kültürü 
müzün sosyal 
dinamiği yardımlaş
ma ile her türlü 
sosyal risklerin 
azaltılabileceğini 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

ispatlamak. 
Yardımlaşmayı 
kültürümüzün en 
önemli sosyal 
öğesi olarak gele
cek nesillere taşı
maktır” dedi. 
Kulüp Temsilcisi 
Sümeyra Nur SARI 
ise ; 'Bir Tencerede 
Sen Kaynat' proje
sine Lale Kemal 
Kılıç Ortaokulu 
Sosyal Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
kulübü üyesi 
arkadaşlarımızla 
beraber karar 
verdik.
Arkadaşlarla gurup 
oluşturup esnaflara 
projemizi anlattık 
gıda yardımı iste
dik. Para olarak 
hiçbir şey 
istemedik. Destek 
oldular ama bazı 
esnaflarda bize 
inanmadığı için 
yardım etmediler. 
İhtiyaç sahibi 
ailelerin tespiti 
kulüp üyesi 
arkadaşlarımız 
tarafından yapıldı. 
Emeği geçen 
herkese teşekkür 
ederim.” dedi. 
Okul Müdürü Can 
Olgun ise ; projede 
emeği geçenlere 
teşekkür etti.
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BUDO İlk Selerlne Başlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa- 
istanbul arasında 
deniz taşımacılığını 
da başlatıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, vatan- 
daşdan gelen yoğun 
talepler üzerine 
Bursa İstanbul 
arasında deniz taşı
macılığını da 
başlatıyor. İDO'da 
özelleştirmenin 
ardından yaşanan 
dinamik fiyat uygu
lamaları, sefer saat
lerindeki değişiklik
ler gibi bir çok 
konudan şikayetçi 
olan vatandaşların 
talebi üzerine 
BURULAŞ 
bünyesinde Bursa 
Deniz Otobüsleri'ni 
(BUDO) kuran 
Büyükşehir 
Belediyesi, iki gemi
nin yolcu taşımaya 
hazır hale getir
ilmesinin ardından 
24 Ocak'ta ilk seferi 
başlatıyor. 
Mudanya'dan saat 
07.00 ve 15.30, 
İstanbul Kabataş'tan 
da saat 10.30 ve

POMPACI 
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

Üniversite istasyon
larından alabilecek.

18.30 olmak üzere 
günde iki sefer 
olarak başlatılan 
seferlerle ilgili 
biletler de 18 Ocak 
Cuma gününden 
itibaren satışa 
çıkarılıyor. Yolcu 
ücretleri bir kişi 18 
TL ve öğrenci 14 TL 
olarak belirlenirken, 
İstanbul'a ulaşım 
için BUDO'yu tercih 
eden vatandaşlar 
biletlerini, 
www.burulas.com.tr 
adresli internet site
si üzerinden ya da 
Mudanya ve 
Kabataş 
iskelelerinden ve 
Bursaray'ın
Şehreküstü ve

VATANDAŞ İSTEDİ, 
BİZ YAPTIK 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Mudanya İskele
sinde yolcu taşı
maya hazır olarak 
bekleyen 
Hüdavendigar 
gemisi ile iskele 
binasını gezdi. 
Burulaş Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy'dan son 
hazırlıklar hakkında 
bilgiler alan Başkan 
Altepe, üç gemi 
satın aldıklarını,,bir*, 
gemiyi de kiraladık
larını belirterek, 4 
gemi ile yolcu taşı
macılığını başlattık
larını söyledi. İki 
geminin Mudanya'ya 
geldiğini, iki gemi
nin bakımlarının da 
yurt dışında devam 
ettiğini dile getiren

KİRALIK KÖf?FEZ SİTESİNDE
DAİRE

KİRALIK DAİRE
TEL: O 532 583 53 78

Başkan Altepe, ilk 
seferin 24 Ocak 
Perşembe günü 
sabah 07.00'de 
Mudanya'dan 
başlatılacağını kay
detti. İlk etapta 
karşılıklı iki seferle 
ulaşımın 
sağlanacağını ve 
talep doğrultusunda 
sefer sayılarının 
artırılabileceğini 
kaydeden Başkan 
Altepe, "Deniz sefer
leri konusunda 
halkımızdan büyük 
talep geldi. Halkımız 
istedi, biz yaptık. 
Halkımızın Bursa 
İstanbul arasında 
sağlıklı, kaliteli ve 
hizmetin öne çıktığı 
bir yolculuk yap
ması için her türlü 
fedakarlığı yaptık. 
Gerek yolcuların 
iskeleye gelmesi, 
iskeleden kent 
merkezine ulaşım, 
gemi içi servis 
hizmetleri gibi konu
larla ilgili tüm hazır
lıklarımızı yaptık. 
Gemi içindeki 
*13 tffeierı îstSAŞ 
işletecek. Bizim tek 
hedefimiz var o da 
en uygun fiyatlarla 
en kaliteli hizmeti 
vermek. Bu nok
tadan özellikle 
BursalIlardan kendi 
gemilerine sahip 
çıkmalarını bekliyo 
ruz." diye konuştu

Itt/MortlisİMsinle 
vatanüasaDiisenGöıeuleitfe 
Bilineli YaMasım" Konleransı

Uludağ Üniversite
sinde (UÜ), 
"Toplum-polis iliş 
kişinde vatandaşa 
düşen görevler ve 
bilinçli yaklaşım" 
konferansı düzen
lendi.
Rektörlük A 
Salonu'nda düzen
lenen konferansta, 
UÜ Tıp 
Fakültesinin çeşitli 
birimlerinde görev 
yapan personel ve 
akademisyenler, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan dolandırıcılık, 
hırsızlık ve yankesi
cilik konularında 
bilinçlendirildi.
Toplum Destekli 
Polis Şube Müdürü 
Murat Kubilay, iş 
yerinde, evde, bir 
yerden bir yere 
giderken vatan
daşın, kamu kuru
luşlarının polisin 
her zaman yanında 
ve etkileşim 
içerisinde bulun
ması gerektiğini 
belirtti. Bursa'da 
"mahalle 
polisliğinin 

başladığını ve 
210 mahallede 
polisin, vatandaşın 
ayağına gittiğini 
belirten Kubilay, 
okullarla ve muhtar
larla birebir 
görüştüklerini ifade 
etti.
Kubilay, bireyin 
karşılaştığı 
durumlarla ilgili 
ihbarda bulun
masının yanı sıra 
toplumda ve 
kanunlarda yapıl
maması gereken 
hareket ve tutum
ların gerçekleştir- 
ilmeyerek bazı olay
ların önüne 
geçilebileceğine 
işaret ederek, "Bir 
kişinin ailesini ve 
çevresinde et 
kileşim içinde 
bulunduğu 
insanları da göz 
önüne aldığınızda 
en az 10 kişiye 
örnek olabilir. Bu 
etki alanını olumlu 
davranışlarla ne 
kadar genişlete
bilirseniz o kadar 
başarı sağlanmış 
olur" dedi.

GemlikK"rfez
«ııdi'la lıa ıtaıia Hum unnH

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.burulas.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Necdet ZAMBAK

Serbest Kürsü
BÖLGEMİZ MİLLETVEKİLLERİNİN MECLİS PERFORMANSLARI

İsmail AYDIN
Bursa Milletvekili
Dilekçe Komisyonu Katip

Üyesi
Özgeçmiş
İsmail Aydın, 17 Mayıs 1971'de 

İznik'te doğdu. Babasının adı 
Necati, annesinin adı Emine'dir.

Avukat; İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı.
Orta düzeyde İngilizce ve

Arapça bilen Aydın, evli ve 2 
çocuk babasıdır.

YASAMA BİLGİLERİ
İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun 

Teklifleri
Yok
İmzası Bulunan Kanun

Teklifleri
Yok
Sahibi Olduğu Sözlü Soru

önergeleri
Yok
Sahibi Olduğu Yazılı Soru 

önergeleri ?
Yok
ilk İmza Sahibi Olduğu Genel

Görüşme önergeleri
Yok
İmzası Bulunan Genel

Görüşme önergeleri
Yok
İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis 

Soruşturma önergeleri
Yok
imzası Bulunan Meclis

Soruşturma Önergeleri
Yok
İlk imza Sahibi Olduğu Meclis 

Araştırma önergeleri
Yok
İmzası Bulunan Meclis 

Araştırma önergeleri

Dönem Taksim/

24
Esas No 
10/

Meclis Araştırmaları önergesinin
Başlığı ve Özeti
Bursa Milletvekili Bedrettin Yıldırım ve 20 

Milletvekilinin, zeytin ve zeytin yağı üretimi ile 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi'.

24 10/256 Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 36 
Milletvekilinin, sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddetin araştırılarak alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi

24 10/237 Ak Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri 
Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili 
Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili 
Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili 
Mahir Ünal ve 120 Milletvekilinin, darbeler ve 
muhtıraların toplumsal, siyasal, ekonomik ve 
hukuki alanlardaki etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi

İlk imza Sahibi Olduğu 
Gensoru önergeleri

Yok
İmzası Bulunan Gensoru

Önergeleri
Yok
Genel Kurul Konuşmaları
Yok

Tülin ERKAL KARA 
Bursa Milletvekili 
Milli Savunma Komisyonu

Üyesi
Avrupa Konseyi Parlamenter 

Meclisi Türk Grubu Üyesi
Özgeçmiş
Tülin Erkal Kara, 4 Ağustos 

1969'da Belçika'da doğdu. 
Babasının adı Burhan Suat, 
annesinin adı Zakire Aynur'dur.

Filolog, Mütercim-Tercüman;
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Fransız Filolojisini 
bitirdi.

Değişik kurumlarda mütercim
le rcüman olarak görev yaptı. 
Uluslararası Bursa Kadın 
Dayanışma Derneği Başkanlığı 
görevini üstlendi.

24. Dönemde Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi (AKPM) 
Türk Grubu Üyesi oldu.

Fransızca ve İngilizce bilen 
Erkal Kara, evli ve 1 çocuk 
annesidir.

YASAMA BİLGİLERİ 
ilk İmza Sahibi Olduğu Kanun

Sahibi Olduğu Sözlü Soru
Önergeleri

yok
Sahibi Olduğu Yazılı Soru

Önergeleri - Yok
"ilk İmza Sahibi Olduğu Genel

Görüşme Önergeleri - Yok
İmzası Bulunan Genel

Görüşme Önergeleri - Yok
İlk imza Sahibi Olduğu Meclis -

Soruşturma Önergeleri
Yok
imzası Bulunan Meclis

Soruşturma Önergeleri
Yok
İlk imza Sahibi Olduğu Meclis

Araştırma Önergeleri
Yok
İmzası Bulunan Meclis

Araştırma Önergeleri
Dönem

24
24

Taksim 
Esas No 
10/ 
10/237

Tarih

04/06/2012
04/04/2012

Teklifleri 
Yok

TaKsırn/
Esas No

TanYff /Canon TeA/ffi
Başlığı ve özeti

2/924

2/873

18/10/2012

27/09/2012

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Anayasasında 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında 
Kanun Teklifi

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Anayasasında 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında 
Kanun Teklifi

Mecliş Araştırmaları Önergesinin 
Başlığı ve Özeti
Bursa Milletvekili Bedrettin Yıldırım 
ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve 
zeytin yağı ücetimi ile ilgili sorun
ların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi.
Ak Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekilleri Giresun Milletvekili 
Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili 
Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman 
Milletvekili Ahmet Aydın, 
Kahramanmaraş Milletvekili Mahir 
Ünal ve 120 Milletvekilinin, darbeler 
ve muhtıraların toplumsal, siyasal, 
ekonomik ve hukuki alanlardaki 
etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi

Bursa Orhangazi Gemlik 
çevresinden 24.dönem 
Milletvekilleri olarak meclise 
giden Sayın İsmail Aydın ve 
Sayın Tülin Erkal Kara'nın,mil
letvekili seçildikleri 12 Haziran 
2011 tarihinden bu yana meclis 
performanslarını inceledim.

Valla bu kadar yok arasında 
benim de bir yorumum yok. 
Bilgilerinize arz ederim...

Ormanlar Islah Edilivor
i

KAYIP
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ahmet 
Koksal Coşkun, 
2012 yılında 2 bin 
129 hektar bozuk 
ormanda ıslah 
yapıldığını söyledi. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ahmet 
Koksal Coşkun, 
2012 yılında 2 bin 
129 hektar bozuk 
ormanda ıslah

yapıldığını söyledi. 
Coşkun, Bursa Or 
man İşletme Müdür 
lüğünde 2012 yılında 
14 km yeni orman 
yolu, 10 km orman 
yolunda büyük 
onarım, 24 km çakıl- 
lama yani üst yapı 
çalışması yapıldığını 
söyledi. Coşkun, 20 
km yolda menfez 
gibi sanat yapısı

inşa edildiğini vur
guladı. Coşkun, 2 
bin 129 hektar 
bozuk ormanda 
rehabilitasyon, 27 
hektar sahada doğal 
gençleştirme, 136 
hektar sahada suni 
gençleştirme, 474 
hektar sahada ağaç
landırma yapıldığını 
da anlattı. Coşkun, 
bu çalışmalarda 426

bin 115 fidan dik
ildiğine işaret etti. 
Baba sultan göleti 
ağaçlandırmasında 
20 dekar alanda 8 
bin 300 fidan dik
ildiğini söyleyen 
Coşkun Bursa - 
Yalova karayolu 
ağaçlandırmasında 
20 dekar alanda bin 
500 adet fidan di 
kildiğini belirtti.

Adıma bastırmış olduğum Seri A 
18651-18700 sıra numaralı 1 cilt Sevk 
İrsaliyemi kaybettim. Hükümsüzdür.

AYBİKE ŞAHİN

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA A. “SUYUNU BOŞA MA HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın

Gemlik Körfez www.gem I i kkorfezgazetesi.com

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
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Belediyespor'a BeleJiveden malzeme desteaı
Gemlik Belediye 
Spor'a Belediyeden 
büyük destek geldi. 
U kategorilerinin 
tamamında başarı
dan başarıya koşan 
Gemlik Belediye 
Spor'un alt 
branşlardaki tüm 
futbolcularına 
toplam 80 takım 
forma, şort, tekme- 
lik, tozluk ve kaleci 
eldiveninden oluşan 
malzeme önceki gün 
teslim edildi.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, malzeme 
teslim töreninde 
yaptığı konuşmada,

BHB

U 13, U 14, U 15 ve U 
16 kategorilerinde 
Gemlik'i başarıdan 
başarıya koşturan 
genç futbolcuları

tebrik etti. Kulüp 
ayrımı yapmadan 
desteklerin devam 
edeceğine dikkat 
çeken Refik Yılmaz,

80 takımlık malze
meyi Kulüp Başkanı 
Turan Alkış, Kulüp 
Antrenörleri Haydar 
Yiğit ve Sönmez

Deliorman'a teslim 
etti. Sosyal Yaşam 
Merkezi futbol 
sahasında yapılan 
törene Belediye

Meclis üyeleri Aydın 
Bayraktar ve 
Necmettin Rama'da 
katıldı.

Imıırteı sahasııa iaııusmıır
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, projesi 
tamamlanan 
Umurbey Mahallesi 
Nizami Suni Çim 
Sahasının yapım 
ihalesinin yapıla
cağını söyledi. 
Umurspor yönetici, 
teknik heyet ve fut
bolcularını makamın
da ağırlayan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Kurşunlu

mahallesinin yanı 
sıra Umurbey 
Mahallesinin 
sahasının da kısa 
sürede tamam
lanacağını kaydetti. 
A takım olarak 
Amatör ikinci ligde 
mücadele eden ayrı
ca U 13, U 15, U 16 
ve U 17 kategori
lerinde de yarışan 
Umurspor Futbol 
Takımına 80 takım 
malzeme yardımında 
bulunan Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, herkesin 
7'den 70'e spor yap
masını hedefledik
lerini hatırlatarak, 
tesisleşme, yatırım, 
hizmet ve destek
lerin sportif anlamda 
da artarak devam 
edeceğini vurguladı. 
Kırmızı Beyazlıların 
başkan yardımcısı 
Emin Çeşmeci, 
Yönetim Kurulu 
üyesi Hakan Yalçın, 
Antrenörü Ahmet

Ünlü ve futbolcuları 
makamında ağır
layan Refik Yılmaz, 
Umurbey Futbol 
Sahası ve 
Tesislerinin projesini 
de yöneticilerle pay
laştı. Kulüp Başkan 
Yardımcısı Emin 
Çeşmeci'de, 
malzeme yardımının 
yanı sıra, yeni saha 
tesisleri için de 
teşekkür ederek, 
projeyi oldukça etki
leyici bulduğunu

söyledi. Umurbey 
nizami saha ve spor 
tesislerinin temeli, 
ihale yapımının 
ardından atılacak.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, önümüzdeki 
günlerde yapım

ihalesinin yapıla
cağını ve temelini de 
ivedilikle atacaklarını 
kaydederek, 
Umurbey 
Mahallesinin saha ve 
spor tesislerine kısa 
sürede kavuşacağını 
müjdeledi.

I115 ten flitin Sanan a mı düzine gol 6-0
Geçtiğimiz hafta 
sonu Orhangazi 
Gençler Birliğini 8 
golle geçen Gemlik 
Belediye Spor U 15 
takımı Altın Saban'a 
da acımadı. Gemlik 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Suni Çim 
Saha Tesislerinde 
oynanan karşılaşma 
da Altın Saban'ı da 
gole doyurarak gön
deren mavi beya- 
zlılar, Oyak 
Renault'u takibini 
sürdürdü. Sahaya 
Ahmet, Batuhan, 
Serhat, Ali, Orhan, 
Fatih, Birkan, 
Muratcan, Furkan, 
Akif ve Mustafa on 
biriyle çıkan Gemlik

Belediye Spor U 15 
takımı, karşılaş
manın ilk yarısını 2-0 
önde tamamladı. 
İkinci yarıda da 
muhteşem futbolunu 
gollerle süslemeyi 
devam ettiren genç
lerimiz sahadan 6- 
O'lık farklı galibiyetle 
ayrıldı. Takımımızın 
gollerini Mustafa (2) 
Birkan, Fatih, Deniz 
ve Akif atarken, 
Pazar günü 
oynanacak olan 
Companante maçına 
da büyük moral 
kazanmış oldu. 
Gemlik Belediye 
Spor U 15 takımı 
antrenörü Haydar 
Yiğit, mükemmele

yakın top oynadık
larını belirterek, fut
bolcularını yürekten 
kutladığını söyledi.
Maç öncesi Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
hediye edilen yeni 
formaların da uğurlu 
geldiğini savunan

Haydar Yiğit, 
Companante maçına 
da seyirci bekledik
lerini dile getirerek, 
"Gemlikli seyirciler

imiz takımlarıyla, bu 
çocuklarla gurur । 
duyuyorlar. Sadece 
güzel futbol 
oynamıyor, goller de 
atıyoruz. Aynı 
başarıyı 
Companante maçın
da da bekliyoruz. 1 
Seyircilerimiz bizi 1 
yalnız bırakmasınlar 
yeter" dedi. Haydar 
Yiğit, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a da destek
lerinden dolayı 
teşekkür ederek, 
destek, yatırım ve 
teşviklerin başarı 
olarak döndüğünü J 
ve hedeflerinin 
şampiyonluk 
olduğunu söyledi. I
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Çalışan emekli iienılinlecelt
Ankara’da bir araya 
gelen SGK ve Aile 
ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı bürokrat
ları, emekliler ile 
ilgili sosyal güven
lik ve sağlık alter
natiflerini masaya 
yatırdı. “Aktif 
emeklilik” for
mülünün sosyal 
güvenlik sistemine 
ve istihdama katkı- 
ta bulunacağını 
belirten yetkililer, 
emekliler için 
tamamlayıcı sigorta 
modelini gündeme 
getirdi. Çalışan 
emeklilerden 
kesilen yüzde 15’lik 
kesintinin emekli 
maaşlarına yansıtıl
masının da 
tartışılan konular 
arasında yer aldığı 
öğrenildi.
OYAK modeli 
Edinilen bilgiye 
göre Ankara’da bir 
araya gelen 
bürokratlar, 
emeklilerin istih
dama katılması 
konusundaki çalış
malarını masaya 
yatırdı. Mecburi, 
tamamlayıcı ve 
bireysel sigorta 
modellerinden 
emekliler için en 
uygununun tamam
layıcı sigorta 
olduğunu ifade 
eden yetkililer, 
çalışan emeklilerin 
primlerinin bir kıs
mının kendilerince 
ödeneceği bir sis
tem üzerinde 
durdu. Gündeme 
gelen bir diğer 
öneri de OYAK 
modeli oldu. TSK 
persenolenin aidat
larıyla oluşturulan

bir sandık yapısın
daki OYAK’ın başka 
kurumlarda da 
uygulanabileceği 
belirtildi.
Emekli olduğu 
halde serbest 
meslek icra eden
lerden kesilen ve 
son günlerde 
büyük bir soruna 
dönüşen yüzde 
15’lik destek prim
inin de emekli 
maaşlarına cüzi bir 
katkı olarak yan- 
sıtılabileceğini 
belirten yetkililer, 
bu şekilde 
effrötfıW 
çalışmanın 
özendirilebileceğini 
belirtti. Yetkililer, 
bu şekilde 
emeklilerin kaçak 
çalışmasının engel
lenebileceğini vur
guladı.
Toplantıda; 
yaşlılara ilaç almak, 
evlerine gıda 
götürmek ve has
taneye gitmelerine 
yardımcı olmak gibi 
hizmetleri de içine 
alan bakım hizmet
leri masaya 
yatırıldı. 
Bu hizmet için iki 
formül gündeme 

geldi. Ayrı bir 
kalem altında 
kesilen primlerle 
teşkil edilen bakım 
sigortası konusun
da Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı’nın 
çalıştığı öğrenildi. 
SGK yetkilileri, bu 
konuda alınmış bir 
karar olmadığını 
vurguladı. Bir diğer 
formül olarak ise 
sağlık primlerinin 
artırılması öne çıktı. 
Maaşlara artış planı 
Görüşmelerde 
emekli temsilcileri, 
anm/sconm caı ıcıyaoaııiıı 
“Çocuklar, 
yaşlılar, özürlüler, 
harp ve vazife 
şehitlerinin dul ve 
yetimleri ile malul 
ve gaziler için alı
nacak tedbirler 
eşitlik ilkesine 
aykırı sayılmaz” 
maddesini anımsa
tarak yaşlıların has
tanelerde özel 
hizmete tabi tutul
masını istedi.
Geriatri (yaşlılık 
hekimliği) anabilim 
dalı bulunan has
tanelerde yaşlılara 
öncelik tanınması 
gerektiği belirtildi.

Devletteki kadrolu 
memur sayısını 
azaltacak düzen
lemelerin önü 
açılıyor.
Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’nda 
siyasi partiler yeni 
anayasının “idare 
ve kamu hizmetleri” 
bölümüne ilişkin 
düzenlemelerini 
hızla olgunlaştırıyor. 
Ak Parti, yeni 
anayasada memur 
kavramı yerine 
“kamu görevlileri” 
şeklinde daha geniş 
bir ifade kullanmayı 
planlarken, devlette
ki kadrolu memur 
sayısını azaltacak 
düzenlemelerin 
önünü açmayı 
hedefliyor

Ak Parti, yeni 
anayasada “kamu 
görevlisi” kavramını 
kullanarak daha çok 
sözleşmeli personel 
çalıştırmanın önünü 
açacak düzenleme 
üzerinde dururken, 
YÖK ve RTÜK gibi 
kurumların anayasal 
kurum olmaktan 
çıkarılması da 
masaya yatırıldı. 
Ak Parti, yeni 
anayasada memur 
kavramı yerine 
“kamu görevlileri” 
şeklinde daha geniş 
bir ifade kullanmayı 
planlarken, devlette
ki kadrolu memur 
sayısını azaltacak 
düzenlemelerin 
önünü açmayı hede
fliyor. Mevcut 
anayasa yer alan, 
“kamu hizmetinin 
gerektirdiği asli ve 
sürekli görevler 
memurlar ve diğer 
kamu görevlileri

eliyle yürütülür” 
ifadesindeki 
memurlar ifadesi 
çıkarılarak sadece 
“kamu görevlileri” 
ifadesi bırakılacak. 
Böylece belli 
kurumlardaki 
memur çalıştırılması 
zorunluluğu ortadan 
kaldırılmış olacak. 
Kamu kurum ve 
kuruluşları memur 
alımı yerine daha 
çok sözleşmeli per
sonele yönelecek. 
YÖK anayasada yok 
RTÜK, YÖK, Türk 
Tarih Kurumu, Türk 
Dil Kurumu, Atatürk 
Dil ye Tarih Yüksek 
Kurumu gibi kuram
ların yanı sıra yeni 
anayasada kamu 
kurumu niteliğinde
ki meslek kuru
luşlarına da yer 
verilmemesi plan
lanıyor. Ak Parti’li 
kurmayların 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan’la 
görüşmesinde 
kesinleştireceği bu 
çalışmanın hayata 
geçirilmesi halinde 
sadece Diyanet 
İşleri anayasal 
kurum olarak kala
cak.
Yerel yönetimler 

güçlenecek 
Yeni anayasada 
yerel yönetimlerin 
güçlendirilerek daha 
etkin hale getir
ilmesini planlayan 
Ak Parti, bu konuda 
2004’te 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer’in veto ettiği 
Kamu Yönetimi 
Reformu 
Kanunu’ndaki 
düzenlemeleri 
zemin olarak 
dikkate almayı 
düşünüyor. Ak 
Parti’nin önerileri 
arasında BDP’nin 
gerçekleşebileceği 
umudunu taşıdığı 
“seçilmiş vali” 
düzenlemesinin 
olmadığı öğrenildi. 
Ak Parti içindeki 
anayasa korniş 
yonunun 
masasında olgun

laştırılan “idari ve 
kamu hizmetleri” ile 
ilgili düzenlemeler 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
sunulacak. 21 
Ocak’ta TBMM 
Başkanhğı’na 
sunulacak 
önerilere ilişkin son 
kararı Başbakan 
verecek.

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.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
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 imam Aslan
Dinlenme Tes. . . • 513 23 94

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

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Akcan Petrol sia 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

1
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 553 55 2'9
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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Kurfez ttiMlf
li (AZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4475

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

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Yeri :
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
ÇAKALLARLA

DANS 2 
HASTASIYIZ 
DEDE: 12:00- 

14:15-16:15-18:15- 
20:15 

CM101MMXIFUN- 
DAMENTALS: 

11:15-14:00-17:00- 
20:00 

REZERVASYON 
513 3321
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...
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ÇOK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı konut projelerinin ılkı olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatınmıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

AKINCI 
SİTESİ

GEMLİK

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...,

Hemen Arayın!

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehlr Mh. Ata Blv. Np:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3D:21 Nilüfer / BURSA
Tel: 0(224) 441.72 44 Gsm:0(533)'477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asllhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 614 48 41
lnfo@aliberkerakincl.com' . .•

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

, Orhaniya YenIMh.
Mh

ix»yhın Mh Gemlik *“Sk
M _ ' Irmak Sk

‘.'jl Dr Zıya
• Kaya Mh 

EID HİaarMh.

http://www.aliberkerakinci.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattın DEMİR/Emlak Müşaviri

MANASTIR EMLAK

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GemlikKSrfez
______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

10 nfAİ< 3 CıımArtPsi www.gemlikkorfezgazetesi.com________________ ___________________50 Kr.

Safllıkçıyı Darp Eden 
Uatandaşa 12 Bin 
500 Ura Para Cezası
İnegöl’de, Devlet Hastanesi'nde 
bir sağlık çalışanını darp ettiği 
iddia edilen şahıs 5 ay hapse 
mahkum edildi. Haberi 3’de

Hırsızlık, Emin Dalkıran Kordonu Kumsal Sokak’ta 
Bursaspor Fenerbahçe Maçı öncesi meydana geldi Ticaret Borsası 

seçimleri için 
kesin NftCE kod 

listeler vavınlanılı
Şubat veya Mart 
ayında yapılması 
beklenen Gemlik 
Ticaret Borsası 
seçimlerinde oy 
kullanacak üyelerin 
kesin listesi Borsa 
internet sitesinde 
yayınlandı.

Geçtiğimiz gün
lerde kesinleşen 
listeler bu kez 
Gemlik Ticaret 
Borsasının 
www.gemliktb. tobb. 
org.tr adresinde bu 
listeler yayınlan/ 
yor. Sayfa 2’de

ne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

■

Gemlik'te sürücü olmak...
Gemlik’te araç sürüsü olmak istiyorsa 

nız, sinirlerinizin çelik gibi olması gere 
kir.
Eğer çelik gibi sinirlere sahip değilse 

niz, her an bir olayla karşılaşır veya bir 
gün stresten zamansız ölürsünüz.
Araç sürücüsü olarak kent içinde her 

gün 15 kilometrelik bir turum var.
Bir çok sokak ve caddeyi turluyorum.
Sürekli tehlikeler atlatıyorum.
Geçtiğimiz günlerde, Manastır yönün

den çevre yolu güzergahında normal 
hızda giderken, mezarlık yönünden ge 
len ve yol kenarında beklerken bir araç, 
tam benim geçtiğim an yola fırlamaz mı?
Kendimi nasıl sol şeride atıp, kornaya 

nasıl bastığımı bilemezsiniz... 4’de

• îş Yeri Hekimliği • Portör Muayeneleri
• îş Güvenliği Uzmanlığı • İşe Giriş Raporu

9 ilk Yardım Eğitimi # Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

S Risk Analizi S Periyodik Kontroller

http://www.gurselsensoyosgb.com - info@gurselsensoyosgb.com

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat :1 
ORHANGAZİ - BURSA

Tel: 0 224 57318 82 - 0 54157318 82 - 0 532 265 67 58
J

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemliktb
mailto:quler@hotmail.com
http://www.gurselsensoyosgb.com
mailto:info@gurselsensoyosgb.com
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Hırsızlık, Emin Dalkıran 
Kordonu Kumsal Sokak’ta 

Bursaspor Fenerbahçe Maçı 
öncesi meydana geldi 

facefood'tan 
döner bıçağını 

çaldılar

Ticaret Borsası seçimleri için 
kesin NflClkofl listelenıavmlanflı

Hamidiye Mahallesi 
Emin Dalkıran 
Kordonu, Kumsal 
Sokak’ta bir süre 
önce açılan 
Facefood işyerinde 
kullanılmakta olan 
döner bıçağı çalındı. 
Bursaspor 
Fenerbahçe maçının 
oynandığı gün, işye 
rinin kordona bakan 
bölümünde bulunan 
tavuk döner kes 
meye yarayan döner 
bıçağı işyeri sahibi 
nin içeride başka 
bir işle uğraştığı 
sırada birileri 
tarafından çalındı.

İLGİNÇ HIRSIZLIK 
işyerini yeni açtığını 
söyleyen Hakan 
Kurkur olayı şöyle 
anlattı.
"O gece, Bursaspor 
Fenerbahçe maçı 
vardı. Ben, 
hergünkü gibi işye 

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

OSAATTE 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

rimde çalışıyordum. 
Dönerin bulunduğu 
pencere dışarıya 
açık.
Döner bıçağı da 
yanında duruyordu. 
Bir ara iç bölümde 
çalıştım. Dönerin 
yanına geldiğimde 
bıçak yoktu.
Şaşırdım. Birileri 
dışarıdan döner 
bıçağını almışlar. 
Döner bıçağıyla ne 
yapacaklar. Bir 
amaçları var mutla
ka. O gece Bursa 
spor Fenerbahçe ile 
karşılaşacaktı. Bir 
ara aklıma o geldi, 
ama polisin işi sıkı 
tuttuğunu biliyo
rum. Maçtan sonra 
ve öncesinde döner 
bıçağı yakalandığını 
da duymadım. 
Olan benim döner 
bıçağıma oldu. 
Yenisini aldım” 
dedi.

Şubat veya Mart 
ayında yapılması 
beklenen Gemlik 
Ticaret Borsası 
seçimlerinde oy kul
lanacak üyelerin 
kesin listesi Borsa 
internet sitesinde 
yayınlandı.
Gemlik Ticaret 
Borsası internet 
Sitesi’nde “Üyeleri 
mize önemli 
Duyuru” başlığı 
altında yayınlanan 
bilgi notunda şu 
görüşlere yer 
verildi: 
“Odalarda/Ticaret 
Borsalarında Meslek 
terin Gruplandırıl 
ması Hakkında 
Yönetmeliklerin 
Geçici 3 üncü 
maddesine istina 
den üyelerinizin 
Gelir İdaresi 
Başkanhğı'na vermiş 
oldukları Mükellef 
Bilgileri Bildirim

Komünün korkulukları yık
Umurbey Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan 
köprünün yıllardır 
korkulukları yapıl 
mıyor.
Umurbey Sanayi 
Bölgesi’nde bulu
nan, Aydınlar Maden 
A.Ş. yolu fabrikasına 
giden Karsak 
Deresi’nin karşıya 
bağlayan beton 
köprünün 
korkuluklarının 
bulunmaması tehlike 
yaratıyor.
Ağır tonajlı araçların 
geçtiği köprünün 
yenilenmesi ve 
korkuluklarının 
yapılması istenirken, 
bugüne kadar 
köprüye ilgi göster
meyen belediye 
eleştiriliyor.
Küçük araçların da 
geçerken tehlike 
yaşandığı köprü, 
yayalar için de 
tehlike yaratıyor.

Formu ve ilgili 
Oda/Borsa kayıtları 
esas alınarak 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
tarafından belirlenen 
faaliyet kodlan; 
yazılı olarak kurye 
aracılığıyla oda ve 
borsa üyelerinin bili
nen en son adresine 
gönderilmiş, 
adresinde buluna
mayan üyelerin

kayıtlı adreslerine 
kurye aracılığıyla 
ikinci kez yazılı tebli
gat gönderilmiştir. 
Bilinen en son adres 
terinde bulunama 
yan, dolayısıyla 
tebligat yapılamayan 
üyelere ilişkin faa 
liyet kodları, Birliği 
mizin resmi internet 
sitesinde, 
nace.tobb.org.tr web 
adresinde 19.11.2012 

tarihinden itibaren 
Hanen yayımlanacak 
tır. Hanen yapılan bu 
tebligat, muhataba 
yapılmış sayılacaktır. 
Üyeleriniz, internet 
sitesinde yapılan 
ilan tarihinden 
itibaren 06.12.2012 
tarihine kadar Birliği 
mize itiraz edebile
cektir. Süresinde iti
raz edilmeyen ve iti
raz üzerine Birlik 
tarafından verilen 
kararlar kesindir.
İtirazlara ilişkin 
hususlar ve isten - 
ilen belgeler Birliği 
mizin nace.tobb. 
org.tr adresinde yer 
almaktadır. ” 
Geçtiğimiz günlerde 
kesinleşen listeler 
bu kez Gemlik 
Ticaret Borsa’sının 
www.gemliktb.tobb. 
org.tr adresinde bu 
listeler yayınlandı.

nace.tobb.org.tr
http://www.gemliktb.tobb
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Yuk asansörü Püslü: 4 Yaralı
Bursa'nın İnegöl 
llçesi'nde bir 
mobilya 
imalathanesinde yük 
asansörünün 
düşmesi sonucu 4 
kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl 
llçesi'nde bir 
mobilya 
imalathanesinde yük 
asansörünün 
düşmesi sonucu 4 
kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 
13.00 sıralarında 
Ankara yolu 
üzerindeki mobilya 
imalathanesinde

Sağlıkçıyı Darp Eden Vatandaşa
12 Bin 500 Ura Para Cezası
İnegöl’de, Devlet 
Hastanesi'nde bir
sağlık çalışanını 
darp ettiği iddia 
edilen şahıs 5 ay 
hapse mahkum 
edildi. Ceza daha 
sonra 12 bin 500 lira 
para cezasına çevril
di.

Uyuşturucu Zanlısı, Adliyeye 
Belleğiyle Birlikte Bitti
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele 
Müdürlüğü (KOM) 
tarafından düzenle
nen uyuşturucu 
operasyonunda 
gözaltına alınan 
kadın zanlı, kucağın
daki bebeğiyle 
adliyeye gitti. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, özel 
harekat polislerinin 
destek verdiği ve 
operasyonda 250 
polisin görev aldığı 
operasyonda 
Ebuishak, 
Meydancık ve 
Selimzade mahal-

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgazotosl.com

Mustafa Akay 
çalıştıkları işyerinin 
2'nci katından iş 
asansörüyle aşağıya

meydana geldi. 
Yusuf Durmuş, 
Ömer Aşık, Ferhat 
Kandemir ve

Edinilen bilgiye 
göre, S.Ç, 2012 yılı 
Mayıs ayında 
çocuğunu hasta 
neye getirdi.
Röntgen sırası bek
lemek istemediği 
iddia edilen S.Ç. ile 
röntgende görevli 
E.A. arasında tartış

lelerinde 21 ayrı 
adrese eş zamanlı 
baskın düzenlendi. 
Baskınlarda 106 
adet ekstacy, 25

tane çıkı tabir edi
lene esrar, 96 paket 
bonzai, 4 adet ruh
satsız tabanca, şar
jörler, 34 mermi ile

ma çıktı.
Sağlık görevlisine 
hakaret ettiği öne 
sürülen S.Ç, E.A'nın 
karın bölgesine 
tekme attı. Sağlık 
görevlisi şahıstan 
şikayetçi oldu.
Mayıs ayında 
mahkemeye intikal 

inmek istedikleri 
sırada, arızalanan 
asansörle birlikte 
zemine düştü. Kaza 
sonucu yaralanan 4 
işçiye ilk müdaha
leyi iş yerinde 
çalışan arkadaşları 
yaptıı.
Özel araçlarla İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan Yusuf 
Durmuş, Ömer Aşık, 
Ferhat Kandemir ye 
Mustafa Akay, bura
da tedavi altına 
alındı.Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor 

eden olay karara 
bağlandı. Mahkeme 
tarafindan S.Ç'ye 5 
ay hapis cezası 
verildi.
Sanığın cezası 
iyi hali göz önüne 
alınarak
12 bin 500 lira para 
cezasına çevrildi 

bir adet hassas 
terazi ele geçirildi. 
Aralarında hırsızlık 
ve uyuşturucu sat
maktan sabıkası 
bulunanların 
da yer aldığı 30 kişi 
gözaltına alındı. 
Zanlılar emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevk edildi. Emniyet 
Müdürlüğü çıkışında 
kucağındaki bebeği 
battaniyeye saran 
kadın zanlı dikkat 
çekti. Polislerin kol
ları arasında adliy
eye sevk edilen 
kadın zanlının 
bebeğini sıkı sıkı 
tuttuğu görüldü

Bursa'da 
Uyuşturucu 
Operasyonu
Bursa'da, uyuşturu
cu sattıkları iddia 
edilen 30 kişi, 
gözaltına alındı. 
II Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
6 ay süren istih
barat çalışması ve 
teknik takibin 
ardından, 
Meydancık, Ebu 
Ishak ve Selimzade 
mahallerinde uyuş
turucu satıcılarına 
yönelik operasyon 
düzenledi. 21 ayrı 
eve eş zamanlı 
baskın yapılan 
operasyonda, 106 
adet extacy hap, 80 
gram esrar, 150

Bursa'da 83 
Hamızdan 20'si 

Temiz Çıktı
Bursa Halk Sağlığı 
Müdürlüğü ekipleri, 
şehirdeki 83 havu 
zu denetimden ge 
çirdi. Temiz bulu
nan 20 havuz, tö 
renle ödüllendirildi. 
Bursa İl Halk 
Sağlığı Müdürü Dr. 
Resul Özbek, 
amaçlarının halkın 
sağlığını korumak 
olduğunu dile getir
di. Özbek, şu bilgi
leri verdi: "Yüzme 
havuzu işlet
melerinde, havuz 
suyunu fiziksel, 
kimyasal ve mikro
biyolojik yönden 
kullanıma hazır
layanların, gerekli 
bilgi ve beceriyi 
kazanmalarını 
sağlamak amacıyla 
2011 yılında 
Türkiye'de ilk defa 
Bursa Çevre 
Sağlığı Şubesi'nin 
koordinasyonunda, 
ilgili meslek 
odalarıyla 
düzenlenen eğitim
lerle 301 kursiyere 
havuz operatörü 
sertifikası ver
ilmiştir. 2012 yılın
da envanterimize 
kayıtlı 83 ticari 
havuz işletmesin
den 870 su 
numunesi alınmış 
olup, 400 civarında 
denetim yapılmıştır. 
Analiz ve denetim 
sonuçlarının 
büyük bir kısmının 

gram bonzai, 
4 adet ruhsatsız 

tabanca, 34 adet 
mermi ve bir adet 
hassas 
terazi ele geçirildi. 
Operasyonda, 
gözaltına alınan 30 
kişi emniyetteki 
ifadelerinin ardın
dan adliyeye sevk 
edildi.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne ait 
polis helikopterinin 
de kullanıldığı 
operasyonda, özel 
harekat ve çevik 
kuvvet ekiplerinin 
de katılımıyla 250 
polis görev yaptı.

uygun çıkması, 
halkımızın sağlığı 
açısından sevindiri
ci bir durumdur. 
Bu kapsamda ilim
izde bulunan ticari 
havuzlardan 2012 
yılında bu serti
fikayı almayı hak 
eden 20 havuz 
tespit edilmiştir. 
Dileğimiz bu ‘ 
sayının 2013 yılında 
artarak devam 
etmesidir." 
Spor, eğlence ve 
dinlenme amaçlı 
kullanılan yüzme 
havuzlarının dene
tim ve kontrolünün 
titiz bir şekilde 
yapılması gerek
tiğine dikkat çeken 
Dr. Özbek, şöyle 
devam etti: 
"Çünkü bakımı, 
temizliği ve 
dezenfeksiyonu 
zamanında ve 
doğru bir şekilde 
yapılmayan 
yüzme havuzları, 
insan sağlığını 
ciddi anlamda 
tehdit etmektedir. 
Kirli havuz 
suyunun sebep 
olduğu hastalıkların 
başında, kolera, 
tifo, hepatit, 
bağırsak enfeksi 
yontan, 
göz, kulak ve 
cilt enfeksiyonları 
gibi pek çok 
bulaşıcı hastalık 
gelmektedir."

http://www.gemllkkorfezgazotosl.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_g uler@hotmail. com

Gemlik’te sürücü olmak
Yüreğim ağzıma geldi.
Tabi yola fırlayan araç sürücüsünün de.
Eğer sola kırmasaydım, araç sürücüsü 

de geldiği yerde frene basıp durmasaydı, 
ortasından çarpacaktım araca..

Böyle bir kazanın sonucunun ne ola
bileceğini düşünün...

Orhangazi Caddesi’nden geliyorsunuz 
örneğin...

Belediye güya yaya yolları genişletip, 
araç yollarını daralttı.

Gel gör ki, bizim insanımız yaya yolun
da değil, araçların arasında sanki dans 
ediyor.

Kornaya bastığımızda ise, el kol hâre 
ketleri ile karşılaşıyorsunuz.

Siz de karşılık verirseniz, yandınız.
Al başına belayı...
Kavga edecek yer arıyorlar sanki...***** ***** ***** *****
Dün okul çıkışı Barış, işyerine geldi.
Kardeşi yok.
“Nerede kardeşin" dedik.
“Anne anneanneme gitti galiba" dedi.
Bizim küçük, kafası esmiş, Balıkpazarı 

bölgesine giden servis minibüsüne bin
miş. Anneannesine gitmiş. Anneannenin 
haberi yok...

Evi anyoruzt yanıt yok..
Akşam saati...
Karanlık bastı basacak...
Cep telefonu ile anneanneyi arıyoruz.
Kumla’da...
Çocuk ortalıkta yok.
Aramaya koyuluyoruz.
Okul müdürü, öğretmenler, servis so 

förleri sonuç yok.
Balıkpazarı’na gidip, evin çevresinde 

bakıyoruz yok..
Yer yarıldı yerin içine girdi sanki...
O yöne giden araçlar ile evimizin servis 

aracına da bilmediği öğreniyoruz.
Bu kez telaş büyüyor.
Ailece arayışa çıkıyoruz.
Bir telefon geliyor müdürden “Anne 

annenin evinin yakında inmiş araçtan" di 
yor.

Bu kez o yöne yöneliyoruz.
Sonunda anneannenin apartmanın 

komşusunun evinde buluyoruz afacanı.
Bunları niye anlatıyorum.
Bu arayış sırasında fenalıklar geçirdim.

Çocuğu aramaktan değil.
Nasıl olsa bir yerden çıkacak diyordum.
Ama işyerine geldiğimde, bizim 

sokağın ortasında bir araç park etmiş.
Sokağa giremiyorsun.
Korna basıyorsun kimsenin umurunda 

değil.
Kızıyorsun bu kez, bir ötedeki sokaktan 

döneyim diyorsun, orada da aynı sorun.
Adam aracını bırakmış yolun girişine 

yok.
Neyse bekliyoruz, çıka geliyor sonun

da. Sürüyoruz aracı, bu kez bir başka araç 
MNG kargoya getirilen yük için yolu kapat 
mış. Yeniden bekleme başlıyor.

Onun için diyorum “Gemlik’te sürücü 
olmak zor” diye.

Gerçekten çelikten sinirleriniz yoksa, 
Gemlik’te sürücü koltuğuna oturmayın.

Zabıta faaliyetleri masaya yatırıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 7 
Merkez ilçenin 
Zabıta Müdürleri 
Koordinasyon 
Toplantısı Gemlik'te 
yapıldı.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ve Zabıta Müdürü 
Halit Seymen'in ev 
sahipliğinde organ
ize edilen yemekli 
toplantı Atatepe 
Sosyal Tesislerinde 
gerçekleşti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanı Esat

UmurheyTürkSanatMüziğiKonseribugün
Umurbey Türk 
Sanat Müziği 
Korosu, 
bu akşam Gemlik 
belediyesi sosyal

Prof. Ercan:“Marmara sakin Börünüvor"
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Jeofizik 
Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Ercan 
Türkiye'nin 2012- 
2015 yılları arasında
ki deprem haritasını 
çıkardığı çalışmasını 
tamamladı.
Dünyanın dış çekird
eğindeki hareketin 
1998'den sonra on 
kat arttığını ve bu 
tarihten sonra 
Türkiye'de büyük 
depremler 
yaşandığım 
söyleyen Prof.
Ercan, "Deprem, sel, 
yangın ve heyelan 
gibi afetlerde 2013- 
2015 yılları zirve 
zamanı olacak.
Türkiye'de çok sayı
da deprem meydana 
gelecek. Ege, 
Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu gergin.

Yalman'ın yanı sıra 
merkez ilçe zabıta 
daire müdür ve 
amirlerinin katıldığı 
toplantıda, zabıta 
teşkilatları arası 
uygulamalarda işbir
liği protokolü ve 
zabıta faaliyetleri 
masaya yatırıldı. 
Sohbet havasında

Yaşam Merkezi 
Salonu’nda konser 
verecek.
Mehmet Taşpınar’ın 
çalıştırdığı ve

Marmara ise sakin 
görünüyor" dedi. 
Saroz Körfezi'nde 8 
Ocak'ta meydana 
gelen 6.2 büyük
lüğündeki deprem, 
beklenen Marmara 
depremi ne zaman 
yaşanacak sorusunu 
gündeme getirdi. 
Prof. Dr. Ahmet 
Ercan, Saroz'da 
meydana gelen 
6.2'lik depremin 
Marmara'da bekle
nen büyük depremi 
tetikleyecek şekilde 
yorumladıklarını 
ama bunun doğru 
olmadığını söyledi. 
Ercan, "Saroz depre
mi olsa idi Kuzey 
Anadolu Fay hattının 
kuzey kolunda, 
Tekirdağ ve İstan
bul'u etkileyecek yer 
üzerinde olacaktı. 
Halbuki deprem 
Bandırma-Yenice 
Gönen'de Truva'ya 

geçen istişare 
toplantısında aylık 
zabıta teşkilatları 
çalışma raporları da 
Daire Başkanı Esat 
Yalman'a sunuldu. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ın "hoş geldi 
niz" konuşmasıyla 
başlayan toplantı 

konserin şefliğini 
yaptığı koroya giriş 
ücretsiz olacağı 
açıklandı.
Konser, bu akşam 

doğru olan Etili- 
Çan'da oldu. Bu 
bağımsız ve büyük 
bir depremdi, 
artçıları da oldu ve 
olacak" dedi.
Ercan ayrıca, 
"Deprem için Limni - 
Bozcaada depremi 
diye söylemek daha 
doğru olur. Bilimsel 
adı ile Etili kırığı 
üzerinde oldu. Etili 
kırığının kuzey doğu 
ucu Erdek ile 
Bandırma'nın 
olduğu yerden 
Marmara Adası'nı 
geçip gidiyor.
Marmara ile ilgisi 
bu. Bir kuzey doğu 
ucu Marmara'da. 
Güney Batı ucu 
Biga'yı kesip Ege'ye 
gidiyor. Bandırma - 
Erdek de depremsel
lik açısından gergin. 
İstanbul'u etkileye
cek bir deprem için 
ise, gerginlik yok" 

konusunda bilgi 
veren Gemlik Zabıta 
Müdürü Halit 
Seymen, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 7 
merkez ilçenin ayda 
bir bu tür toplantıları 
düzenlediğini 
belirterek, bu kez 
Gemlik'in ev 
sahipliği yaptığını 
söyledi.
Seymen, periyodik 
toplantıların zabıta 
teşkilatları arasında
ki birlik ve beraber
liği pekiştirdiğini 
belirttti.

saat 20.30’da 
başlayacak olan 
konsere tüm 
Gemlik halkı davet 
edildi.

dedi.
Ercan, deprem ola
cak bölgeleri de 
şöyle sıraladı: 
Ege'de 'Etilik-Biga- 
Çan', 'Bandırma- 
Bababurnu-Gönen- 
Manyas Gölü', 
'Foça-Midilli- 
Karaburun' 'Rodos- 
Fethiye-Finike', 
'Nazilli-Denizli- 
Pamukkale', 
'Manisa-Akhisar* ve 
Sisam. Göller 
Bölgesi'nde ’Afyon- 
Burdur', "Güney 
doğu Anadolu'da 
'Adıyaman-K.Maraş- 
Malatya', 
'D.Anadolu'da 
'Karlıova-Erzincan' 
ve Karadeniz'de ise 
'Amasya-Merzifon'. 
Prof. Ercan 
Türkiye'de sarsın
tıların bu yıl da dahil 
olmak üzere 2015'e 
kadar zirve 
yapacağını bildirdi

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 
2012/646 ESAS - 2012/801 KARAR NO • 

11/12/2012 KARAR TARİHİ İLE ÖN İSMİMDEKİ 
SAİT’İN MUHAMMED SAİD OLARAK 

DÜZELTİLMİŞTİR İLAN OLUNUR. 
MUHAMMED SAİD DOĞAN
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OrtaoRullar serbest güreş 
yarışmalarından derecelerle dönüldü
13*14 Yaş Okullar 
arası Serbest Güreş 
Bursa seçmeleri 
yapıldı.
13*14 yaş Okullar 
arası serbest güreş 
il seçmeleri yapıldı. 
İlçemizden Çınar, 
Şehit Etem Yaşar, 
Şükrü Şenol, Cum 
huriyet, Lale Kemal 
Kılıç ve Kurşunlu 
Nursel Çağlar Orta 
okulu’ndan sporcu
lar katıldılar.
9 -11 Ocak 2013 
günleri, Kestel Spor 
Salonu’nda yapılan 
karşılaşma Kestel 
Spor Salonunda 
yapıldı. Karşılaşma 
da serbest stilde 
Çınar Ortaokulu 
takım halinde Bursa 
2. oldu.
Ferdi olarak serbest 
stilde dereceye

“HEP BİRLİKTE EL ELE, LALE KEMAL 
ZİRVEYE" PROJESİ TANITILDI

Gemlik Lale -Kemal 
Kılıç Ortaokulunda 
"Hep Birlikte Başa 
rılı Olalım Projesi” 
kapsamında coşkulu 
bir kalabalıkla 
beraber gurur çayı 
etkinliği düzenlendi. 
Etkinliğe, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, Şube 
Müdürü Mehmet

I Duran ve Okul 
Müdürleri ile birlikte 
okulun öğretmenleri, 
veliler ve ortak sınav 
larda başarı göste 
ren öğrenciler 
katıldılar.
PROJE SUNUMU 
YAPILDI

giren sporcular ise; 
1- Mehmet Aygül 
Bursa 1.
2- Muhammed 
Alpaslan Bursa 2.
3- İbrahim Kahra 
man Bursa 3.
4- Alihan Şimak 
Bursa 3.
5- Tolgahan Beki 
Bursa 3.
6- Ufuk Kuru 
Bursa 3.
7- Ercan Emeç 
Bursa 3.

Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu Konfe 
rans Salonu’nda 
gerçekleşen etkinli 
ğin açış konuşması 
m Okul Müdürü Can 
Olgun yaptı. 
2012-2013 Eğitim- 
Öğretim yılında 
öğretim yılı başın
dan beri proje ile 
ilgili yaptıkları çalış
maları bir sunumla 
anlattı.
Projenin diğer 
basamaklarının yıl 
sonuna kadar de 
vam edeceğini 
belirterek, ortak 
sınavlarda başarı 
gösteren öğrenci ve 
ailelerine teşekkür 
etti.
İlçe Milli Eğitim 
Müdür Vekili Ali 
Osman Cura ise prO' 

Karşılaşmalar sonu
cunda sıkletlerinde 
ilk üçe giren sporcu
lar 22-24 Mart 2013 
tarihleri arasında 
Sinop, Kırıkkale, 
Adana, Afyon ve 
Antalya’da yapılacak 
grup müsabakaların
da ilçemizi ve 
okullarını temsil 
edeceklerdir.
KUTLADILAR 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 

jeyi uygulayan 
öğretmen, yönetici 
ve öğrencilere 
teşekkür ederek, 
önümüzdeki öğretim 
yılında Lale Kemal 
Kılıç Ortaoku’luna 8 
derslik ilave edile
ceğini söyledi.

SALON SÖZÜ 
VERİLDİ 
Törende konuşan 
Gemlik Belediyesi 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz ise, Lale 
Kemal Kılıç 
Ortaokulu’na özel 
bir ilgi gösterdikleri
ni belirterek, “En 
kısa zamanda oku
lun spor salonu so 
rununu çözeceğiz" 
dedi.
Kaymakam Cahit 
Işık ise törende yap

İlçe Müdürlüğü, 
İlçemizi başarıyla 
temsil eden sporcu 
öğrencileri 
kutladı.
Müdürülük açıkla
masında: 
“Grup karşılaş
malarında da 
sporcuların İlimizi 
ve İlçemizi başarıyla 
temsil edeceklerine 
olan inancımızla, 
başarılarının deva 
mim dileriz.” denildi 

tığı konuşmada, 
yapıcı ve dinamik 
projelerden duy
duğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Bu 
projelerin tüm 
okullarda uygulan
masını, akademik 
başarının yanında 
sosyal anlamda da 
öğrencilerin bu ve 
buna benzer proje 
lerle desteklen
medir." dedi. 
Kaymakam Işık, 
ödülü hak eden 
öğrencileri kutladı. 
Program, proje 
çerçevesinde 
başarılı olan öğren
cilere "Başarı 
Belgesi" verilmesi 
nin ardından 
"Hep Birlikte Başa 
rılı Olalım" pastası 
kesildi.

Sokalı Hamnlan unutulmadı

Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
Sokak Hayvanlarını 
unutmadı.
Gemlik, Kurşunlu 
ve Kumla Mahalle 
terinde Sokak hay
vanlarına kuru 
mama dağıtımı 
yapan ekipler, uygu 
lamanın soğuk kış 
ayları boyunca sü

Osman Ihican. “SportK 
calısmalan destek iyoruf

Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Orhan Koç 
ve Yönetim Kurlu 
Üyeleri, Cumhuriyet 
Halk Partisi Dernek 
lerden Sorumlu 
Başkan.Yardımcısı 
Osman İbican ve 
Yönetim Kurulu 
Üyelerini Makamında 
Ziyaret ettiler.
Ziyarette, Gemlikspor 
Kulübü Başkanı Or 
han Koç yürüttükleri 
çalışmaları, faaliyet
leri ve yaşadıkları 
sıkıntıları anlatarak, 
“Spor kulübü olarak 
bizler siyaset 
üstüyüz, siyasi par
tilere ve siyil toplum 
kuruluşlarına aynı 
mesafedeyiz.
Gemlik'te yaşadı 
ğımız en büyük sıkın
tı" alt yapı” ye "spon
sor" eksikliğidir. 
Bizlerin bu eksiklikleri 
giderebilmek, ileriyi 
görebilmek adına, 
günlük desteğe değil, 
sabit bir desteğe 
ihtiya cimiz vardır. 
Bu anlamğa Gem 
lik'teki büyük firma 
ların, spor kulüplerine 
sponsor olma sini 
büyük bir pmit le bek
liyoruz. Son zamanda 
yaptığımız araştır
malara göre spora 
artan ilgi sayesinde 
adli vakalarda azalma 
oldu ğunu gördük. 
Bizlerin arpacı, genç

receğini söylediler. 
Daha önce de 
sokak hayvanlarına 
yönelik gıda ve su 
yardımında bulunan 
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü ekip
lerinin periyodik 
hale getirdiği 
kuru gıda yardımı 
uygulaması iyi 
görüyor.

lerimizi 'spor çatısı" 
altında toplayarak her 
türlü kötü alışkanlık
lardan korumaktır. 
Biliyoruz ki Spor ile 
uğraşan her fert, hem 
okul hayatlarında, 
hem de özel hayat
larında diğer fertlere 
göre daha başanlı 
olmuşlardır. Tüm ilçe 
halkından, Gemlik’imi 
zin adını duyura
bilmek için destekleri
ni bekliyoruz." dedi. 
CHP Derneklerden 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Osman İbi
can ise, “Yapılacak 
şey Gemlik içinse, 
herkes sorumluk 
almalı ve elbirliğiyle 
ilçemize en iyi olanı 
yapmalıyız.” dedi. 
İbican, “CHP olarak, 
başta Gemlik Spor 
Kulübü olmak üzere, 
diğer spor kulüp
lerinin de güçlen
mesini isteyen ve 
onların yanlarında 
olan bir partiyiz. 
Gemlik'in sadece fut
bol değil; voleybol, 
basketbol, yüzme ve 
yelken gibi tüm 
branşlarda, adından 
söz edilebilir hale 
gelmesini istiyoruz. 
Türkiye çapında adını 
duyuran bir Gemlik 
olması en büyük 
dileğimizdir. Spor 
kulüplerinin yanın
dayız” dedi
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Gücümspor’dan Şahin e ziyaret
Gücüm Spor Kulübü 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran, 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü 
Süleyman Şahin’i 
makamında ziyaret 
etti.
Ziyarette, Gücüm 
Spor Kulübü Genel 
Menajeri Yahya 
Gümüş, Halkla İlişk
iler Sorumlusu 
Mehmet Okay ve 
Başantrenör Ziya 
Güler de yer aldı. 
Kulüp olarak, 
Basketbol’da hayata 
geçirdikleri projeler 
hakkında İl Müdürü 
Şahin’e bilgiler 
veren Kulüp 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran, İl 
Müdürü Şahin’den 
aldıkları destekle 
yola çıktıklarını ve

P0MPACI 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Möracaatlann şahsen yapılması gerekmektedir 
BEYZÜ PETROL, 

Hisar Malı. Yalova Yolu 
üzeri Özdilek Yanı

1. Km. GEMLİKv

bu desteğin 
sürmesini arzu ettik
lerini dile getirdi 
Gücüm Spor Kulübü 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran, il 
Müdürü Şahin’in 
önerisiyle spor yap
tırdıkları her 
sporcuyu kayıt altı
na alıp, lisans- 
landırarak spor aile
sine kazandırdık
larını da belirtti. 
Gücüm Spor Kulübü 
Başkanı Tuğan

Büyükbaşaran, 
Erkekler Bölgesel 
Basketbol liginin 12. 
haftasında gerçek
leşecek olan, 3. 
Lig’e yükselme mü 
sabakaları için yap
tıkları çalışmalardan 
da bahsederek, İl 
Müdürü Şahin’i 
yapılacak olan 
müsabakalara davet 
etti.
DAVET 
EBBL 12. hafta 
20/01/2013 Pazar

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Mûracaatlanıı şahsen yapılması rica olunur.
GENLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
istiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GENLİK 

■ 
Dİ

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0532 583 53 78

günü Saat: 15.00 
'de Gemlik Spor 
Salonunda Yıldırım 
spor (İstanbul) 
ileGücümspor 
arasındaki maça 
davet.
Menejer Okan KURT 
şu açıklamada 
bulundu 
“20 Ocak pazar 
günü saat 15:00"de 
Gemlik Spor 
Salonunda 
Yıldırımspor (İstan
bul) ile karşılaşa
cağız, Bu maçta 
basketbol severleri 
ve Gemlik halkını 
Gücümspor"u 
desteklemeye davet 
ediyoruz.
Maç hakkında 
detaylı bilgileri 
www.gücümspor. 
com adresinden 
öğrenebilirsiniz ”

YILDIZLARDAN
DDSTLUK İÇİN KLİP
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı spordaki 
şiddete karşı bü 
yük bir kampanya 
başlattı.
Türk sporunun 
yıldızları şiddete 
karşı stüdyoya gir 
di ve çok özel bir 
şarkı seslendirdi. 
Son dönemde 
artan şiddet olay
larına karşı 
duyarlılık oluştur
mak isteyen 
Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç, 
yıldız sporcuların 
özel beste bir şarkı 
ile bir araya 
gelmesini sağladı. 
Bakanlığın hazır
ladığı klip ve kamu 
spotunda Türk 
sporunun yıldızları 
bir araya geldi ve 
sanatçıları 
kıskandıracak bir 
klipte rol aldı. 
Dostluğun ve 
sporun birleştiricil- 
iğini anlatan klipte; 
Atletico Madrid'te 
top koşturan milli 
futbolcularımız 
Arda Turan ve Emre 
Belözoğlu'nun yanı 
şıra Semih Kaya, 
İbrahim Toraman,
Tolga Zengin, 
Mehmet Topal gibi 
futbolcularımız yer 
aldı. Karateden 
H.Seyda Burucu, 
Cimnastikten Gök 
su Üçtaş, Güreşten 
Rıza Kayaalp, 
Dağcılıktan Tunç 
Fındık, Sualtı 
Sporlarından 
Şahika Ercümen, 
Otomobil Sporların 
dan Burcu Çetinka 
ya, Basketboldan 
Kerem Tunçeri, 
Tugba Palazoğlu,

Tekvandodan Bahri 
Tanrıkulu, 
Voleyboldan 
Neslihan Darnel, 
Atletizmden Aslı 
Çakır
Alptekin,Gamze 
Bulut, Motosiklet 
Sporlarından Kenan 
Sofuoğlu, Tekerlekli 
Sandalye 
Basketbolundan 
Özgür Gürbulak, 
Bülent Yılmaz, 
Snovvboard ve
Otomobil 
Sporlarından 
Çiçek Güney de 
klipte şarkıcılara 
taş çıkartacak 
bir performans 
ortaya koydu. 
16 Ocak'tan 
itibaren TV kanal 
larında, spor ve 
sanat içerikli pro
gramlarda, sosyal 
medyada, youtube'- 
da, radyo kanal
larında, spor tesis
lerinde, indoor, out- 
door ve kapalı 
devre yayın 
mecralarında yayın
lanmasına karar 
verilen şarkının söz 
ve müziği İlke Ulaş 
Kuvanç'a ait. Klibin 
yönetmenliğini ise 
Can Saraçoğlu 
üstlendi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Evini salana gelir vergisi Memur kavramı iarih oluııoı
Yeni Gelir Vergisi 
Tasarısı’na göre 
evi, yazlığı, 
dükkânı, bürosu, 
mağazası, arsası 
veya arazisi olan
lar, bunları 15 yıl 
hatta 30 yıl sonra 
şatsalar dahi, gelir 
vergisi ödeyecek
ler.
Şu andaki uygula
mada 5 yıl geçme
den satan gelir ver
gisi ödüyor.
GAYRİMENKUL 
satışlarının 
vergilendirilme 
sinde, çember 
iyice daralıyor. 
Yeni Gelir Vergisi 
tasarısına göre; 
evi, yazlığı, 
dükkanı, bürosu, 
mağazası, arsası 
veya arazisi olan
lar, bunları 15 yıl 
hatta 30 yıl sonra 
şatsalar dahi, gelir 
vergisi ödeyecek
ler. Şirketlerle ilgili 
istisna da daraltılı 
yor.
Dün yazdığımız 
gibi, miras kalan 
veya bağışlanan 
gayrimenkulü 
satanlar da gelir 
vergisi ödeyecek
ler. Özet olarak, 
gayrimenkulünü 
satan herkes 
(olayın tek istisnası 
hariç) vergi ödeye
cek.
KİM 
ÖDEMEYECEK? 
Önce, "olayın tek 
istisnası" dediğimiz 
uygulamayı açık
layalım, sonra da 
ödeyecek olanları.. 
Bir başka konut 
almak amacıyla, 
sahip olunan tek 
konutun elden 
çıkarılmasından

doğan kazançlar 
için gelir vergisi 
ödenmeyecek. 
Ancak, bu avantaj
dan yararlan
abilmek için;
- Konutunu satan 
kişinin, (hisseli 
dahi olsa), "birden 
fazla konutunun" 
olmaması, 
- Satılacak konutun 
"en az bir tam yıl” 
satıcının 
mülkiyetinde 
bulunması, 
- Satıldığı tarihten 
itibaren, "en 
geç bir tam yıl 
içinde” yeni konu
tun alınması, 
gerekiyor.

GAYRİMENKUL 
SATIŞ KAZANCI 
Mevcut uygula
maya göre, gayri- 
menkullerin 
edinme tarihinden 
itibaren “beş yıl” 
içinde elden 
çıkartılmasından 
sağlanan kazancın 
tamamı, “değer 
artışı kazancı” 
olarak gelir vergi
sine tabi tutuluyor
du. Bu süre geçtik
ten sonra, elde 
edilen kazancın 
tutarı ne olursa 
olsun, gelir vergi
sine tabi 

tutulmuyor. 
B- Yeni Gelir 
Vergisi Kanunu 
Tasarısına Göre: 
Olay değişiyor ve 
“beş yıllık süre 
geçse dahi” elde 
edilen kazanç, gelir 
vergisine tabi tutu
luyor.
Buna göre, gayri- 
menkullerin elden 
çıkarılmasından 
sağlanan 
kazançların;
1- İki tam yıldan 
fazla süreyle elde 
tutulanlardan elde 
edilen gelirlerin 
yüzde 20’si, 
2- Üç tam yıldan 
fazla süreyle elde 
*ıü*ıû^nıardâh e'ıâe 
edilen gelirlerin 
yüzde 4O’ı, 
3- Dört tam yıldan 
fazla süreyle elde 
tutulanlardan elde 
edilen gelirlerin 
yüzde 6O’ı, 
4- Beş tam yıldan 
fazla süreyle elde 
tutulanlardan elde 
edilen gelirlerin 
yüzde 80’i, gelir 
vergisinden 
müstesna tutula
cak.
Kalan tutar 
üzerinden, “yüzde 
15-35 arasında” 
gelir vergisi alı
nacak.

Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’nda 
siyasi partiler yeni 
anayasının “idare 
ve kamu hizmetleri” 
bölümüne ilişkin 
düzenlemelerini 
hızla olgunlaştırıyor. 
Ak Parti, yeni 
anayasada memur 
kavramı yerine 
“kamu görevlileri” 
şeklinde daha geniş 
bir ifade kullanmayı 
planlarken, devlette
ki kadrolu memur 
sayısını azaltacak 
düzenlemelerin 
önünü açmayı 
hedefliyor.
Böylece belli 
kurumlardaki 
memur çalıştırılması 
zorunluluğu ortadan 
kaldırılmış olacak. 
Kamu kurum ve 
kuruluşları memur 
alımı yerine daha 
çok sözleşmeli per
sonele yönelecek. 
Ak Parti, yeni 
anayasada “kamu 
görevlisi” kavramını 
kullanarak daha çok 
sözleşmeli personel 
çatıştırmanın önünü 
açacak düzenleme 
üzerinde dururken, 
YÖK ve RTÜK gibi 
kurumların anayasal 
kurum olmaktan 
çıkarılması da 
masaya yatırıldı. 
Ak Parti, yeni 
anayasada memur 
kavramı yerine 
“kamu görevlileri” 
şeklinde daha geniş 
bir ifade kullanmayı 
planlarken, devlette
ki kadrolu memur 
sayısını azaltacak 
düzenlemelerin 
önünü açmayı hede
fliyor. Mevcut 
anayasa yer alan,

“kamu hizmetinin 
gerektirdiği asli ve 
sürekli görevler 
memurlar ve diğer 
kamu görevlileri 
eliyle yürütülür” 
ifadesindeki 
memurlar ifadesi 
çıkarılarak sadece 
“kamu görevlileri” 
ifadesi bırakılacak. 
Böylece belli 
kurumlardaki 
memur çalıştırılması 
zorunluluğu ortadan 
kaldırılmış olacak. 
Kamu kurum ve 
kuruluşları memur 
alımı yerine daha 
çok sözleşmeli per
sonele yönelecek. 
YÖK anayasada 
yok
RTÜK, YÖK, Türk 
Tarih Kurumu, Türk 
Dil Kurumu, Atatürk 
Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu gibi kurum- 
ların yanı sıra yeni 
anayasada kamu 
kurumu niteliğinde
ki meslek kuru
luşlarına da yer ver
ilmemesi planlanıy
or. Ak Parti’li kur
mayların Başbakan 
Tayyip Erdoğan’la 
görüşmesinde 
kesinleştireceği bu 
çalışmanın hayata 
geçirilmesi halinde 

sadece Diyanet 
İşleri anayasal 
kurum olarak kala
cak.
Yerel yönetimler 
güçlenecek 
Yeni anayasada 
yerel yönetimlerin 
güçlendirilerek daha 
etkin hale getir
ilmesini planlayan 
Ak Parti, bu konuda 
2004’te 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer’in veto ettiği 
Kamu Yönetimi 
Reformu 
Kanunu’ndaki 
düzenlemeleri 
zemin olarak 
dikkate almayı 
düşünüyor. Ak 
Parti’nin önerileri 
arasında BDP’nin 
gerçekleşebileceği 
umudunu taşıdığı 
“seçilmiş vali” 
düzenlemesinin 
olmadığı öğrenildi. 
Ak Parti içindeki 
Anayasa 
Komisyonunun 
masasında 
olgunlaştırılan 
“idari ve kamu 
hizmetleri” ile ilgili 
düzenlemeler 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
sunulacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

HASTANELER

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

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

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

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
M er.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Könur Tıp Mrk.

TAKSİLER

Gemlik Tekel
Manastır Taksi

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

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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

::,ro1 10 ro
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz S13 ıa 40
Beyza Petrol 813 Q1 03

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4476 

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)

ımiııliEuıNil
VENÜS SİNEMASI

CELAL İLE 
CEREN: 11:30- 

14:00-16:30-19:00- 
21:15 

CM101MMXIFUN- 
DEMANTALS: 

11:30-14:30-17:30- 
20:30...

REZERVASYON 
5133321513 23 24

517 33 04



Gemlik KBrfez

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...
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ÇOK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı konut projelerinin ılkı olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatınmıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

AKINCI 
SİTESİ

GEMLİK

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...,

Hemen Arayın!

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehlr Mh. Ata Blv. Np:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3D:21 Nilüfer / BURSA
Tel: 0(224) 441.72 44 Gsm:0(533)'477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asllhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 614 48 41
lnfo@aliberkerakincl.com' . .•

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

, Orhaniya YenIMh.
Mh

ix»yhın Mh Gemlik *“Sk
M _ ' Irmak Sk

‘.'jl Dr Zıya
• Kaya Mh 

EID HİaarMh.

http://www.aliberkerakinci.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.oom

Sebahattın DEMİR/Emlak Müşaviri

MANASTIR EMLAK

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
21 Ocak 2ÜB Portesi___________ www.gemlikkorfezgazetesi.com__________________________________ 50 Kr.

ATM iareleri suç 
üstü yakalandı
Bursa'da otomatik para çekme 
cihazına kurdukları düzenekle 
kredi kartı bilgilerini kopyalayan 
2 kişi, polis tarafından suçüstü 
yakalandı. Haberi sayfa 3’de

İlçe Seçim Kurulu Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçim takvimini açıkladı

fiTSO'ıla secinıler23 Sımatta
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
meslek komite, 
meclis ve yönetim 
kurulu seçimlerinin 
tarihi belli oldu. 
İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığı’ndan 
yapılan duyuruda, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
meslek komitesi ile 

meclis asil ve 
yedek üyelikleri 
seçimlerinin 23 
Şubat 2013 
Cumartesi günü 
saat 09.oo-17.oo 
arasında Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası binasında 
yapılacağı belirtildi. 
İlçe Seçim Kurulu 
duyurusunda, 

ayrıca aynı gün 
ayrı ayrı sandıklarda 
oda yönetim 
kurulu başkanı ile 
yönetim kurulu asil 
ve yedek üyeleri, 
disiplin kurulu asil 
ve yedek üyeleri, 
üst kurul asil ve 
yedek üyelerinin 
seçimlerinin 
yapılacağı

hatırlatıldı.
Seçime katılacak 
meslek grupları 
sandık seçmen 
listelerinin 
28 Ocak ile
30 Ocak 2013 tarih
lerinde Ticaret ve 
Sanayi Odası ilan 
panosunda 
askıya çıkarılacağı 
bildirildi.

Iğur MumcMlıı anma 
hazırlıkları başladı

ÖĞÜR mumcityu 
ANIYORUZ! ■

24 Ocak 2013 Perşembe Günü - -
. - Saat: t9:00rda Kayıkhane'den

Atatürk Anıtına Yürüyoruz S

CHP GF^ÛK/^^^GENÇLİK KOLU |

Araştırmacı-yazar, gazeteci Uğur Mumcu, 
Gemlik’te de anılacak. CHP’li gençler, 
Mumcu’yu anma yürüyüşü düzenledi. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bizim sokak...
Bizim gazetenin bürosu, Ham id iye Ma 

hailesi İstiklal Cadde, Bora Sokak’ta...
Bora Sokak, kentin merkezine Bursa 

yönünden gelindiğinde en yakın olanıdır.
Yani kentin merkezindedir.
Bora Sokak, İstiklal Caddesi ile Gazha 

ne Caddesi’ni birleştirir..
İstiklal Caddesi’nden girişte, ilçenin tek 

4 Yıldızlı Paşa Oteli var.
Karşısında ise, Akbank Gemlik Şubesi...
Gazhane Caddesi’nden bizim sokağa 

girerseniz, köşesinde de tanınmış marka 
mobilyalarını satan iki mağaza bulunur.

Yani kentin camekanı gibidir Bora Sokak 
girişleri..

Ama hangi yönden gelirseniz gelin, gör
dükleriniz, "İşte bu Gemlik" dedirtir size...

Devamı sayfa 4'de

• îş Yeri Hekimliği • Portör Muayeneleri
• îş Güvenliği Uzmanlığı • îşe Giriş Raporu

• İlk Yardım Eğitimi S Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

• Risk Analizi • Periyodik Kontroller

http://www.gurselsensoyosgb.com - info@gurselsensoyosgb.com

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat :1 
ORHANGAZİ - BURSA

Tel: 0 224 57318 82 - 0 54157318 82 - 0 532 265 67 58

http://www.manastiremlakgemlik.oom
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gurselsensoyosgb.com
mailto:info@gurselsensoyosgb.com
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BBll' Gürhan ÇETİNKAYA
Tarım politikasızlığı!

Geçenlerde televizyonda bir üretici yakını 
yordu. Yetiştirdiğim ürünün fiyatı son beş 
yıldır hep aynı.

Ben daha ilgincini söyleyeyim.
O yine şanslıymış.
Kimi ürünlerin fiyatı ise ciddi ölçüde ge 

riledi.
Ama...
Gübre fiyatları yükseliyor.
İlaç ona keza...
Yıllar önce Bursa’da bir dernek kurmak 

için çalışmalar yapıyorduk.
Ana çatı oluşturulmuş, sıra derneğin 

izleyeceği politikaya gelmişti...
Ben sormuştum...
“Derneğimizin politikası ne olacak” diye?
Oradan bir arkadaş hafiften kızarmış bur

nuyla ortaya atlamıştı;
“Bu derneğe siyaset miyaset giremez” 

diye...
Oysa benim politikadan kastım derneğin 

işlevinin ne olacağını vurgulamaktı.
Anlayış bu denli sığ olunca Türkiye’de gelir 

getirici unsurların da sağlıklı bir politikası 
olmuyor.

Tarımda olduğu gibi...
Tarımsal politikayı “siyaset” olarak 

algılayanlar balıklama daldılar tarım siste 
mine...

Ve...

Türkiye tüm dünyaya yetebilecek bir tarım 
potansiyeline sahipken kendi kendine yeter 
bir ülke olmaktan çıkıp son yıllarda tarım 
ürünlerini ithal eder duruma geldi...

Daha doğrusu getirildi...
Nedeni çok... Hangi birini sayalım...

Politika ile iç içe geçmiş, seçimlere endek
sli uygulamalar mı?

Bilinçsiz ve eğitimsiz üreticiler mi?
Drenaj sistemlerine önem verilmemesi 

nedeniyle toprakların hızlı şekilde tuzlulaşıp 
çoraklaşması mı?

Tahlil yapmadan gübre kullanımı ve bilinç
siz ilaç tüketimi mi?

Erozyon mu?
Toprak ve su kirlenmesi mi?
Giderek yükselen üretim maliyetleri ve 

enflasyonun gerisinde kalan ürün fiyatları 
mı?

Üretimdeki düzensizlik mi?
Yakıt, zaman, makine ve işçiliğin bilinçsiz 

kullanılması mı?
Doğru arazi kullanımı için toprak harita

larının çıkarılmamış olması mı?
Tarım üreticisinin örgütsüz olması, koope 

ratiflerin gelişmemiş olması mı?
Tarımsal yıllık büyüme hızının artık eksili 

değerlere ulaşması mı?
Çiftçiye yol gösteren Ziraat İşleri, Zirai 

mücadele, Hayvancılığı geliştirme, Gıda

işleri, Veteriner işleri ve Toprak-Su genel 
müdürlüğü’nün kaldırılması.

Ayrıca et-bahk kurumu, süt endüstrisi kuru
mu, yem sanayi, zirai donatım kurumu ve 
devlet üretme çiftliklerinin özelleştirilmesi 
mi?

Dolayısıyla üretimin planlı biçimde gerçek
leşememesi, ulusal gelişmeyi de sekteye 
uğratıyor.

Verimli topraklara ve ovalara sahip olan 
ülkemiz değerlendirebildiğinde Avrupa’nın 
tarım deposu olabilecek nitelikte..

Alt yapı var ancak bilgi düzeyi yetersiz.
Ne var ki AB, her fırsatta Türkiye'nin tarım 

ürünlerine inanılmaz engeller getiriyor.
Geleneksel tarım ürünlerimizden çekirdek

siz kuru üzüm, incir, fındık, pamuk hatta 
zeytinyağı konusunda AB zaman zaman ta 
rife dışı engellerle veya başka yollarla ihra
catımızı engelliyor.

Türkiye henüz tarımda teknolojiyi yeterince 
kullanamıyor.

Neden?
Son yıllarda IMF ve Dünya Bankası destekli 

tarım politikası uygulayan Türkiye'nin en sık 
duyduğu sözlerden birisi kuşkusuz "tarımsal 
desteklemeleri azaltın".

Oysa hem ABD, hem de AB kendilerine 
geldiğinde tarımsal destekleri azaltmak bir 
yana sürekli olarak artırıyorlar.

Türk köylüsü tarımsal faaliyetlerini böl
genin ve iklimin sunduğu doğal olanakların 
ötesinde dışarıdan kayda değer bir katkı 
almaksızın sürdürüyor.

Dolayısıyla...
Köylünün eline kentte oturabileceği bir ev, 

bir de araba parası veren toprağını elinden 
alıyor.

Sonra...
Gün geliyor...
Köylü toprağını sattığı yere bekçi oluyor...

> ıı Millin Malı Meteoroloji'den 
önemli uyarı

Araştırmacı-yazar, 
gazeteci Uğur 

Mumcu, Gemlik’te 
de anılacak. CHP’li 
gençler, Mumcu’yu 

anma yürüyüşü 
düzenledi

24 Ocak 1993 günü 
sabahı Ankara’daki 
evinden çıkıp aracı
na bindiği sırada, 
araca konan bir pat
layıcı ile suikasta 
uğrayarak öldürülen 
araştırmacı-yazar, 
gazeteci Uğur 
Mumcu, Gemlik’te 
de anılacak. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Gençlik Kolu 
Başkanlığı, 
24 Ocak 2013 
Perşembe günü saat 
19.oo da Kayıkhane 
semtinden, İskele 
Meydam’ndaki 
Atatürk Anıtı’na 
kadar yürüyüş 
düzenlendi.
CHP Bursa 
Milletvekillerinin de

katılması beklenen 
yürüyüş için CHP’li 
gençler hazırlıklarını 
sürdürüyor.
Uğur Mumcu, şehit 
edildiği 24 Ocak 
günü, yurdun 
dört bir yanında 
değişik törenlerle 
anılacak.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Ege, Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu ve Güney 
doğu Anadolu'nun 
doğusu ile Bursa, 
Bilecik, Sakarya ve 
Bolu çevrelerinde 
görülecek olan 
yağışların genellik
le yağmur ve 
sağanak, Kütahya 
ve Bolu'nun yük
seklerinde karla 
karışık yağmur, 
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimleri ile 
Doğu Anadolu da 
kar şeklinde ola
cağı tahmin edili 
yor. Sabah ve gece 
saatlerinde, Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusu ile Doğu 
Karadeniz'in iç ke 
simlerinde kuvvetli 
olmak üzere, iç ve 
doğu bölgelerde 
buzlanma ve don 
olayı ile birlikte yer 
yer sis bekleniyor. 
Hava sıcaklığı, 
ülkenin kuzey, iç ve 
batı bölgelerinde 2 
ila 4 derece arta

cağı, diğer yerlerde 
önemli bir değişik
lik olmayacağı tah
min ediliyor.
Rüzgarın genellikle 
güney ve güneybatı 
yönlerden hafif, ara 
sıra orta kuvvette, 
Marmara ve Ege 
kıyılarında yer yer 
kuvvetlice (30-50 
km/s), zamanla Ege 
kıyılarında güney 
ve güneydoğu yön
lerden kuvvetli (40- 
60 km/s) esmesi 
bekleniyor.
Sabah ve gece 
saatlerinde, Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusu ile 
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimlerinde 
kuvvetli olmak 
üzere ülkenin iç ve 
doğu bölgelerinde 
buzlanma ve don 
olayı ile birlikte 
yer yer sis bek
lendiğinden yaşan
abilecek olumsu
zluklara karşı, 
başta sürücüler 
olmak üzere 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olması 
gerekiyor 
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111 Meri Suc llsiii Yatalanılı
Bursa'da otomatik 
para çekme cihazına 
kurdukları düzenek* 
le kredi kartı bilgi
lerini kopyalayan 2 
kişi, polis tarafından 
suçüstü yakalandı. 
Zanlıların polis 
tarafından yakalan
maları güvenlik 
kamerası tarafından 
saniye saniye 
görüntülendi.
Merkez Yıldırım ilçe
si Piremir Mahallesi 
Teleferik Cadesi 
üzerinde bulunan bir 
ATM cihazına Ali 
Mert Ş. (20) ve 
Gökhan Ç (29) 
tarafından kredi 
kartlarının bilgi

Şafak Operasyonunda 7’si 
Kadın 24 Kişi Tutuklandı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele 
Müdürlüğü (KOM) 
tarafından şafak 
vakti düzenlenen 
uyuşturucu 
operasyonunda 
gözaltına alınan 30 
kişiden 7'si kadın 24 
kişi çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine konuldu.

lerinin kopyalan
ması için düzenek 
kurdular. Dikkatli bir 
vatandaşın yaptığı 
ihbar sonucu Bursa 
polisi, kurdukları 
düzeneğin kopyal
adığı bilgileri almaya 
gelen Ali Mert Ş. ve

Çevik Kuvvet ve 
Özel Hareket ekip
lerinin de destek 
verdiği operasyonda 
250 polis görev aldı. 
Bursa'nın 
Osmangazi ve 
Yıldırım ilçelerinde 
Ebuishak, 
Meydancık ve 
Selimzade mahal
lelerinde 21 ayrı 
adrese sabah erken 
saatlerde operasyon 
düzenlendi. Emniyet 
Genel Müdürlüğü'ne

Gökhan Ç.'yi suç 
üstü yakalamak iste
di. Polisleri görünce 
kaçan zanlılar, kısa 
sürede yakalandı.
Yaşanan kovala
maca güvenlik ka 
meraları tarafından 
saniye saniye görün 

ait polis helikopte 
rinin de havadan 
verdiği operasyonda 
106 adet uyuşturucu 
hap, 25 adet çıkı 
diye tabir edilen 
esrar, 96 paket bon- 
zai, 4 adet ruhsatsız 
tabanca, şarjörler, 
34 mermi ile bir adet 
hassas terazi ele 
geçirildi.
Operasyonlarda 
hırsızlık yapmaktan 
ve uyuşturucu sat
maktan sabıkaları 

tütendi. Gözaltına 
alınan Ali Mert Ş. ve 
Gökhan Ç.'nin oto
mobilinde yapılan 
aramada, ATM'lere 
koydukları düzenek
lerin hazırlanmasın
da kullanılan çok 
sayıda malzeme 
bulundu. Polis, zan
lıların dolandırdığı 
kişilerin kimliğini 
araştırıyor.
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde sorgulanan 
zanlılar, dolandırt 
cılık suçundan çıkar 
tıldıkları nöbetçi 
mahkece tutukla
narak cezaevine 
kondular 

bulunduğu belir
lenen 30 kişi gözaltı
na alındı. 'Torbacı' 
diye tabir edilen 
uyuşturucu 
satıcılarına yönelik 
olarak yapılan 
operasyon sırasında 
bazı şüphelilerin 
polisi görünce uyuş
turucuyu pencere
den atmaya 
kalkıştığı, bazı mad
delerin ise banyolar
daki çöplerden çık
tığı kaydedildi.

Bursa'da 9 
Bin 678 Kişi 
Yaralandı

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 2012 
yılı istatistiklerini 
kamuoyu ile pay
laştı. Emniyet veri
lerine göre, 
Bursa'da geçen yıl 
35 öldürüldü. 
Toplam 35 
cinayetin tamamı 
aydınlatılırken zan
lılar, cezaevine gön
derildi. 19 'adam 
öldürmeye teşeb
büs* suçunun 
işlendiği şehirde bu 
olayların da tamamı 
aydınlatıldı. 2012 
yılında 9 bin 678 
kişi çeşitli yer
lerinden bıçakla, 
silahla ya da darp 
sonucu yaralandı. 
Polis, 'kasten 
yaralama' olayına 
karışan 8 bin 991 
kişiyi yakaladı.
İl Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan açıkla
mada, geçen yıl 
içerisinde bin 201 
kişinin çeşitli yön
temlerle 
dolandırıldığı belir
lenirken, bunun 
büyük bir 
bölümünün son 
zamanlarda artan 
telefon 
dolandırıcılığı olay
ları olduğu ortaya 
çıktı. Emniyet veri
lerine göre 
Bursa'da bin 953 
kişi yankesiciler 
tarafından mağdur 

edilirken, bu olay
lardan ise 232'si 
aydınlatılabildi. 
Yetkililer, bu tür 
suçların genellikle 
güvenlik kamer
alarının ve vatan
daşların yoğun 
olmadığı yerlerde 
işlenmesinden 
dolayı olayların 
aydınlatma 
imkanının zor
laştığını belirtti.

İNTERNET 
ÜZERİNDEKİ 
DOLANDIRICILIK
LAR DA ARTTI 
2012 yılı içerisinde 
Bursa'da internet 
üzerinden çeşitli 
yöntemlerle 25 
hırsızlık olayı mey
dana geldi. Bilişim 
Suçlarıyla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, bu 25 olay
dan 21'nin zan
lılarını yakalayarak 
adli makamlara 
sevk etti. Ayrıca 
103 kişi internet 
üzerinden çeşitli 
yöntemlerle 
dolandırılırken, 
polis ekipleri bu 
olaylardan 93'ünü 
aydınlatmayı 
başardı. Banka ve 
kredi kartlarının 
kötüye kullanıl
masına ilişkin 
yapılan operasyon
larda da 84 kişi 
yakalandı.

Bursa'nın 
İznik ilçesinde 
polis zehir tacirler
ine göz açtırmıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, A.S. (27) ve 
F.G. (25), Bursa'dan 
aldıkları 372 gram 
hint keneviriyle 
Iznik'e gitmek için 
minibüsü bindi. 
İki zanlı, İznik 
DSİ tesisleri 
önünde minibüsten 
inerek şehir içi 
dolmuşuna bindi.

Polisin kendilerini 
takip ettiğinden 
habersiz 
Yenişehirkapı 
mevkiine giden 
A.S. ve F.G. 
gözaltına alındı. 
Zanlıların yanında 
372 gram hint 
keneviri ele geçirildi. 
Çeşitli suçlardan 
sabıkaları olduğu 
öğrenilen zanlılar 
sorgularının ardın
dan adliyeye sevk 
edildi.

KflŞCM fi€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

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

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

http://www.gemllkkorfezgazetesl.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bizim sokak...
Gemlik’i değiştirdiği iddia eden bir bele 

diye yönetimimiz var.
Lütfen, Sayın Yöneticiler buyursunlar, 

Bizim sokağa bir girsinler.
Sanırım sayın Başkanvekilimiz geçtiği 

miz yıl, 10 Ocak Gazeteciler günüydü Bizim 
Sokağı son ziyaretleri.

Bir daha geçmediler o sokaktan hiç.
Gelseler de, Paşa Otel’e kadar geldiler...
Biraz bizim tarafa yürümüş olsalardı, 

rezilliği göreceklerdi.
O gün ziyaretlerinde de, kaldırımların ha 

lini kendilerine göstermiştim.
Aradan geçen 376 gün sonra, durum 

daha vahim.
Kendileri gelemiyorlarsa, saygın Başkan 

Yardımcılarından Fen İşleri sorumlusu ola 
nını veya Fen İşlerinden sorumlu Müdürü’ 
nü göndersin ve tesbit yaptırsın.

Bu tesbit fotoğrafla da yapılabilir, karne 
ra kaydıyla da, görsel olarak da..

İsterlerse, ben gazetemin sayfalarına tek 
tek koyar, sonra da Belediye’nin elektronik 
adresine yollayabilirim.

Baksınlar, Vizyon Kent Gemlik’e yakışır 
bir sokak mı Bora Sokak...

Bugünlerde bir vatandaşımız kırık dökük 
olan kanalizasyon logarlarından birine dü 
şerse veya bozuk olan kaldırımlardan dü 
şüp kolunu bacağını kırarlarsa, sorumlu 
olacaklarını hatırlatmada yarar görüyorum.

Kent Meydanlarına, kordonlara veya Hü 
kümet Konağı köşelerine bilboadlar koydu
rup, kendi reklamını yaptırmakla kent değiş 
mez.

İstiklal Caddesi’ndeki sokaklardan 
hangisine girerseniz girin, bu kente yakış
mayacak şeyler görürsünüz.

Vizyon Kent lafla veya bir iki düzenleme 
ile olunmaz.

En basidi, Bizim Sokağa girin, vizyonun 
ne olduğunu görürsünüz.

***** ***** **** ***** ******
Geçtiğimiz hafta, Küçük Kumla’da mo 

tordan düşerek boğulan balıkçının haberini 
yapmaya gittiğimde, bir çay bahçesinde 
oturup, Kumlalılarla sohbet imkanım oldu.

Kumla, kışın unutulmuş kasaba görüntü 
sünde.

Yazın hareketliliğinin yerini, sessizliğe, 
ıssızlığa bırakıyor.

O sabah bardaktan boşalırcasına yağan 
yağmurda cesedin karaya çıkarılmasını 
izlerken üşüdüm.

Sohbet ve sıcak çay iyi geldi.
Kumlalılar, Belediyeden yakınıyorlar.
"Geliyorlar, söz verip gidiyorlar. Ama 

yapılan birkaç şeyden başka birşey yok” 
diyorlar.

İskele civarındaki Hacı’nın Et Mangal iş 
yerinin bitişiğinde bulunan bir sokakta, 25-. 
30 metrelik yolun kaldırım işini tüm 
ilgililere söylemelerine karşın yaptıra- 
mamışlar.

“Üç kuruşluk iş, ben yazarsam hiç yap
mazlar” dedim.

Belediye İmar Komisyonu Başkanı Kum 
lalı.. Komisyon üyesi ve oradaki inşaatı ya 
pan müteahitte de Kumlalı ve AKP’li. Bu is 
teklerini onlara da söylemişler ama yaptıra- 
mamışlar. Benden duyurması.

Dispanser Doktoru Verem Savaş Derneği’ni ziyaret etti

IİİM Silis Mi SIMM iiröı
Gemlik Verem Savaş 
Dispanseri Doktoru 
Bedriye Körmükçü, 
Gemlik Verem Savaş 
Derneği’ni ziyaret 
etti.
Verem Savaş 
Haftasında yapılan 
ziyaretten memnu 
niyetini dile getiren 
Dr. Körmükçü, aynı 
amaç için mücadele 
eden kurum ve der 
neğin ortak projeleri 
için yemeğin başlan 
gıç olduğunu söy 
lerken, bu yakınlığın 
artarak devam ede
ceğini söyledi.
Verem Savaş 
Derneği Başkanı 
Nida Otabatmaz, 
gönüllülük esasıyla

dernek yönetimini 
ileriye götürmeyi 
hedeflediğini, 
amaçlarının 
daha fazla insana 
faydalı olmak

olduğunu belirtti. 
Kurum ve 
Derneğin ortak 
çalışmalarından fay
dalanacak olanın 
vatandaşlar

olduğunu belirten 
Otabatmaz, ortak 
çalışmaların 
artarak devam 
edeceğini 
söyledi.

BURSA ■ GEMLİK İLÇE SEÇİM KURULU 
BAŞKANLIĞINDAN 
B U Y U B U

Bursa-Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın organ seçimleri;
17.02.2013 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında meslek 

komitesi ile Meclis asil ve yedek üyeleri seçimi yapılacaktır.
23.02.2013 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında ise ayrı 

ayrı sandıklarda aynı sandık kurulunca oda yönetim kurulu 
başkanı ile yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, disiplin kuru
lu asil ve yedek üyeleri, üst kurul asil ve yedek üyeleri seçimi 
Bursa-Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın kendi binasında 
yapılacaktır.

Seçime katılacak meslek grupları sandık seçmen listeleri 
28.01.2013-29.01.2013 ile 30.01.2013 tarihlerinde Bursa - 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilan yerinde askıya çıka
cağı ilanen duyurulur.

Muhammet GÖKER
İlçe Seçim Kurulu Başkanı

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayiNcilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Serbest Kürsü
Necdet ZAMBAK

BURSA ONKOLOJİ
Bursa Ali Osman 

Sönmez onkoloji 
hastanesinin çok 
özel ve çok güzel 
bir uygulaması 
vardı.

Bursa merkez ve 
ilçelerinin yanı sıra 
Balıkesir, Kütahya, 
Çanakkale gibi 
yakın illerden gelen 
Kanser hastaları 
kemoterapi ve rad 
yoterapi tedavisi 
alırken aynı zaman
da bu hastanenin 
Çakır Hamam 
aralığında bulunan 
misafirhanesinde 
konaklayabiliyor

lardı. Bu misafirha
nenin yatak kapa
sitesini tam bilmi 
yorum, ama benim 
tedavi olduğum 
zamanlarda 100-120 
hastayı kabul ede
biliyordu. Nöbetçi 
doktoru, hemşiresi, 
yemekhanesi, 
güvenlik görevlisi, 
servis aracı, tele
vizyon salonu, 
temiz ve bakımlı 
yatak odaları ile 
hastalarına güvenli 
bir ortam sağlıyor
du. Hastalar üç 
öğün yemeklerini 
yer, salonda din

lenebilir, ziyaretçi-, q 
terini kabul eder, 
her an doktor ve 
hemşirelerin kont 
rolünde servis 
araçları ile dağ yol
undaki veya merkez 
hastanede tedavi
lerini yaptırıp yine 
zahmetsizce misa 
firhaneye dönerler
di.

Burada konak 
layan hastalar yine 
servis araçları ile 
hastanede hasta 
yükünün azaldığı 
akşam saatlerinde, 
radyoterapi tedavi
lerine topluca

götürülüp getirilir
lerdi. Bu Bursa 
ilçeleri ve çevre 
illerden gelen 
hastalar için müthiş 
bir hizmet ve mas
rafsız bir tedavi 
demekti. Aldığım 
haberlere göre 
onkoloji hastanesi 
bu uygulamadan 
vazgeçmek zorunda 
kalmış.

Kiralık olan bu 
misafirhane mülk 
sahibinin yüksek 
kira talebi karşısın
da boşaltılmış. 
Personeli de dağ 
yolundaki ve 
merkez hastaneye 
kaydırılmış.

Bence devlet para 
için bu son derece 
insani uygula
madan 
vazgeçmemeli. 
Belki hastane yöne
timi bu uygula
manın devamı için

alternatif arayışlar 
içindedir.

Bunu bilmiyorum. 
Ama burada TOKİ 
devreye girip bu 
hastaneye yeni bir 
misafirhane 
kazandırabilir.

Kanser hasta
larının umut kapısı 
olan BURSA ALİ 
OSMAN SÖNMEZ 
ONKOLOJİ HASTA 
NESİ uzmanlaşmış 
cerrahları,onkologla 
rı ve diğer tüm per
soneli ile Türki 
ye'nin en önemli ve 
en saygın tedavi 
merkezlerinden 
biridir ve Bursa'nın 
yüz akıdır.

Kanser hasta
larının aldığı 
KEMOTERAPİ ve 
RADYOTERAPİ 
ağır ve genellikle 
uzun süreli tedavi 
lerdir.

Bu uzun ve

müşkül tedavi 
dönemlerinde 
Bursa ilçe ve diğer 
illerden gelen 
hastalar için bu 
misafirhanenin artık 
hizmet verememesi 
büyük bir eksiklik
tir.

Bu insanlar tedavi 
aldıktan sonra değil 
yolculuk yapmak 
tırnağının ucunu 
bile kıpırdatamazlar. 
Bir de dar gelirli 
hastalar bundan 
böyle nerede kon
aklayıp, nerede 
yiyip bir sürü mas
rafa nasıl 
dayanacaklar.

Bu güzel hizmetin 
devamı için ilçemiz 
il genel meclis 
üyelerinin konuyu 
devlet büyüklerine 
ileteceklerine 
inancım tamdır.

Zira bu bir insanlık 
görevidir.

TEŞEKKÜR
Sayın Opr. Dr. ALP GÜREVİN 

2011 Haziranında yarama attığın 
neşterle beni hayata döndürdün.

Sana minnet borcum var.
Teşekkür ederim.
Necdet ZAMBAK

TEŞEKKÜR
Sayın Onkolog

Uznı. Dr. İBRAHİM YILDIRIM 
Senin sayende bu hastalığa 

kafa tutuyorum, iyi ki varsın.
Teşekkür ederim.
Necdet ZAMBAK

Sosyal Yaşam Merkezi böyle konser görmedi, salon tamamen doldu.

Umurbey Türk Sanat 
Müziği Korosu’nun 
seslendirdiği Türk 
Sanat Müziği konse 
ri, beğeni ile izlendi. 
Cumartesi günü 
akşamı saat 20.oo 
de Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Salonu’nda 
yapılan konseri 
emekli müzik öğret
meni Mehmet 
Taşpınar yönetti. 
İki bölümden oluşan 
konserin birinci 
bölümünde Uşşak 
makamında birbirine 
bağlı eserler koro 
tarafından seslendi 
rildi.
Kaymakam Cahit 
Işık’ın da katıldığı 
konserde, Türk

Sanat Müziği seven
ler, Sosyal Yaşam 
Merkezi Salonu’nu 
tamamen doldurdu
lar.

SOLO 
SÖYLEDİLER 
Konserin ikinci 
bölümü solo 
şarkılara ayrıldı. 
Ali Rıza Uludağ, 
“Dönülmez akşamın 
ufkundayım”, 4 
İbrahim Pehlivan, ■ 
“Ben seni unutmak 
için sevmedim”, 
Nurettin Canlı; 
“Dertliyim Ruhumu 
hicranı sardı”, 
Özlem Ergun, 
“Hicabım diyerek”, 
Nurettin Orhan; 
“Gözleri aşka

gülen”,
Erdanur Hocaoğlu, 
“Hiç birşeyde gözüm 
yok.”,
Neşet Çiğerli; 
“Gönlüm ezhar 
içinde”,

Gamze Gergin, 
“Belki bir sabah 
geleceksin”, 
Osman Doğan 
“Kalbim seni özler”, 
Hümeyra Karadede, 
“Elbet birgün

buluşacağız.”, 
Meltem Paker, “Bir 
kızıl goncaya benzer 
dudağın", 
Arzu Yurt, “Sen 
Nisan, ben sarı 
Eylül”,

Haşan Sivri, “Bir 
garip yolcuyum”, 
Saadet-Sinem Aslan, 
“Akasyalar açarken” 
şarkılarını 
seslendirdiler.
Daha sonra koro 
Erol Sayan’ın 
“Açılır gonca gül” 
şarkısını birlikte 
seslendirdiler. 
Konuklar arasında 
bulunan Anıl Yurttaş 
ise geceye konuk 
sanatçı olarak 
katılarak, 
“Sonbahar vurgunu” 
şarkıyı 
seslendirdi.
Konser sonunda 
izleyiciler Şef 
Mehmet Taşpınar ve 
koroyu ayakta 
alkışladılar.
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Kimya sektöründe 
faaliyet gösteren 
sanayiciler, Uludağ 
Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi 
Kimya Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Necati Beşirli ile 
öğretim üyeleriyle 
toplantı yaptı. 
Toplantıda Bursa 
kimya sanayisinin 
geleceği ve Uludağ 
Üniversitesi'nin 
üstleneceği sorum* 
tuluklar tartışıldı. 
Türkiye'nin 2023 
vizyonunda 500 mil
yar dolarlık ihracat 
hedeflediğini, kimya 
sektörü içinse gele
cekte ihracat rakam
larının 55 milyar 
dolara yük
seltilmesinin ön 
görüldüğünü 
belirten BTSO 
Meclis Üyesi ve 
MÜSİAD Kimya 
Sektör Kurulu

POMPACI 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlann şahsen yapılması gerekmektedir
BEYZA PETROL 

Hisar Mah. Yalova Yolu 
üzeri özdilek Yanı

1. Km. GEMLİK

Başkanı İlker Duran, 
bu hedeflere ulaşıla
bilmek için öncelikle 
sektörde alt 
yapıların hazırlan
ması gerektiğinin 
altını çizdi.
İlker Duran, sanayi 
şehri Bursa'nın sek
törde üniversite- 
sanayici işbirliğini 
kurumsal ve sistem
atik bir yapıda ele 
alması halinde 
kimya sanayisinde 
de yıldızını parlata
cağına dikkat çek
erek, "Üniversite- 
sanayici işbirliği 

sayesinde Bursa, 
kimyada inovatif 
çalışmaların 
yapıldığı kimya üssü 
haline gelebileceği 
gibi, sektörde 
Türkiye'nin 55 mil
yar dolarlık hedefine 
de ciddi katkı koya
caktır. Bu sorumlu
luk sadece 
sanayicinin değil; 
AR-Ge desteği ile 
geliştirilecek ürünler 
ile de aynı zamanda 
BursalI 
akademisyenlerim- 
izindir." dedi.
Kimya sektörünün 

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Hüracaatlannşahsen yapılması ika otar.

GEMLİKKÖRFEZGAZETESİ J.l HA AA AA 
istiklal Caddesi BoraSokak İPİ 1 J| 1.1 UN N.1 
Stüdyo Prestij yam GEM IVIıVIVVVVv

son dönemde 
sanayi ve teknoloji 
ağırlıklı ilerlemesi ile 
az insanla kıymetli 
işlerin yapıldığı bir 
sektör haline 
gelindiğini belirten 
İlker Duran, 
Türkiye'nin kimya 
sanayindeki mevcut 
durumu hakkında 
bilgi verdi. Duran, 
"Şu an 2012 yılı 
itibari ile kimya 
sanayinde 230 bin 
çalışanımız bulun
makta. Yani bu da 
istihdamın yüzde 
8'ine tekabül ediyor. 
Sektörün yüzde 
83'ünü ise KOBİ'ler 
oluşturmakta.
Bursa özeline bak
tığımızda ise sek
törde çeşitli kollarda 
irili ufaklı 600 
civarında kimyayla 
ilgili şirket faaliyet 
göstermekte." diye 
konuştu.

Bakanlık Riskli 
Bölgeleri ftcıklam, 

Belediyeler 
Kentsel Dönüşüme 

Başlıyor

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı; Ankara, 
İstanbul, Bursa ve 
Erzurum'da bazı 
bölgeleri kentsel 
dönüşüm projesi 
kapsamında riskli 
alan ilan etti. Resmi 
Gazete'de yayım
lanan Bakanlar K 
urulu kararına göre, 
Bursa Yıldırım ilçe
si Mevlana, Ulus, 
Yavuzselim, Araba 
yatağı, Çınarönü, 
Hacivat ve Şirinev 
ler mahalleleri riskli 
bölge ilan edildi. 
Yıldırım Belediye 
Başkanı özgen 
Keskin, ağustos 
ayında kentsel 
dönüşüme başla
mayı hedefledikleri
ni belirterek, "Çalış
malarda 17 ayrı 
madde yerine geti 
rildi. Sermaye 
Piyasası Kurulu 
(SPK) firmalarınca 
her binanın mut

fağının mermerine 
kadar tespiti 
yapıldı. 75 adet 
zemin etüdü 
tamamlandı.
Yapılan anketlere 
göre, vatandaşın 
büyük çoğunluğu
nun kentsel 
dönüşüm hakkında- 
ki fikirleri olumlu 
çıktı. Bin, 5 bin ve 
25 binlik planlar 
yapıldı ve Bakanlar 
Kurulu'na sunuldu, 
karar bekleniyordu. 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi, oy birliğiyle 
belediye meclisi 
mizden geçmişti 
zaten. Komisyonda 
onaylandıktan 
sonra bu sefer 
yatırımcıyla malik
leri belediye ha 
kemliğinde bir ara 
ya getirilerek, ağus
tos gibi kentsel 
dönüşüme başla
mayı hedefti 
yoruz." dedi.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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"BATIŞ YILLARI"
Bu sözler size 

neleri anımsatıyor, 
neleri çağrıştırıyor?
Atatürk'ün yanın

da uzun yıllar kalan 
Falih Rıfkı'nın bir 
eserinin adı. 
OsmanlI devletinin 
çöküş yıllarını ve 
nedenlerini 
yaşanan olaylara 
dayanarak akıcı bir 
dille anlattığı 
eserinin adı.

Falih Rıfkı'nın, 
"Çankaya, Babamız 
Atatürk, Zeytin 
Dağı, M. Kemal'in 
Mütareke Defteri ve 
Atatürkçülük 
Nedir?" gibi kitap 
larını okumuştum.

"Batış Yılları" 
okuyamadığım bir 
eserdi. Bir kez 
değil, defalarca 
okunacak, 
herkesin hele hele 

gençlerin mutlaka 
okuması ve dersler 
çıkarması gerekli 
bir başucu kitabı.

Yazar, eserini yaz
maktaki amacını 
şöyle anlatıyor: 
"Maksadım, 
bugünün ve yarının 
gençlerine batış ve 
dağılış yıllarının 
hikâyelerini anlat
mak ve onları 
Türkiye'nin gele
ceği üzerinde daha 
uyanık tutmaktan 
ibarettir." diyor.
Anlatılanlar 

1900'lü yıllardan 
başlayarak 1960'11 
yıllara dek uzanıyor. 
Bu zaman diliminde 
yaşanan üzücü ve 
sevindirici olaylar 
günümüze ve gele
ceğimize ışık tuta
cak şekilde dile 
getiriliyor.

OsmanlIda birçok 
tabur kuman
danının okuma ve 
yazma bilmediğini, 
sarayda borçla 
yaşanan göz 
kamaştırıcı hayatı, 
halkın sefil, perişan 
görünümünü ve 
cahilliğini, azınlık
ların birinci sınıf 
vatandaş olduğunu, 
aynı zamanda 
ticaret, bankacılık 
gibi alanlarda söz 
sahibi olduklarını, 
devlet adamlarının 
karıştığı yolsuzluk
ları ve daha 
niceleri...

Balkan Savaşları 
ve OsmanlInın 
toprak kaybetmeye 
başlaması, bunların 
nedenleri küçük 
örneklerle ve akıcı 
bir dille roman 
havası içinde

anlatılmaktadır. 
Eser aslında bir 
anılar yumağı gibi. 
Okudukça okumak 
isteyeceğiniz bir 
özellikte.

OsmanlInın son 
döneminde İttihat 
ve Terakki par
tisinin yönetime 
nasıl etki ettiğini; 
Talat, Enver ve 
Cemal Paşaların 
saray ve ordu 
üzerindeki etkileri
ni, I. Dünya 
Savaşı'na kimler 
tarafından nasıl 
sokulduğumuzun 
ayrıntılarını bu 
eserde görmemiz 
mümkün.

Türkçülük akımı 
ve temsilcilerinin 
toplum üzerindeki 
etkileri, azınlıklara 
karşı Türklüğün 
öne çıkarılması, 
savaş nedeniyle 
asker kaçaklarının 
had safhaya ulaş
ması ve Kurtuluş 
Savaşı'nda yaşanan 
sıkıntılar ve 
Atatürk'ün ortaya 
çıkışı, cumhuriyetin 
kurulması, 
Atatürk'ün ölümün
den sonra tekrar 

orta çağa dönüş 
çabalarını bütün 
çıplaklığıyla göre
biliyoruz.

Bir yazısında 
bakınız neler 
anlatıyor Falih 
Rıfkı:

"Tanzimat gibi, 
1877 ve 1908 
demokrasileri gibi 
1946 demokrasisi, 
27 Mayıs gibi... 
Cumhuriyetten 
öncekiler ortaçağh 
bir din devleti göl
gesi altında sivil bir 
devlet ikizliğini 
gidermeyi düşünm
eye bile cesaret 
edemediler.
Ortaçağımız 1923'e 
kadar devam etti. 
Türkiye'nin dert
lerinin neler 
olduğunu, kurtu
luşun nasıl ola
cağını düşünerek 
Batı sistemini 
gerçek bir devrimci 
ve bir tek devrim 
gördük.

O devrimci 
Atatürk ve o devrim 
Atatürk'ün yaptık
larıdır.

Yazık ki devrimcili 
ği kendisi ile 
beraber

gömülmüştür." 
"1946'dan sonra

Türkiye'ye 
demokrasi tuhaf bir 
politikacılık ahlakı 
getirmiştir.
Kulüplerde, toplan
tılarda, davetlerde; 
rüşvetçi, soyguncu, 
yalancı olduğunu 
bildiklerimize 
başımızı çeviriyor 
muyuz?

Hayır!
Hele bunlar o yüz

den zengin 
olmuşlarsa, el 
üstünde tutuyor 
muyuz? Evet! 
Öyleyse çocuk
larımızdan niçin 
namuslu, doğrucu 
ve samimi olma 
larını istiyoruz?"

Geçmişte 
yaşananlarla 
günümüzde 
yaşananlar arasın
da ne gibi farklar 
var?

Yıllar geçmiş 
olmasına karşın 
neden bir arpa 
boyu yol alamadık, 
yaşananlar 
"Türkiye'nin Batış 
Yılları " mı?

Ne dersiniz? 
Düşünelim biraz!

' ■"'Sttir r- VURULDUK EY HALKIM 
UNUTMA BİZİ!

UĞUR MUMCU ANMA YURUYUŞU 
24 OCAK 2013 PERŞEMBE SAAT: 19.00’DA 
KAYIKHANE’DEN ATATÜRK ANITI’NA YÜRÜYORUZ

I Gemlik İlçe 
unt]l Gençlik Kolu 

//

CHP GEMLİK GENÇLİK KOLLARI’NIN DÜZENLEMİŞ 
OLDUĞU UĞUR MUMCU ANMA YÜRÜYÜŞÜ 

24 OCAK 2013 GÜNÜ PERŞEMBE 
SAAT 19.00’DA KAYIKHANE’DEN BAŞLAYIP 

İSKELE MEYDANI’NDA YAPILACAK OLAN 
BASIN AÇIKLAMASIYLA SON BULACAKTIR. 

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR
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Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik Belediyespor 
Minik erkekler 
Basketbol takımı 
İkinci yarı maçlarına 
galibiyetle başladı. 
İnegöl spor salonun
da oynanması 
gereken maça 
Gemlik Belediyespor 
minik takımı tam 
kadro ile sahaya 
çıktı. Maç saatinde 
rakip takım sahaya 
tam kadro çıkama
ması nedeniyle, 
Gemlik Belediyespor 
maçı 20-0 hükmen

galip bitirmiş oldu. 
Maç dönüşü takım 
halinde pizzacı da 
kutlama yapan oyun
cular grubunda 
üçüncülüğe yüksek 
di.
Takım sorumlusu 
İbrahim Tokgöz, 
"Sezon başında 
Nurullah Targıt 
antrenörümüz ile bir
likte disiplinli bir 
takım kurduk ve 
geçen sezonun 
ardından bu sezon 
gruplara iddialı 
olarak başladık. İlk 
yarı maçlarımızda 2 
galibiyet 3 mağlu

biyet aldık.
Bu üç mağlubiyeti 
de 1 sayı farkla kay
bettik. İkinci yarı bu 
maçları kazanıp 
grubumuzu ilk iki 
takım arasında 
bitirmeyi hedefledik. 
Minik oyuncularımız 
la bunu başara
cağımıza inancımız 
tam. Bu galibiyetle 7 
maçta dördüncü gal
ibiyetimizi aldık. Bizi 
destekleyen başta 
kulüp başkanımız 
Turan Alkış olmak 
üzere bütün yöne
time teşekkür edi 
yoruz." dedi.

Celal Bnar ve ITısar Anadili Useler i bir üst tuıa nikKlii
Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafın
dan tertiplenen ve 
Bursa ilinde 8 grup
ta toplam 35 okul 
takımının katıldığı 
turnuvada ilçemiz 
müsabakaları 
tamamlandı.
İlçemiz Kapalı spor 
salonunda gerçek
leşen müsabakalar

son derece heyecan
lı geçti.
Yapılan maçlarda 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Gemlik 
Lisesini 5-1, 
Endüstri Meslek 
Lisesini 5-2 mağlup 
ederken Hisar 
Anadolu Lisesine 2-1 
mağlup Oldu. 
Gemlik Celal Bayar

Anadolu Lisesi, 
Gemlik Lisesi, Hisar 
Anadolu Lisesi ve 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesinin yer 
aldığı D grubunda 
yapılan müsabakalar 
sonucu Hisar 
Anadolu Lisesi ve 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi bir üst tura 
çıkarak önümüzdeki

ay Bursa da yapıla
cak maçlara katılma 
hakkını elde ettiler. 
Turnuvaya katılan 
gençler ilçemiz 
kapalı spor salo
nunun böylesi turnu
valar için kullanımını 
ve kendilerine spor 
yapma imkanı 
tanıyan yetkililere 
teşekkür ettiler.

BlItilKŞİHİHLİ GÜREŞÇİLER BURSfiHIH GURURU OLDU
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
tarafından gerçek
leştirilen ‘Başkanlık 
Kupası Güreş Tur 
nuvası’, güreşçilerin 
şampiyonluk müca 
delesine ev sahipliği 
yaptı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Külü 
bü’nün ev sahipli 
ğinde Yıldırım’daki 
Mimar Sinan Spor 
Salonu’nda düzenle
nen turnuva, heye
canlı anlara imzasını 
attı. Bursa Büyükşe 
hir Belediyespor 
Kulübü güreş takı 
minin yanı sıra İstan
bul Büyükşehir 
Belediyespor Külü 

ı bü, Kocaeli Büyük 
şehir Belediyespor 
Kulübü ve Ankara 
TEDAŞ Spor Kulübü 

güreşçilerinin 
karşılaşmalarında 
yaklaşık 120 sporcu 
şampiyonluk için 
yarıştı. Gün boyu 
süren karşılaşmalar
da Bursa Büyükşehir 
39 puanla takım 
olarak birinci oldu 
ve başkanlık 
kupasını kazandı. 
İstanbul Büyükşehir 
35 puanla 2., Ankara 
Büyükşehir 34 puan
la 3. ve Kocaeli 
Büyükşehir Beledi 
yesi güreş takımı da 
26 puanla 4. oldu. 
Turnuvanın sonunda 
dereceye giren 
sporculara ödülleri 
verildi.
AK Parti Bursa ıtıil- 
letvekilleri ismet Su 
ve M. Kemal Şerbet 
çioğlu, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi

Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
Başkan Yardımcısı. 
İlhan Satık, il Özel 
İdaresi Sosyal 
Hizmetler Gençlik ve 
Spor Dairesi Başkanı 
Musa Aydın, Güreş İl 
Temsilcisi Murat

Demirbağ, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
Serbest Güreş 
Teknik Direktörü 
Yüksel Şanlı, Güreş 
Milli Takımı Genel 
Koordinatörü Yakup 
Topuz, Avrupa eski 
şampiyonu Reşit 
Karabacak ve Dünya 

Şampiyonu güreşçi 
Yavuz Yılmaz da 
turnuvayı ilgiyle 
izledi.
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, 
Bursa’da ata sporu 
güreşe çok önem 
verildiğini belirterek, 

“Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
güreş sporunun 
gelişmesi için 
gereken desteği 
veriyoruz. BursalI 
güreşçilerimizin 
başarıları da 
çabamızın 
karşılığını aldığımızı 
gösteriyor, bu 
yüzden çok mutlu 

ve gururluyuz. 
Güreşçilerimizin 
bundan sonra da 
başarılarını devam 
ettireceğine inanıyo

rum” dedi.
Karadağ, resmi 

müsabakalar 
öncesinde yapılan 
bu tür turnuvaların 
sporculara antren
man deneyimi ve 
maç tecrübesi 
kazandırdığını da 
sözlerine ekledi.
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ŞSÖİİÜll TrafitSMirtasııarcoar
Darphane tarafın
dan 2012 yılında 
üretilen altın mik
tarı, önceki yıla 
göre yüzde 17 
azalarak 12 milyon 
657 bin adet oldu. 
Darphane ve 
Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü 
verilerinden yaptığı 
hesaplamaya göre, 
2012 yılında 
üretilen altın, ağır
lık bazında önceki 
yıla göre yüzde 
32,8 oranında 
düştü. 2011 yılında 
32,1 tonu ziynet, 
32,1 tonu da altın 
sikke olmak üzere 
toplam 64,2 ton 
altın üretilirken, 
geçen yıl 30,7 tonu 
ziynet, 12,4 tonu 
sikke altından 
oluşan 43,1 ton 
altın üretildi.
Adet bazında da

yasa 120 Msiıe is Manı
Türkiye İş Güvenli 
ği Uzmanları ve İş 
Yeri Hekimleri 
Topluluğu 
(TUİSAG) Başkanı 
Levent Kavlak, 1 
Ocak 2013'te yürür
lüğe giren yeni 
çalışma kanunu 
ile birlikte 50 

kişinin altındaki iş 
yerlerinin de iş 
güvenliği uzmanı 
ve iş yeri hekimi 
bulundurma zorun
luluğu geldiğini ve 
bu nedenle yak
laşık 120 bin 
uzmana ihtiyaç ola

cumhuriyet altını 
üretimi önceki yıla 
göre yüzde 17 
düştü. Darphane, 
geçen yıl toplam 12 
milyon 657 bin 28 
adet cumhuriyet 
altını üretimi 
gerçekleştirdi. 
Bunların 10 milyon 
783 bin 800 adedini 
ziynet, 1 milyon 
873 bin 228 adedini 
ise altın sikkeler 
oluşturdu.

cağını söyledi. 
Kavlak, Reuters ile 
söyleşisinde, 
Türkiye'de eskiden 
50 kişi ve üzerinde 
çalışan bulunduran 
ve sanayiden 
sayılan işletmel
erde iş güvenliği ve 
iş yeri hekimi 
bulundurma zorun
luluğu olduğunu 
hatırlatarak, 
"Bu kapsama giren 
işletme sayısı 
ülkemizde 
28 bin'di.
Fakat iş kazalarının 
yüzde 98'i de

Darphane tarafın
dan geçen yıl 
üretilen tam altın 
miktarı, önceki yıla 
göre yüzde 46 
azalarak 3 milyon 
23 bin 174'e gerile
di. Buna karşılık, 
yarım altın üretimi 
yüzde 3,2 artışla 1 
milyon 265 bin 
342'ye, çeyrek altın 
üretimi de yüzde 1 
artışla 8 milyon 204 
bin 180'e çıktı.

10 ve 50 kişi 
arasında çalışan 
bulunduran işlet
melerde oluyordu" 
dedi.
Kavlak, 2010 
verilerine göre 
Türkiye'de 62,903 
iş kazası yaşandı 
ğını belirterek 
"Bunlardan 1,474'ü 
ölümlü iş kazası;
2,000'e yakın 
yaralanma olmuş" 
dedi. Ölümlü iş 
kazalarının genel
likle inşaat sek
töründe gerçek
leştiği ifade edildi.

Bazı şehirlerde 
primlerin fahiş 
seviyelere çıkması
na yol açan 'her 
kentte farklı sigorta' 
uygulaması 
kaldırılıyor. Bunun 
yerine ABD'deki 
'riskli sürücü' mod
eli getiriliyor. Ayrıca 
sürücüler hakkında 
sicil araştırması 
yapıp ilgili birimlere 
iletecek.
Alkollü araç kul
lanan, kural ihlali 
yapan, aşırı hız 
cezası alan ve 
ehliyetine el konu
lan sürücüler, diğer
lerine göre 3-4 kat 
fazla prim ödeye
cek. Emniyet, hazır
ladığı taslağı İçişleri 
Bakanlığı'na sundu. 
Habere göre motor
lu araçlar için 
mecburi olan trafik 
sigortası primlerinin 
kasko ücretine yak
laşması üzerine 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü harekete 
geçti. Karayolları 
Trafik Kanunu'nda 
değişiklik yapıl
masını öngören 35 
maddelik taslak 
İçişleri Bakanı İdris 
Naim Şahin'e sunul
du. Düzenlemeyle, 
trafik sigortasında 
'coğrafî bölge' tar
ifesi ortadan 
kaldırılıyor.
Böylece İstanbul 
gibi şehirlerde prim
lerin fahiş seviyele 
re çıkmasına yol 
açan 'her kentte 
farklı sigorta' uygu
laması tarihe karı 
şıyor. Bunun yerine 
ABD'de uygulanan 
'riskli sürücü* mode
line geçiliyor. Kimin

ne kadar prim 
ödeyeceğini ise 
Türkiye Sigorta 
Birliği belirleyecek 
Birlik, ayrıca 
sürücüler hakkında 
sicil araştırması 
yapıp ilgili birimlere 
iletecek. Getirilmesi 
planlanan bir diğer 
yenilik de ilk kez 
ehliyet alan kişilerin 
'aday sürücü* olarak 
belirlenmesi. Aday 
sürücüler, yaklaşık 
bir yıl kural ihlali, 
aşırı hız ve alkollü 
araç kullanma gibi 
suçlardan ceza 
almazlarsa 'asil* 
statüsüne alınacak. 
Aksi halde 
ehliyetine geçici 
olarak el konulacak. 
Taslakta ayrıca 
sürücülerle ilgili 
yeni uygulamalar da 
yer alıyor. Bu kap
samda yeni ehliyet 
alan kişiler 'aday 
sürücü' olarak belir
lenecek. Yaklaşık 
bir yıl boyunca 
denetime tabi tutu
lacak sürücülerin, 
bu süre zarfında 
kural ihlali, aşırı hız 
ve alkollü araç kul
lanma gibi konuları 
takip altına alı
nacak. Şayet 
sürücüler bu zaman 
diliminde ceza

almazsa adaylıkları 
kaldırılarak 'asil' 
statüsüne dahil 
edilecek 
Şartları yerine 
getiremeyenlerin ise 
ehliyetlerine geçici 
süreyle el konula
cak. Bunun yanı 
sıra araçlarına yasa 
dışı çakar lamba 
takanlar da takip 
altına alınacak.
Mevcut uygulamay
la, 200 ile 500 lira 
arasında değişen 
zorunlu trafik sigor
tasında şehirlerin 
trafik durumu belir
leyici oluyor. 
Aksi bir durum 
olmadıkça en 
pahalı poliçe İstan
bul, Ankara ve 
İzmir'de kesiliyor. 
Trafik yoğunluğu
nun az olduğu 
şehirlerde ise 
rakamlar düşük 
kalıyor. Türkiye 
Sigorta Birliği'nin 
verilerine göre 2011 
yılında 12 milyon 
942 bin 474 adet 
trafik zorunlu mali 
sorumluluk sigor
tası poliçesi, 122 
bin 671 adet de 
karayolu taşımacılı 
ğı zorunlu ferdi 
kaza sigortası 
poliçesi 
düzenlendi.
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

ÇÖK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL I

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK..

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

AKINCI 
SİTESİ

GEMLİK

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...
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 
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Bursa'da 
"Evlendirme Vaadiyle" 
dolandırıcdık iddiası

Bursa'da, aynı fabrikada 
çalıştığı arkadaşını evlendirme 
vaadiyle kandırarak 4 bin 
TL'sini aldığı iddia edilen kişiyle 
olaya karıştıkları belirlenen 3 
şüpheli, gözaltına alındı. 3’de

İIMIMİİHIİİIBMIİİI

Sınırlı Sorumlu Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Mali Genel kurulu dün yapıldı. Genel kurulda 2012 
bütçesi aklanırken, 2013 yılı tahmini bütçesi onandı. Kooperatif 
Başkanı Mevlüt Avcı, ortaklara teşekkür etti. Haberi sayfa 2’de

GTSO ıla meslek komite 
seçimleri 17 Suhat'ta
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
kesinleşen Meslek Grupları seçimleri, 
17 Şubat 2013 günü yapılacak.
İlçe Seçim Kurulu kararına göre, 17 
Şubat 2013 günü yapılacak meslek 
komite seçimleri, saat 09.00-17.oo 
arasında İlçe Seçim Jurulu gözetiminde 
yapılacak. Yönetim kurulu başkan ve 
yönetim kurulu ile yedek üyeler ve disip 
lin kurulu, üst kurul üyelerinin seçimleri 
ise, 23 Şubat 2013 günü saat 14.oo - 
17.oo arasında gerçekleştirilecek.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Onlar konuştu, 
esnaf dinledi...

Dün, Gemlik Esnaf Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifinin mali genel kurul 
toplantısı yapıldı.

Kooperatifinin Gazhane Caddesi’ndeki 
hizmet binasının en üst katı Toplantı Sa 
lonu..

Yukarı kata çıkan durup bir soluklanıyor 
sonra yerine oturuyor.

Bina güzel ama, bir asansör gerekli diye 
düşünüyorum.

Esnaf Kefalet Kooperatifi genel kurulları 
genelde sakin geçer.

Bin kişinin üzerinde ortak olmasına 
karşın genel kurulu en çok 150-200 kişi 
gelir. Çoğu da girişte imzasını atar ve 
gider.

Seçimli geçerse kongre, katılım artar.4’de
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Buluşma iilll Bilil İIIWIİİIİW1IIİIBMIIM
Gürhan ÇETİNKAYA

Berlin'de yargıçlar var...
Hukuk bir gün herkese gerekli...
Onun için; Adalet çok önemli ve 

değerli... Eşit dağıtıldığında toplumlar 
gelişiyor.

Alman imparatorlarından Büyük 
Frederik, Postdamm kentinde bir saray 
yaptırmak ister. Sarayın yanında bir yel 
değirmeni vardır. Frederik, yel değir
menini sahibinden satın alıp yıkarak 
sarayının bahçesini genişletmek ve 
hem de değirmenin yaptığı gürültüden 
kurtulmak arzusundadır. Adamlarını 
gönderir ve değirmen sahibinin 
toprağının istimlâk edilip parasının 
ödenmesini emreder. Değirmen sahibi 
buna razı olmaz. Büyük Frederik’in 
adamlarına:

“Sayın Kral için zor değil. Başka bir 
yerde saray yaptırsın. Bu değirmen 
bana babamdan kaldı; onunla 
geçinebilecek gelir elde ediyorum. 
Yıkılmasını istemiyorum”, der.

Büyük Frederik’in adamları, değir
mencinin söylediklerini ona aynen ile
tirler.

Büyük Frederik kızar ve değirmenciyi 
huzuruna çağırtır. Değirmenciye:

“Değirmenci! Toprağın için e ne kadar 
para istiyorsan bildir. Yoksa değirmeni
ni başına yıkarım”, diye bağırır.

Bunun üzerine değirmenci:
“Kralım. Değirmenimi başıma yıka

cağınızı söylerken Berlin’de yargıçların 
olduğunu unutuyorsunuz”, der.

Bu sözler karşısında Büyük Frederik 
şaşırır ve susar.

Ergenekon...
KCK...
Poyrazköy...
28 Şubat...
Balyoz...
Şiddet...
Vurgun, talan, soygun...
Birçok dava var Türkiye’de görülen... 
Çok sayıda da tutuklusu var davaların. 
Adalet var mı?
Olacak...
Ne zaman?
Türkiye’de kitap başına düşen kitap 

sayısı yükseldiği zaman...
Japonya’da toplumun yüzde 14’ü, 
ABD’de yüzde 12’si, 
Ingiltere ve Fransa’da yüzde 21’i 

düzenli kitap okurken,
Bizim ülkemizde ise sadece on bin 

kişiye bir kitap düşüyor.
Türkiye’de günde ortalama beş saat 

televizyon seyredilirken, kitap okumaya 
yılda sadece altı saat ayrılıyor.

İyi mi?

Knş€l>€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
_________ Tel : (0.224) 513 96 »3 Fax : 513 35 9Ş.

Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Mali Genel kurulu 
dün yapıldı.
Genel kurulda 2012 
bütçesi aklanırken, 
2013 yılı tahmini 
bütçesi onandı.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda dün saat 
11.oo de yapılan 
genel kurul toplan
tısına, AKP Bursa 
Milletvekili Hüseyin 
Şahin, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Esnaf 
Odaları Marmara 
Bölge Birlik Başkanı 
Bahri Şarlı, Bursa 
Esnaf Odaları Birliği 
Başkanı Arif Tak, 
Halk Bankası Bölge 
Müdürü Aziz Erelli 
Halk Bankası Bölge 
Koordinatörü Levent 
Serdar Katarcı, 
Gemlik Şube 
Müdürü Murat Koz, 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, ilçe 
kooperatif Başkan 
lan ve kooperatif 
ortakları katıldılar. 
Divan Başkanlığına 
Bahri Şarlı’nın 
seçilmesinden sonra 
saygı duruşu ve İs 
tiklal Marşı söylendi. 
Kooperatif Müdürü 
Kenan Karakaş, 
çalışma raporunu 
okudu. Karakaş, 
2012 yılının 2011 yılı 
gibi esnaf ve sanat 
kar için zor bir yıl 
olduğunu, rakamlara 
bakıldığında koope 
ratifin 11 milyon 465 
bin lira olan plas
manının 14 milyon 
750 bin liraya yük
seldiğini söyledi. 
Ortaklara 2012 yılın
da 9 milyon 272 bin 
lira kredi verildiği 
belirtilen raporda, 
kredi faizlerinin 25 
bin liraya kadar 
yüzde 6, 29-100 bin 
lira arasında ise 
yüzde 7.1 e 
çıkarıldığını söyledi. 
2011 yılında 75 bin 
lira kredi kullanan 
ortağın 2012 yılında 
kullandığı kredinin 
100 bin liraya yük
seltildiğine dikkat 
çeken Kenan 
Karakaş, yeniden 
yapılandırma ve 
takiplerde sene

sonundaki oranın 
yüzde 35 terden 
yüzde 28’e indiğini 
belirtti.
Kooperatifin 2 mil 
yon 200 bin liralık 
gayrimenkul 
olduğunu belirten 
çalışma raporuna, 
Kooperatif sermâ 
yesinin ise 1 milyon 
975 bin lira olduğu 
açıklandı.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi’nin 1149 
ortağının bulun
duğunu, yasa 
değişikliği ile kredi 
kullanımında kefil ve 
eş rızasının aran
masının esnafı zora 
soktuğu belirtildi. 
Raporun sonunda 
faizlerin düşürülme
siyle kredi kullanan 
esnaf sayısının arta
cağına dikkat çekilir 
ken, "Gemlik koope 
ratifi takip oranının 
yüksek olmasına 
karşın en iyi koope 
ratifler arasındadır.
2013 yılında ortak
larımıza daha iyi 
hizmet vereceğiz" 
denildi.
Denetim kurulu 
raporuriun okun
masından sonra 
raporlar oybirliği ile 
aklandı.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi 2012 yılı 
gelir gider bütçesi, 
525 bin 461 lira 028 
kuruş olarak onandı. 
Aklanan çalışma 
raporu üzerine, 
Kooperatif Başkanı

Mevlüt Avcı, ortak
lara teşekkür ede 
rek, şunları söyledi: 
"Ben, üst birlik üye
siyim. Takipler 
okunduğunda koo 
peratifimizin takip 
oranının yüzde 28 
olmasından sıkılıyo
rum. Bir çok koope 
ratif bizden az 
takipte. Biraz daha 
gayret edelim 
yüzümüzün akıyla 
çıkalım. " dedi.

ŞARLI, 
TAKİPLERİ 
AZALTIN
Merkez Kooperatifler
Birliği Başkan 
Yardımcısı Bahri 
Şarlı ise konuş
masında, takibi yük
sek kooperatiflerin 
ortaklarına kul
landırılan kredinin 
düştüğünü 
belirterek, "Gemlik 
kooperatif takibini 
düşürdüğü takdirde 
ortaklar 125 bin lira 
kredi kullanabilir.
Yatırım kredisiyle 
birlikte kullanacak
ları miktar 250 bin 
liraya çıkar" dedi. 
Avrupa’da kullanılan 
kredi sistemlerinin 
Türkiye’de de kul
lanılmaya baş
landığını belirten 
Şarlı, "Başarısız 
kooperatiflere Halk 
Bankası kredi kul
lanamazsınız diyor. 
10 yıl önce kredi 
kullanım miktarı 5 
bin liraydı. Bugün 
faizler yüzde 7 lere 
kadar düştü. Bunu 

bile yüksek buluyo
rum" dedi.
10 yıl önce 900 
kooperatifin kul
landığı kredinin 120 
milyon lira olduğu 
nu, bugün ise 6673 
milyon lira kredi kul
landırıldığını, öden
meyen oranın ise 
yüzde 3.57 
olduğunu söyledi. 
“Bu esnaf ve 
sanatkarın borcuna 
sadakatinin ispatıdır. 
Krediler artık ahbap 
çavuş ilişkisiyle kul
landırılmıyor” şek
linde konuştu. 
Devletin kul
landırılan kredinin 
282 milyon lirasını 
faiz farkı olarak 
ödediğini belirten 
Şarlı, 2013 yılı 
bütçesine esnaf ve 
sanatkarlara kul
landırılacak kredi 
farkı için bütçeye 
513 milyon lira kon
duğunu söyledi. 
Bu yıl esnafın kul
landırılacak kredinin 
ise 10 milyor liraya 
çıkmasının beklen j 
diği belirtildi. AKP 
Milletvekili Hüseyin 
Şahin ise, esnaf ve 
sanatkarın da 
değişime ayak 
uydurması gerektiği* 
ni, siyasi istikrann 
gelişmesi ve 
vesayet sisteminin 
yıkılmasında AKP 
nin büyük emeği 
olduğunu söyledi. , 
Toplantı diğer 
konuşmacıların 
konuşmalarıyla son i 
buldu.
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Orhangazi'de 2 Jtardes bıcaHantlı
Orhangazi’de İsmail 
Can, tartıştığı ibra 
him Demir ile ağa 
beyi Süleyman De 
mir'i bıçakla yara
landı.
26 yaşındaki İsmail 
Can, tartıştığı 25 
yaşındaki İbrahim 
Demir ile ağabeyi 31 
yaşındaki Süleyman 
Demir'i bıçakla yara
landı. İsmail Can 
gözaltına alındı. 
Orhangazi'ye bağlı 
Gölyaka Köyü'nde 
yaşayan İbrahim ve 
Süleyman Demir 
kardeşler, aynı 
köyde oturan İsmail 
Can ile dün öğleden 
sonra köyün mey
danında karşılaştı. 
Daha önce 
babalarının arasında 
sorun yaşanan 
Süleyman Demir ve 
smail Can arasında 

başlayan tartışma 
kavgaya dönüşünce, 
iddiaya göre İsmail 
Can üzerindeki 
bıçağı çıkarakak iki

Bursa’da "Evlendirme 
Vaadiyle" dolandırıcılık iddiası

Bursa’da, aynı fab
rikada çalıştığı 
arkadaşını 
evlendirme vaadiyle 
kandırarak 4 bin 
TL'sini aldığı iddia 
edilen kişiyle olaya 
karıştıkları belir
lenen 3 şüpheli, 
gözaltına alındı. 
İddiaya göre, Namık 
Ç. (27), aynı fabrika
da çalıştığı arkadaşı 
Osman A'yı 
(37), evlendirme

Sevgilisini Görmeye fiillerken Kaza Yapiı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesine sevgilisini 
görmeye giden bir 
gencin kullandığı 
otomobil, Bilecik'in 
Bozüyük ilçesinde 
TIR'la çarpıştı. 
Kazada otomobil 
sürücüsü ağır yara
landı.

kardeşi yaraladı. 
Süleyman ve 
İbrahim Demir 
kardeşler 112 Acil 
Servis ambulansıyla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kalçasındanve karın 
boşluğundan iki 
bıçak darbesi alan 
İbrahim Demir 
Orhangazi Devlet 

vaadiyle 
Zonguldak'a 
götürdü. Osman A'yı 
burada Aslı C. (30) 
ile tanıştırdıktan 
sonra 4 bin TL'sini 
alan Namık Ç, 
Osman A. ve Aslı C. 
ile Bursa'ya döndü. 
Osman A. ile düğün 
alışverişi için 
çarşıya giden Aslı C, 
bir süre sonra kaç
mak istedi. Osman 
A'nın, durumu fark

Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'e 
sevgilisini görmeye 
gittiği öğrenilen 
Selçuk Ünal'ın (28) 
kullandığı 35 AN 
4231 plakalı otomo
bil ile Erbay Akın 
(38) idaresindeki 10 
CCP 77 plakalı TIR,

Hastanesi'ndeki ilk 
müdahalenin ardın
dan Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi, ikisi göğsün
den, karnından ve 
kolundan 5 bıçak 
darbesi ile 
yaralanan Süleyman 
Demir ise Orhangazi 
Devlet Hastanesi'n 
deki ilk müdahalenin 
ardından hayati 

ederek kolundan tut
ması üzerine Aslı C, 
"Beni kaçırıyorlar, 
tecavüz edecekler" 
diye bağırdı. 
Çevredekilerin 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık 
Bürosu ekipleri, 
olayın "evlendirme

Bozüyük-lnegöl 
karayolunun 30. 
kilometresinde 
çarpıştı. Kazada oto
mobilin içinde 
sıkışan Ünal, olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri tarafından 
sıkıştığı yerden 
çıkartılarak 112 

tehlike kaydıyla 
Bursa Devlet Hasta 
nesi'ne sevk edildi. 
BİRİNİN DURUMU 
CİDDİ 
Kamyonculuk yap
tığı belirlenen 
Süleyman Demir'in 
kalbinde yırtık 
olduğu ve durumu
nun ciddiyetini 
koruduğu, 
kardeşinin ise sağlık 
durumunun iyi 
olduğu, taburcu 
edildiği bildirildi. 
Demir kardeşlerin 
bıçaklandığı haberi
ni alan yakınları ise 
hastaneye akın etti. 
Baba Necdet Demir 
hastanede 
gözyaşlarına hakim 
olamadı.
Orhangazi Jan 
darma Komutanlığı 
ekipleri ise Gölyaka 
Köyü'ne giderek iki 
kardeşi bıçakladığı 
belirlenen İsmail 
Çan'ı gözaltına aldı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor 

vaadiyle" 
dolandırıcılık 
olduğunu belirledi. 
Aslı C. ile olaya 
karıştıkları belir
lenen Namık Ç, 
Sinan D ve Şaban Ş. 
polis ekiplerince 
gözaltına alındı. 
Çeşitli suçlardan 
sabıkalarının olduğu 
bildirilen şüpheliler, 
emniyetteki ifade 
lerinin ardından adli 
yeye sevk edildi 

ambulansıyla 
Bozüyük Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hurdaya 
dönen otomobilden 
sağ çıkan Ünal'ın 
durumunun ağır 
olduğu öğrenildi. 
Kazayla alakalı so 
ruşturma sürüyor

Kestirme yolu 
Kullanmak 

isteyince derenin 
ortasında mahsur 

kanılar

Bursa'da, otomo
bille Nilüfer 
Deresi'nden 
geçmek isteyen 
anne ile oğlu 
derenin ortasında 
mahsur kaldı. 
Bursa'da, otomo
bille Nilüfer 
Deresi'nden 
geçmek isteyen 
anne ile oğlu 
derenin ortasında 
mahsur kaldı. 
Annesi Nuray Yeşil 
ile beraber akraba 
ziyaretine giden 16 
NY 259 plakalı oto
mobilin sürücüsü 
Berat Yeşil, 
kestirme olduğu 
için Nilüfer 
Deresi'nin Odunluk 

KAŞ6D6 IMKtfMSK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mevkiinden 
geçmek istedi. 
Suyun derinliğin
den haberi olmayan 
sürücü otomobili 
derenin içine 
sürdü. Derenin 
ortasına geldik
lerinde mahsur 
kalan anne ve oğlu
nun yardımına 
yardımına koştu. 
Otomobilin suya 
batması üzerine 
dereye giren vatan
daşlar anne ve 
oğlunu arabanın 
içinden çıkarttı. 
Otomobil, çağrılan 
itfaiye aracı tarafın
dan halatla çeki 
lerek dereden 
çıkarıldı

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgazetesl.com
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Onlar konuştu, esnaf dinledi...
Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet 

Kooperatiflerinin bölgemiz de değişmeyen 
divan başkanı Bahri Şarlı’dır.

Ben bildim bileli bu böyledir.
Çookkk eskilerde ise, rahmetli Kasım 

Önadım bu işi üstlenirdi.
Önadım’dan Şarh’ya vekalet kalmış 

sanki....
Bence bu da yanlış. Divanın büyük 

çoğunluğu dışarıdan gelenlerden oluşuyor.
Bu değişmeli.
Gemlik’te o divanı yönetecek bir baba 

yiğit yok mu ki.
Şarlı, buradan Orhangazi’ye gitti.
Bilesiniz ki, orada da Şarlı, divan baş 

kanıdır....
Gelelim konumuza..
Dünkü genel kurul, mali genel kuruldu.
Kooperatif anasözleşmesine göre, mali 

genel kurulda, her yıl gelir gider bütçesi 
onaylanıyor, gelecek yılın tahmini bütçesi 
ortaklara sunulup kabul ediliyor.

2013 yılı bütçesi kabul edildi dün.
Kooperatif ortaklan takip oranının yük

sek olması nedeniyle 125 bin lira yerine 100 
bin lira kredi kullanabiliyor.

Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifinde 
ortak olan bir kişi, kredi kullanmak iste
diğin de yönetime başvuruyor, istediği 
krediyi başvuru dilekçesine yazıyor. Koope 
ratif yönetimi kişinin mali durumunu 
inceliyor.

Bu yetmiyor, Halk Bankası da inceleme 
yaptırıyor. Bunun için para alıyor..

Ödeme gücü yerindeyse kredi çıkıyor.
Bu kez, iki kefil ile eşinin de kredi kul

lanmasına nza göstermesi gerekiyor.
Eşi nza göstermeyen bir çok kişinin kre 

di kullanamadığını öğrendik dün.
Yönetim isterse kişiden menkul ipoteği 

de alıyor.
1134 ortağı olan Gemlik Kooperatifinin 

2012 yılında yalnız 524 kişisi kredi kullan
mış.

Ödenmeyen, icralık oranı yüzde 28...
Bursa’nın diğer merkez kooperatiflerine 

göre yüksek bir oran.
Ortakların yüzde 47’si kredi kullanmış.
Neden çoğunluk kullanmadı derseniz, 

bence piyasaların bozukluğundan..
Esnaf aldığı krediyi, ‘iş olmayınca naSil- 

geri öderim’ diye çekiniyor.
Plasmanın yüksek olması, bence önemli 

değil. Esnafın çoğunluğunun kredi kullan
masıdır önemli olan. Geri dönüştür...

Kredi neden kullanılır.
İşi büyütmek için olmalı, ama öyle olmu 

yor. Esnaf aldığı krediyi başka borçlarını 
kapamada veya devlete olan borcunu öde 
mede kullanıyor.

Dün genel kurulda, hep dışarıdan gelen
ler konuştu.

Her yanı güllük gülistanlık gösterdiler. 
Esnafın nasıl eridiğini, tekellerin nasıl 
esnafı ezdiğini ve yok ettiğini, siftahsız 
dükkanların kapandığını kimse söylemedi.

Ne Şarlı, ne de Şahin söyledi.
Bir tek esnaf sesini çıkarmadı, her şeye 

parmak kaldırdı. Toplantı sona erdi.
Biz böyleyiz işte, yerinde konuşmaz son 

ra gider kapı kapı dolaşır dedikodu yaparız.

“Deprem Oeıle"ıi kaytıettiR
Kamuoyunda 
'Deprem Dede' 
olarak bilinen Prof. 
Dr. Ahmet Mete 
Işıkara yaşamını 
yitirdi.
1999 Marmara 
depremi döneminde 
önemli açıklamalar
da bulunarak 
kamuoyu tarafından 
tanınan Işıkara, 
akşam saatlerinde 
Göztepe Medical 
Park Hastanesi'nde 
son nefesini verdi.

2 AY ÖNCE YOĞUN 
BAKIMDAYDI 
Profesör Ahmet 
Mete Işıkara, 16 
Kasım 2012 tari
hinde solunum yet-

mezliği nedeniyle 
tedavi altına alın
mıştı. 'Deprem 
Dede', nefes darlığı, 
yüksek tansiyona 
bağlı kalp yetersiz 
liği nedeniyle 1 
hafta yoğun bakım
da kalmıştı.
Ahmet Mete Işıkara, 
24 Kasım 2012 
Cumartesi günü,

sağlık durumunun 
daha iyi olması 
nedeniyle solunum 
cihazından ayrılmış 
ve yoğun bakımdan 
ünitesinden 
çıkarılmıştı.

AHMET METE 
IŞIKARA KİMDİR? 
Ahmet Mete Işıkara, 
1941 yılında

Mersin'de doğdu. 
17 Ağustos 1999'da 
Marmara bölgesinde 
yaşanan ve büyük 
yıkımlar ile ölüm
lerin olduğu Mw 7.4 
büyüklüğündeki 
deprem sonrası yap
tığı toplumu 
bilinçlendirme 
çabaları nedeniyle 
özellikle dönemin 
çocuklarının bil
incine 'Deprem 
Dede', 'Deprem 
Amca* gibi isimlerle 
de yerleşti.
Işıkara, AHDER 
(Afete Hazırlık ve 
Deprem Eğitim 
Derneğimin Yönetim 
Kurulu Başkanlığı'm 
yapmaktaydı.

2013 fili Hac kayıtlan i aslım
"2013 Yılı Hac 
Organizasyonu" için 
ön kayıt işlemleri 4 
Şubat'ta başlıyor. 
2012 yılı hac kurası
na katılanların kayıt 
yenileme işlemleri 
ise Diyanet tarafın
dan otomatik olarak 
yapılacak 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı'ndan 
edinilen bilgiye 
göre, "2013 Yılı Hac 
Organizasyonu" için 
ön kayıt başvuruları 
4-22 Şubat tarihleri 
arasında gerçek
leştirilecek, 
ilk defa hacca 
gitmek üzere ön 
kayıt yaptıracak 
vatandaşlardan 15 
Lira ön kayıt ücreti 
alınacak.
Vatandaşlar ön

kayıt ücretlerini 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın 
anlaşma sağladığı 
Ziraat Bankası, Halk 
Bankası, Albaraka 
Türk, Kuveyt Türk, 
Vakıflar Bankası, 
Akbank, Asya 
Katılım Bankası ve

Türkiye Finans 
Bankalarından her 
hangi birine yatıra
bilecek.
ön kayıt ücretlerini 
yatıran vatandaşlar 
daha sonra müra
caatlarını müftülük
lerden ya da
"http://hac.diyanet.g

ov.tr" internet 
adresinden yapa
bilecek.
Geçtiğimiz yıl hac 
kurasına katılan 
vatandaşların kayıt
lan ise Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nca 
otomatik olarak 
yapılacak. 2012 
yılında kuraya 
katılan ancak başvu
rularındaki il, ilçe, 
hac konaklama tür
leri ve kuraya birlik
te gireceği kişilerde 
değişiklik yapmak 
isteyen ya da müra
caatlarından 
vazgeçen vatan
daşlar ise müracaat 
süresi içerisinde 
müftülüklere başvu
rarak gereken 
değişiklikleri yapa
bilecekler.
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Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://hac.diyanet.g
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SP'nin Patriotlara karsı yürüyüşü yasaklandı
Saadet Partisi Gem 
lik İlçe Başkanı Se 
dat Özmen, İl müfet
tişi Recep Aygün ve 
yönetim kurulu üye 
feri parti lokalinde 
Türkiye’ye getirilen 
patriot füzeleriyle 
ilgili açıklaması 
yaptı.
Açıklamada, 20 
Ocak 2013 tarihinde 
Çatriot füzelerinim* 

ürkiye’ye getirilme
sine karşı başlatılan 
yürüyüşün Toplantı 
ve Yürüyüş Kanu 
nuna aykırı bulu
narak yasaklandığı 
belirtilerek şu 
görüşlere yer verildi: 
"SP olarak, Türkiye 
genelinde milli bir 
yürüyüş başlatılmış 
ve 20 Ocak 2013 
Pazar günü, patriot 
füzelerinin indirile
ceği İskenderun 
limanında büyük bir 
miting düzenlenme 
kararı alınmıştı. 
“Patriotlar Gelme 
sin-Biz geliyoruz” 
başlıklı mitingimizin 
amacı, milletimizi 
uyarmak ve ülkemiz 
üzerinde oynanan 
sinsi ve tehlikeli bir 
oyuna karşı tepki 
mizi ortaya koymak

tı. Ne var ki; iktidar, 
20 Ocak 2013-Pazar 
günü İskenderun’da 
düzenleyeceğimiz 
bu tarihi mitingi tu 
haf ve bir o kadar 
anlamsız bir gerek 
çeyle iptal etmiş ve 
yasaklamıştır.
Bu gerekçeden anla 
şılmaktadır ki; maa 
lesef İktidar; Milli 
Güvenlik açısından 
ülkemizi savaşın 
eşiğine getiren patri
ot füzelerini değil, 
aziz milletimizin tep
kisini tehdit olarak 
görmektedir. Kahra 
manmaraş’a, Ada 
na’ya, Gaziantep’e 
yerleşecek, Alman, 
Amerikan askerlerini 
değil, bu vatan için 
canlarını vermiş bir 
ecdadın torunlarını 
tehlike olarak 
görmektedir. Daha 
dün İncirlik’te cami 
basan Hans’ları 
değil, “Ülkemizde iş 

gal gücü istemiyo 
ruz” diyen Haşan 
lan potansiyel suçlu 
görmektedir.
Oysa Saadet Partisi 
milletimizi yakından 
ilgilendiren konular
da defalarca miting 
yapmış ve bu mitin
glere yüz binlerce 
vatan evladı iştirak 
etmiştir. Ve yine baş 
ta iktidar mensupları 
olmak üzere herke 
sin malumudur ki bu 
mitinglerde, en ufak 
bir olay vuku bul
mamıştır. Bu yüzden 
Patrio tlara karşı 
gerçekleştireceğimiz 
mitingin iptali için 
gösterilen gerekçe 
sadece dramatik 
değil aynı zamanda 
komiktir. Millet vic
danında asla karşılık 
bulmayacaktır.” 
Yasağın AKP nin 
siciline kara leke 
olarak yansıya
cağının belirtildiği 

açıklamada, “Ülkem
ize yerleştirilmek 
istenen Patriot 
füzeleri kirli ve 
tehlikeli bir oyunun 
parçasıdır.
’atriotlar, Türkiye’yi 
sorumak için değil, 
slam ülkelerini bir- 
biriyle savaştırmak 
için getiriliyor. 
Çünkü Nato barışın 
değil, küresel 
emperyalizmin 
silahlı gücüdür. 
Girdiği yere, kan ve 
zulümden başka 
hiçbir şey 
götürmemiştir.” 
denildi.
“Bizim Amerika’nın 

kalkanına da, 
Nato’nun patriotuna 
da ihtiyacımız yok
tur.” denilen açıkla
ma şöyle devam etti: 
”Bu topraklar NATO 
toprağı değil, İslam 
toprağıdır. Bu 
topraklarda 
Rasmussen’lerin 
değil, seyit 
çavuşların, şehit 
kamillerin kanı 
vardır. Mitingleri 
yasaklamak, 
meydanları kapat
mak bu gerçekleri 
hiçbir zaman 
değiştirmeyecektir.”

Tıp Fakültesi 1 milyon 
hastayı muayene etti
Uludağ Üniversitesi 
(Ü.Ü) Tıp Fakültesi 
Hastanesi, tarihinde 
bir rekora imza attı. 
Hastane 365 günde 
1 milyon 19 bin 76 
kişiye sağlık hiz 
meti verdi, 43 bin 
kişi yatarak tedavi 
oldu, 27 bin kişi 
ameliyat edildi. 
Türkiye'nin en 
önemli kamu hizmet 
lerinin başında ge 
len sağlık hizmet
lerinde her geçen 
gün teknolojinin 
sunduğu imkanlar 
artarken vatandaş 
lar, çeşitli sağlık 
problemlerinde has
tanenin kapısını 
çalıyor. Kalp rahat
sızlığından soğuk 
algınlığına, beyin 
ameliyatından or 
gan nakline kadar 
sağlık alanında her 
türlü hizmetin ver
ildiği Uludağ Üni 
versitesi Tıp Fakül 
tesi Hastanesi ise 
tarihinin rekorunu 
kırdı. Araştırma ve 

genel sağlık hizmet
lerinde kalite stan
dardı yüksek olan 
fakülteyi tercih 
eden 1 milyon 19 
bin 76 kişi tedavi 
oldu. Profesör dok
torların, alanında 
uzman sağlık per
sonel sayısının 
fazlalığı sebebiyle 
vatandaşlar, sağlık 
alanında daha çok 
üniversite hastane 
sini tercih etti. Her 
türlü cerrahi hizme 
tin verildiği hasta 
nede 2012 yıl içinde 
toplam 26 bin 993 
kişi bıçak altına 
yattı. Son zamanlar
da tek yataklı oda 
ların yapılmasıyla 
birlikte vatandaşla 
rın en çok tercih 
ettiği hastaneler 
arasına giren 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 2012 
yılı içinde toplam 43 
bin 110 hasta 
yatarak tedavi 
gördü.

VURULDUK EY HALKIM 
UNUTMA BİZİ!

■W

UĞUR MUMCU ANMA YÜRÜYÜŞÜ 
24 OCAK 2013 PERŞEMBE SAAT: 19.00’da 
KAYIKHANE’DEN ATATÜRK ANITI’NA YÜRÜYORUZ

ĞHP GEMLİK GENÇLİK KOLLARI’NIN DÜZENLEMİŞ

/«UBİ /GemZ/k 
oençlll^Kolu

OLDUĞU UĞUR MUMCU ANMA YÜRÜYÜŞÜ 
24 OCAK 2013 GÜNÜ PERŞEMBE 

SAAT 19.OO’DA KAYIKHANE’DEN BAŞLAYIP 
İSKELE MEYDANI’NDA YAPILACAK OLAN 

BASIN AÇIKLAMASIYLA SON BULACAKTIR. 
TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR
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MtlaııMlııMilaıııiııal
Türkiye'nin deprem 
gerçeğini göz ardı 
etmeyen Bursa İl 
Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü persone
line deprem eğitimi 
verildi.
Türkiye'nin deprem 
gerçeğini göz ardı 
etmeyen Bursa İl 
Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü persone
line deprem eğitimi 
verildi. 5 gün süre
cek seminer kap
samında personel 
olası afet durumun
da yapılması 
gerekenleri daha 
hızlı yapacak. 
Geçtiğimiz yıl 
Van'da ve ilçesi 
Erciş'te meydana 
gelen depremin 
ardından yaşanan 
aksaklıkları 
inceleyen Bursa İl 
Afet ve Acil Durum

POMPACI 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması gerekmekledir
BEYZA PETROL 

Hisar Malı. Yalova Yolu 
üzeri Özdilek Yanı

1. Km. GEMLİK

Müdürlüğü, Van 
depremindeki sıkın
tıları göz önüne 
alarak kendi person
eline afet eğitimi 
verdi. Eğitim son
rasında olası afet 
durumlarında olay 
yerine giden person
el, hızlı kararlar 
alarak olaya hemen 
müdahale edecek. 
Türkiye'de yaşanan 
depremlerden sonra 
ortaya çıkan sorun
ların yaşanmaması 
için verilen eğitim 

ise 5 gün boyunca 
devam edecek. 
Eğitime Eskişehir, 
Bilecik ve Çanakkale 
AFAD il müdürlük
lerinin teknik per
sonelini de katıldı. 
Seminer öncesinde 
konuşan Bursa İl 
Afet ve Acil Durum 
Müdürü İbrahim 
Tan, eğitimin per
sonel açısından öne
mine değindi.
Afetler olmadan 
gerekli hazırlıkların 
ve önlemlerin alın

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Mûracaatlcfin şahsen yapıta ricata.
GENLİK KÛREEZ GAZETESİ 
istiklal Caddesi Bora Sokalı 

Stüdyo PrestijyamGEMLK 

masının, en az afet 
sırasındaki etkin 
müdahale kadar 
önemli olduğunu 
vurgulayan Tan, 
"Ülkemizde yaşanan 
tecrübelere bağlı 
olarak etkin acil 
durum yönetimi için 
eğitim ve öğretimi 
sürekli olarak 
yenilemek ve hatta 
kapsamını genişlet
mek zorunluluğu 
vardır. Buradaki 
eğitim, Van'daki 
depremde görev 
yapan müdürlük 
personelinin tespit
leri ışığında ortaya 
çıkan eksikliklerinin 
giderilmesini 
karşılayacak.
Amacımız, afetlerin 
oluşturduğu risk
lerin önlenmesi ve 
zararların azaltıl
masıdır" dedi.

hiih

Kayıtdışı 30 Milyar 
lirayı Yutuyor

Kayıtdışı istihdam 
nedeniyle devlet, 
yıllık 30 milyar lira 
sosyal güvenlik 
primi ve vergi kay
bına uğruyor.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Hanehalkı İşgücü 
Araştırması Ekim 
2012 sonuçlarına 
göre; esas 
işlerinden dolayı 
herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşu
na kayıtlı olmayan 
yaklaşık 10 milyon 
123 bin kişi 
bulunuyor.
Bu kişilerin 3 mil 
yon 720 bini ücretli 
veya yevmiyeliler
den, 3 milyon 6 bini 
kendi hesabın 
çalışanlardan, 256 
bini işverenlerden 
ve 3 milyon 141 bini 
ücretsiz aile işçi
lerinden oluşuyor. 
Sosyal güvenlik 
kapsamında olma 
yan 10 milyon 123 
bin kişinin 5 milyon 
373 bini tarım kesi
minde, 4 milyon 749 
bini ise tarım dışı 
sektörlerde istih
dam ediliyor.
Kayıtdışı istihdamın 
yaklaşık yüzde 6O'ı 
erkeklerden (5,9 
milyon), yüzde 40'ı 
ise kadınlardan 
oluşuyor (4,1 mil 
yon). TÜİI$ veriler
ine göre, 2012 Ekim 

ayı itibariyle kayıt- 
dışı istihdam oranı 
da yüzde 39,7 
seviyesinde. 
Ücretli veya 
yevmiyeliler ile 
kendi hesabına 
çalışan, fakat her
hangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşu
na kayıtlı olmayan
ların toplamı 6 mil 
yon 726 bini bulu 
yor. Türkiye’de 
kayıtdışı istihdam, 
sosyal güvenlik sis
temine ve ülke 
ekonomisine önemli 
bir maliyet getiriyor. 
Asgari ücret temel 
alınarak yapılacak 
bir hesaplama, 
kayıtdışı istihdam 
nedeniyle oluşan 
sosyal güvenlik 
prim ve vergi kay
bının boyutunu 
ortaya koyuyor. 
Kayıtdışı istihdam 
edilen ücretli veya 
yevmiyeliler ile 
kendi hesabına 
çalışan 6 milyon 
726 bin kişinin, 
asgari ücret tutan 
üzerinden kayıtlı 
duruma getirilmesi 
durumunda ise 
devletin, gerek sos 
yal güvenlik primi 
(işsizlik sigortası 
primi dahil) ve gelir 
vergisi açısından 
önemli gelire 
kavuşmasının önü 
açılıyor.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ŞÜKRÜ SEHOL OBTaOKUlU 
ÜÜRENCİSİ TOLGflHflN BEKİ 
BÜRSfl İL ÜCÜNCüSÜ 01DU

Bursa-Kestel'de 
yapılan güreşlerde 
59 kiloda mücadele 
eden Şükrü Şenol 
Ortaokulu öğrencisi 
Tolgahan Beki, 16 
rakibinin yer aldığı 
sıkletini 3. olarak 
tamamladı.
Yan finalde iznikli 
rakibine sayı ile 
yenilince 3. - 5. 
maçına çıkmış, bu

maçı ve ardından 
Türkiye 
Şampiyonasına 
katılabilmek adına 
yaptığı diğer müs
abakayı da 
kazandı, 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
“öğrencimizi tebrik 
eder başarılarının 
devamını dileriz.” 
dedi.

Gemlik Ülkü 
Ocakları Liseler Ara 
sı Satranç Turnuvası 
düzenledi.
Yoğun izleyici 
katılımı olan, 24 
öğrencinin katıldığı 
turnuvada ilk turda 
12 kişiye düşerken, 
yarı Yinalde 6 kişi 
mücadele etti. 6 
kişinin arasında 
yaptığı müsabakalar 
sonrası ilk 3 kişi 
finale çıktı. Final 
ayağında ise 3 kişi 
birbiri ile oynarken 
birinci, ikinci ve 
üçüncü belirlendi. 
Dereceye giren 
öğrencilere Gemlik 
Ülkü Ocakları yöne
timi tarafından çe 
şitli ödüller verildi. 
Müsabaka sonucun
da; Endüstri Meslek 
Lisesi öğrencisi 
Necati Biçer Birinci, 
Hisar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Mehmet Pir İkinci, 
Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencisi Abdullah 
Budak üçüncü oldu. 
Gemlik ülkü

Ocakları Başkan
Vekili Kartal
Gülmez; "Ülkemizde 
bu branşa gereken 
değer verilmemekte

dir. Ancak satranç 
bireylerin kişisel 
gelişiminde aktif 
rol oynar. Bizi er de 
Ülkü Ocaklarında bu

tip yarışmalarla hem 
özgüvenimizi hem 
de donanımlarımızı 
arttırmaya çalışı 
yoruz. Yarışmaya 
katılan ve dereceye 
giren tüm 
arkadaşlarımızı 
gönülden tebrik 
ederim." dedi.
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz, "Kişisel 
gelişim anlamında 
önemli olan 
satranç'ı sevdirmek 
amacıyla turnuvayı 
gerçekleştirdik. 
Turnuva öncesi ve 
sonrasında genç
lerin satranca heves 
etmesi amacımıza 
ulaştığının gösterge
si olurken bizleri de 
memnun etti. 
Gemlik Ülkü Ocak 
lan olarak eğitime 
önem veriyoruz. 
İlerleyen zamanlarda 
da, benzer faaliyet 
terle Gemlik'te bu 
konuda öncü olma 
ya devam edeceğiz" 
şeklinde konuştu.

teMııMııMııı

Bursaspor'un 
inşaatı süren 45 bin 
kişilik Timsah 
Arena 
Stadyumu'nda 
çalışmalar tüm 
hızıyla sürerken, 
stadyumun koltuk
ları ise takılmaya 
başladı.

Yeşil-beyazlı cami
anın sabırsızlıkla 
beklediği ve kaba 
inşaatının büyük 
oranda tamam
landığı Timsah 
Arena 
Stadyumu'nun 
koltukları da takıl
maya başladı. 
45 bin kapasiteli

dev stadyumun 
200'e yakın 
işçiyle çalışmaları 
devam ederken, 
kaba inşaatı 
süren stadyumun 
normal takvime 
göre 1 yıl içinde 
tamamlanacağı 
bildirildi.

‘Gemlik Körfez9

Türkiye'nin 
önemli kış turizmi 
merkezlerinden 
Uludağ'da kar 
kalınlığı 195 san
timetre olarak 
ölçüldü. 
Sömestr tatilinin 
yaklaşmasıyla 
vatandaşlar kayak 
merkezlerine gitme

planları yaparken 
Bursa Meteoroloji 
Müdürlüğü, Uludağ 
oteller bölgesinde 
kar kalınlığı 195 
santimetre olarak 
ölçüldüğünü açık
ladı. Halen hava 
sıcaklığının 3 
derece olduğu 
zirvede en düşük

sıcaklık ise 1 
derece olarak tah
min ediliyor. Yarın 
geceden itibaren 
kar yağışının bek
lendiği Uludağ'da 
karne tatiline 
kadar kar kalın
lığının 2 metreyi 
bulabileceği belir
tiliyor.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Componenta şans tanımadı
U-15 yaş grubu 4. 
grup müsabakasında 
Pazar günü 
Orhangazi Göl 
Tesislerinde 
Componenta spor 
rakibi Gemlik 
Belediyespor’u baş
tan sona üstün 
oynadığı maç 
sonunda 3-1 galip 
ayrılarak şampiyon
luk yolunda önemli 
bir engeli aştı.
Maça 
Componentaspor 
fırtına gibi başladı. 
Sağlı sollu ataklar ile 
Gemlik 
Belediyespor kalesi
ni abluka altına alan 
Componentaspor 

inaçın başarını 
oyuncusu Alperen’in 
8. dakikada aşırtma 
şutuyla golü buldu 
1-0
Golün rahatlığıyla 
Gemlik Belediyespor 
kalesinde 15. dakika
da Koksal ile bir gol 
daha bulan 
Componentaspor 
maçı 2-0 a taşıdı.
İlkyarının son 
dakikasında Gemlik 
Belediyespor 
Birkan’ın ayağından 
kazandığı golle 
umutlandı.
Devre 2-1 
Componentaspor’un 
üstünlüğüyle sona 
erdi.

İkinci yarıda 
Componentaspor, 
yine atak başladı ve 
57. dakikada günün 
başarılı ismi 
Alperen’in ismi sağ 
kanattan getirdiği 
topta Köksşl 
takımını 3-1 önde 
geçirdi.
Golden sonra 
Componentaspor 
oyunu rölentiye alıp 
müsabakadan 3-1 
galip ayrılmasını 
bildi. Bu sonuçtan 
sonra Gemlik 
Belediyespor ile 
puan farkını 5 puana 
çıkaran Componenta 
şampiyonluk yolun
da yoluna etti.

maçtan sonra açıkla
ma yapan 
Componentaspor 
Genel Koordinatör 
Volkan Özgül, 
"Baştan sonra üstün 

oynadığımız maçtan 
galip ayrılarak 
kazandığımız için 
mutluyuz. Sahada 
futbol adına herşeyi 
yapan futbolcu

larımızı tebrik 
ediyorum. 
Belediyespor A 
da bundan sonraki 
maçlarında başanlar 
diliyorum" dedi.

Gücümsnor: 71 Yıldınmsnor: 92

Erkekler Bölgesel 
Basketbol Ligi 
(EBBL)'nde 12. hafta 
maçında Gemlik ilçe 
salonunda 600 
civarında seyirci ile 
oynanan Gücümâpor 
Yıldırımspor 
karşılaşması 71-92 
bitti.
Maçın periyotları

İlk periyodu 13-18 
İkinci periyodu 20-26 
Üçüncü periyodu 
13-21
Dördüncü periyodu 
25-27 sonuçlandı. 
Gücümspor adına 
Berkay (10) Hakan 
(2) Eniscan (2) 
Remzi (16)
Rıdvan (15) Ayberk

(10) Kadir(17) sayı 
üretti.
Yıldırımspor adına
Erhan (2)
Ali Mert (8) Korel 
(10) Sadik (12) Atif 
(10) Utku (8) İbrahim 
(6)Burak (31)
Enes (4)
Faullu oyuncular 
Enes (Yıldırımspor) 

Gücümspor Basın 
sözcüsü Ömer 
Gümüş maçın ardın
dan yaptığı açıkla
mada şu ifadeleri 
kullandı.
"Rakibimizi 
önemsemediğimiz 
için tüm periyotlarda 
bizden daha iyi 
mücadele ederek 

maçı kazanmayı 
bildiler.
Desteklerini esirge
meyen taraftar
larımıza, bu maça 
gelerek bizi onur
landıran Gemlik 
halkına, Bursa 
Basketbol il temsil
ciliğine MHP ilçe 
teşkilatlarına,

Karadenizspor, 
Körfez spor, 
Çotanakspor'a, 
Gemlik Belediye 
Spor (futbol, Güreş 
ve Judo), Dojo spor, 
Ultra aslan Gemlik, 
Kios ve İmren ızga 
rafya teşekkür 
ederiz." dedi.

Bursaspor da neşeli antreman
Bursaspor, dün öğle 
saatlerinde yaptığı 
antrenman ile Fener 
bahçe maçı hazırlık
larını sürdürdü. 
Yeşil-beyazlı oyun
cuların antrenmanda 
neşeli oldukları 
gözlendi.

Teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam 
nezaretinde gerçek
leşen antrenman 
yaklaşık 1 buçuk 
saat sürdü. Topla 
yapılan ısınma 
hareketleriyle 
başlayan antrenman 

karşılıklı pas çalış
masıyla devam etti. 
Yeşil-beyazlılar daha 
sonra 5'e 2 pas pres 
çalışması yaptı. 
Antrenmanın son 
bölümünde ise takım 
halinde tempolu 
koşular yapıldı. Sağ

arka adalesinde 
çekme olan Pablo 
Martin Batalla takım 
dan ayrı düz koşu 
yaparken, dizinde 
ağrıları olan 
Fernando 
Belluschi'nin ise 
tedavisi yapıldı.
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flieMeıtııiiılttıltrıdlııır
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
"Gelir İdaresi 
Başkanlığınca 
borçlu mükellefler
imize borçlarını 
hatırlatıcı SMS gön 
dermeye başlı 
yoruz” dedi. 
TC Kimlik 
numaranızı 
yazarak, Maliye 
Bakanlığı'na 
bocunuz var mı, ya 
da yok mu anında 
öğrenebilirsiniz.. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Antalya'daki bir 
otelde Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafın
dan düzenlenen 
Vergi Dairesi 
Başkanlıkları Yıllık 
değerlendirme ve 
Hedef Toplantısı'na 
katıldı.
Mükelleflere 
yardımcı olmak, 
tahsilatı daha da 
artırmak açısından 
önemli çalışmalar 
yapıldığını anlatan 
Simsşk. "Gelir 
idaresi 
Başkanlığınca 
borçlu mükellefler
imize borçlarını 
hatırlatıcı 
SMSgöndermeye

Memııraııiiııliilı 20 liraya ııa tatili
Başbakan Erdo 
ğan'ın, kamudaki 
israf için örnek 
gösterdiği ve 
satılacağı mesajını 
verdiği kamu kamp 
ve sosyal tesis
lerinin 2013 fiyatları 
belli oldu. Deniz 
kenarındaki yüzme 
havuzlu ve spor

başlıyoruz. Şu 
anda sistematik, 
güçlü bir şekilde 
bunun altyapısı 
oluşturuldu. Bu 
mesajlarda borç 
rakamı olmayacak, 
çünkü borç 
değişen bir kalem, 
daha önemlisi 
mahrem bir konu. 
Mükellefler arzu
ladığı zaman inter
net sitemizden 
öğrenebilecekler" 
diye konuştu. 
Bakan Şimşek 
mesaj gönderilecek 
mükelleflerin belir
lendiğini, bu yıl bu 
uygulamanın 
başlayacağını 
bildirdi.
"Borçlarınızı sorgu
latın" tavsiyesi 
Herhangi vatan

tesisi bulunan bir 
tesiste, yazın 
yemek ve konakla
ma bedeli kişi başı
na 19 lira 95 kuruş. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
israf olarak gördü 
ğünü açıkladığı 
sosyal tesislerde, 
tatil ücretleri açık- 

daşın Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nın web 
sitesine kendi kim
lik verileri ile gire 
rek rahat bir şekil 
de borcunun olup 
olmadığı yönünde 
sorgulama yapa
bileceğine işaret 
eden Şimşek, 
"Eskiden vergi 
dairesine gelecek, 
oradaki iş yoğun
luğu arasında 
borçlarını takip 
edecek. Biz şimdi 
buna son vermiş 
oluyoruz. Hizmete 
başladığımız andan 
itibaren 3,5 milyon 
mükellefimiz 
sorgulama yapmış. 
Ben samimi bir 
şekilde tavsiye 
ediyorum" diye 
konuştu.

landı.
Bu yıl kamu 
kurumlarına ait 
tesislerde KDV 
hariç kişi başına 
günlük 8,80 lira ile 
13,15 lira yemek, 
3,75 lira ile 6,80 lira 
arasında konakla
ma bedeli 
ödenecek.

En temel gıda mad
desi ve sofraların 
vazgeçilmezi olan 
beyaz ekmekteki 
kepek oranı yüzde 
65'e çıkarılırken, tuz 
oranı da düşürüle
cek.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı'nca yapılacak 
değişiklikle, beyaz 
ekmek içindeki 
kepek oranı yüzde 
35'ten en az yüzde 
65'e çıkartılacak ve 
tuz miktarı azaltıla
cak.
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu 
Başkanı Halil 
İbrahim Balcı, beyaz 
ekmek içinde daha 
fazla kepek ola
cağını söyledi.
Balcı, yapılacak 
yeni düzenlemeyle 
kepek oranı daha 
yüksek ve tuz oranı 
daha düşük ekmek 
üretileceğini bildir

WmihwIMm!
Asgari ücret 16 
yaşından küçükler 
ve büyükler için 
belirleniyordu. 
Hazırlanan ulusal 
istihdam strate
jisinde sınırın 
18’e çıkarılması 
planlandı. Bu, daha 
çok kişinin 773 TL 
değil 673 TL ücret 
alması anlamına 
gelecek.
Hükümet işgücü 
piyasasındaki 
yapısal sorunların 
çözülmesi ve

di. Balcı, şöyle 
devam etti: 
"Vatandaşlarımızın 
günlük tükettiği 
ekmek raflarda yeri
ni koruyacak ancak 
kepek oranı artırılıp 
tuz oranı düşürüle
cek. Diğer çeşit 
unlardaki ekmek 
üretimi de devam 
edecek. Normal 
ekmekte kepek 
oranı yükseltilecek 
ancak diğer çeşit 
ekmeklerde normal 
üretim devam ede
cek. Kesinlikle 
beyaz ekmeğin 

işsizliğin kalıcı 
olarak düşürülmesi 
hedefiyle hazır
ladığı, bazı düzen
lemeleri işçi 
tarafında büyük 
tepkiyle karşılanan 
Ulusal İstihdam 
Stratejisi Taslağı’nı 
tamamladı. Geçen 
yıl tarafların görüş
lerine sunulan ve 
tartışma yaratan 
taslak, üzerinde 
çalışılmak üzere 
yeniden Bakanlığa 
çekilmişti. Gelinen 

üretiminin sona 
ermesi yok.
Normal vatan
daşımızın bakkal ve 
fırından aldığı 
ekmeğin içindeki 
kepek oranı artırıla
cak." 
'KEPEK EKMEĞİ 
DAHA SAĞLIKLI' 
Kepek ekmeğin, 
içerdiği lif 
nedeniyle sindirim 
sistemini daha iyi 
çalıştırdığına dikkati 
çeken Balcı, ayrıca 
beyaz ekmeğe göre 
daha tok tuttuğunu 
söyledi 

noktada strateji 
belgesine son 
rötuşların yapıldığı 
ve kısa süre içinde 
yayınlanacağı öğre
nildi. Gelişmeyi 
doğrulayan Çalış
ma Bakanı Faruk 
Çelik, “40 hedef, 57 
politika ve 205 ted
birden oluşan 
Ulusal İstihdam 
Stratejisi Taslağı’nı 
hazırladıklarını ve 
yakın zamanda 
yayınlanacağını’’ 
söyledi.

Gemlik Karfez
OCILİK’İN IlK OÛItLÜK »İmi a*HTHl

lEliiBtaMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4478 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
CELAL İLE 

CEREN: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15 
CM101MMXIFUN- 

DEMANTALS: 
11:30-14:30-17:30- 

20:30...
REZERVASYON 

513 33 21
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ÇÖK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

ı|i|i ^ens?
Statik Proje, İnşaat Mühendisi 

Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

GEMLİK

Erken Ödeme Avantajı

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandınyor...

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...

ali berker akıncı
mimarlık

www.aiiberkerakinci.com
;Bursa Ofis
i Altınşehlr Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
rKat:3D:21 Nilüfer'/BURSA
lfTel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asllhan No:47 Gemlik / BURSA

:Tel:0224 514 48 41
lnfo@aliberkerakincl.com

A

■t-. _ Q
Cumhuriyet

■tatuın'y* Y,nlMh
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u Kayhan Mh Gemlik Ala su 

M - Irmak Sk
•i

Dr Ziya »
Kaya Mh.

EH) Hi*»rMh
»■«>** 

t Bur».
Ata t v ’

laiZi Um

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE ZÇUKURBAHÇE MEVKİİ

http://www.aiiberkerakinci.com
mailto:lnfo@aliberkerakincl.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattin DEMİR/Emlak Müşaviri

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

23 Ocak 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Cadde Ortasııma 
Silahlı Kauga

Bursa'nın en işlek caddelerin 
den biri Fevzi Çakmak'ta 2 grup 
arasında çıkan silahlı kavgada, 
4 kişi gözaltına alındı. 3’de

AB fonlarından tarım sektörünürj nasıl yararlanmağı anlatıldı^

YAP PROJENİ AL HİBENİ
Avrupa Birliği Tarım fonlarından vatandaşların hibe 
olarak yararlanma koşulları Gemlik Ticaret Borsa 
sı’nda anlatıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek 
leme Kurumu Bursa Şubesi ilgilileri tarafından yapı 
lan bilgilendirme toplantısında, AB tarım fonlarından 
hibe kullanılması konusunda tanıtım yapıldı. Türk 
çiftçisinin çok zor durumda olduğu belirtilen toplantı
da, Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Türkiye’nin Güm 
rük Birliğine girmesi sonucu Türk tarımının uğradığı 
kayıp karşısında bu kredilerin yetersiz kalacağını 
söyledi. Çelik, "Gemlik Ticaret Borsası’nın başlattığı 
coğrafi işaret uygu laması hayata geçi rilirse Gemlikli 
zeytin üreticisi nefes alabilir. Coğrafi işaret ile Gemlik 
zeytini belki kurtulabilir." dedi. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

AB fonlarından kırsala 
destek, Gemlik’e uzak...

Dün, Ticaret Borsası’nda, Kırsal Kesime 
Destek için Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatör 
lüğü tarafından AB fonlarından, hibe kredi 
terinin nasıl kullanılacağı anlatıldı.

Toplantıya, köy muhtarları ve Ticaret 
Borsası üyeleri katıldı.

AB, tanmı destekleme fonları her ülkede 
kullandırılıyor.

Amaç, tarımın daha modernleşmesi, üre
timin artması, imkanları az olanların yapa 
cakları projelere destek sağlanması.

İşin yürütücüsü olan kurum Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu...

Koordinasyonu bu kurum sağlayacak, 
projelere destek verecek, yol gösterecek.

Devamı sayfa 4’de

d İş Yeri Hekünliği d Portör Muayeneleri

■■ ■gürsel şensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

d İş Güvenliği Uzmanlığı d İşe Giriş Raporu
d İlk Yardım Eğitimi d Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

d Risk Analizi d Periyodik Kontroller

http://www.gurselsensoyosgb.com - info@gurselsensoyosgb.comCumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat :1 ORHANGAZİ - BURSA
Tel: 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gurselsensoyosgb.com
mailto:info@gurselsensoyosgb.com
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Buluşma Marmarahirlik'te Zeytin Alım 
Tahmini Şaştı, Rekor Alım YapıldıGürhan ÇETİNKAYA

Allah hepimizi ıslah etsin
Önce ekmekler bozuldu.
Sonra diğerleri...
İçtiğimiz suda... Yediğimiz balıkta...
Soluduğumuz havada...
Zehire dair bulgular var.
Güven enikonu zedelendi.
Yurttaşlar alış veriş yaparken tedirgin.
Devletin gıda denetim kurumlan var.
Kuşkusuz ödevlerini yerine getiriyor

lar.
Ancak...
Denetim bir yere kadar.
İş vicdanlarda...
Ne denli temiz?
Ne denli duru?
Ne denli dürüst?
Gerisi laf-ı güzaf.
Demek ki...
İşin ucu eğitime dayanıyor.
Eğitim demek İki fakülte bitirip üzerine 

de yüksek lisans yapmak değil.
Ahlaksal eğitim.
Dürüst olabilmek ve kalabilmek...
Ne yazık ki...
Güzel, verimli ve insanları birbirine 

gönülden bağlı ülkemde “meta” her 
değerin önüne geçti.
Çirkinlik...
Samimiyetsizlik...
Hoşgörüsüzlükle biçimlendirilmiş 

düşünce yapısı topluma nifak soktu.
Ana etken...
İyi yönetilememek.
İnsan malzemesi sorunlu olanların 

ortaya koyduğu anlayış toplumun ipini 
çekti.

Ahlaksızca yaratılan fırsatları değer
lendirme açgözlülüğü “yaşama dair” ne 
denli güzel şey varsa hepsini tüketti.

Fırsatçılık...
Köşe dönmecilik...
Kolay yoldan refaha çıkma arzusu iyi 

niyeti, sevgiyi, saygıyı köreltti.
Bizi bu hale düşürenleri Allah ıslah 

etsin.
Yoksa bu toplumun ne düzeleceği var 

ne de düzelteceği...
Ha bu arada Başbakan buyurdu...
Beyaz ekmek tüketilmeye...
Esmer ekmek alına...
Niye ki acep?
Yoksa?

KfiŞ€D€ B6KLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

Sofralık zeytin üreti
minin önemli kuru
luşlarından Marmara 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
(Marmarabirlik), 30- 
35 bin ton ürün alımı 
hedeflediği 2012- 
2013 kampanya 
dönemini, 44 bin 500 
tonluk zeytin atımıy
la kapattı.
Bursa'da Gemlik, 
Mudanya, Orhangazi 
ve İznik, Balıkesir'de 
Erdek, Edincik ve 
Marmara Adası ile 
Tekirdağ'da 
Mürefte'de bulunan 
8 kooperatifi kana 
lıyla alım yapan ve 
kampanya dönemini 
rekorla kapatan 
Marmarabirlik'in, 
Bursa-Başköy 
Entegre Tesisleri'n 
de, zeytinleri işle
menin telaşı 
yaşanıyor.
Entegre Tesisler'de, 
ürün kabule ham 
olarak gelen zeytin
ler, yıkama, kurut
ma, seçme-ayıkla- 
ma, lisanslı depolar
da olgunlaştırma, 
ambalajlama ve 
kolileme işlemlerinin 
ardından "sofralık 
zeytin, zeytinyağı ve 
zeytin ezmesi" 
olarak sevkıyata 
hazır hale getiriliyor. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, yaptığı açıkla
mada, 1 Kasım 2012 
tarihinde ürün alım 
kampanyasının 
startını verdiklerini 
hatırlatarak, özellikle 
Bursa'daki kooper
atif bölgelerinde 
zeytinde "yok yılı" 
beklenirken, süreç 
içinde tersi bir duru
mun ortaya çıktığını 
gördüklerini söyledi. 
Beklenen ve gerçek
leşen ürün alım mik
tarının, şaşırtıcı 
olduğunu ifade eden 
Asa, şöyle konuştu: 
"Kampanyanın

başında, kooperatif 
yöneticilerinin tah
mini alabilecekleri 
miktar ve aynı 
zamanda böl
gelerindeki tahmini 
rekolteleri karşılaştır 
dığımızda ortaya 
çıkan rakam yak
laşık 30 ila 35 bin 
ton civarındaydı. 
Fakat ilk bir hafta 
ipinde özel sektör 
temsilcilerinin 
piyasada ürün atım
ları konusundaki 
yoğun ilgisinden 
dolayı bu konularla 
alakalı sıkıntı 
yaşandı. Ancak 
akabinde Marmara 
birlik'e fiyatlar sebe
biyle de üreticimiz 
bir dönüş yaptı.
Bundan dolayı da 
üreticimiz, ürününün 
tamamını Marmara 
birlik'e teslim etmek 
için gayret gösterdi. 
Aynı zamanda özel 
sektör temsilcileri 
de piyasadan çek
ilmiş oldu. Yani tek 
alıcı olarak Marmara 
birlik kaldı piyasa
da."

"44 bin 500 ton 
civarında ürün 
alımı"
Asa, ürün alım kam
panyasının 11 Ocak 
2013 tarihi itibariyle 
sona erdiğini hatır
latarak, şunları kay
detti: "Kampanya 
sonunda, toplam 8 

kooperatifimiz ile 44 
bin 500 ton civarın
da bir ürün alımı 
gerçekleştirdik. Bu 
da 137 milyon TL 
civarında bir tutara 
tekabül etmektedir. 
Kampanyanın ilk 
başında da üretici 
ortaklarımıza ilan 
ettiğimiz gibi almış 
olduğumuz ürünün 
yüzde 60'ını 15 gün
lük periyotlarda, 
peşin olarak ödedik. 
Geri kalan yüzde 
40'ında kampanya 
bitiminden sonra 
ödeme takviminin 
açıklanacağı söylen
mişti. Geçtiğimiz 
günlerde yaptığımız 
açıklama doğrul
tusunda, geri kalan 
ürün alacaklannın 
tamamının yüzde 
50'sini 15 Şubat'ta 
yüzde 50'sini de 17 
Mayıs'ta olmak 
üzere iki eşit taksite 
böldük ve özellikle 
altını çizmek istiyo
rum; Marmarabirlik 
toplamda 137 mily
on TL'lik ürün 
bedelinin tamamını 
kredi kullanmadan 
kendi öz kay
naklarıyla yapacak
tır."
Ürünün kalitesine de 
değinen Asa, alimini 
gerçekleştirdikleri 
yaklaşık 45 bin ton 
civarındaki ürünün, 
yüzde 50'sinin 190- 
260 kalibre aralığın

da olduğunu ve en 
iri kalibrede olduğu 
nu, geri kalan kıs
mının ise 260'tan 
410 daneye kadar 
olan kalibrelerdeki 
ürünlerden oluş
tuğunu belirtti.

-"62 bin ton civarın
da stok"- 
Marmarabirlik'in 
doğal yöntemlerle 
ürünü olgunlaştırdı 
ğını, zeytinin olgun
laşma süresinin de 
en az 8-9 ay arasın
daki bir süreci kap
sadığını belirten 
Asa, birlik depo
larında stok oluşu
munun normal 
olduğunu söyledi. 
Asa, şöyle dedi: 
"Bundan dolayı 
Marmarabirlik'in 
toplamda geçtiğimiz 
yıldan devretmiş 
olduğu stok miktan 
yaklaşık 15 bin ton 
civannda. Bunu da 
normal olarak 
karşılamak duru
mundayız, mutlaka 
stok devretmesi 
gerekir. Aynı zaman
da da 2012-2013 
kampanya döne
minde almış olduğu
muz miktarla 
topladığımızda 62 
bin ton civannda bir 
stok oluşmakta." 
Asa, kampanyanın 
hemen bitiminde, 
gelecek sezona 
yönelik olarak, üreti
ci ortakların girdi 
maliyetlerini azalt
mak ve onları 
desteklemek için 
önümüzdeki hafta 
sonu itibariyle gübre 
dağıtımına başlaya
caklarına da değine 
rek, "Ben özellikle 
kooperatifçiliğin 
anlamının bu 
olduğunu düşünü 
yorum. Üretici ortak
larımıza aynı zaman
da zirai ilaç yardımı 
da yapılacaktır" diye 
konuştu.

I

HGÜLER AJANS
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus 

cüzdanımı 15 Ocak 2013 günü kaybettim. Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. UMUT DOĞAN

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
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Cajfle Ortasında Mı Kauga
Bursa'nın en işlek 
caddelerinden biri 
Fevzi Çakmak'ta 2 
grup arasında çıkan 
silahlı kavgada, 4 
kişi gözaltına alındı 
Bursa'nın en işlek 
caddelerinden biri 
Fevzi Çakmak'ta 2 
grup arasında çıkan 
silahlı kavgada şans 
eseri yaralanan 
olmazken, 4 kişi 
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Fevzi Çakmak 
Caddesi'nde mey
dana geldi.
İnegöl ve Kestel'deki 
restoranlarda 
çalıştığı öğrenilen 
iki grup, servis bek
lerken tartışmaya 
başladı. Husumetli

Minibüsü dereye süren solar, 
imliklere kalıııs rasattı

Bursa'da 12 anaoku
lu öğrencisini 
taşıyan servis 
minibüsünün 
sürücüsü Mustafa 
D., geç kaldığı için 
kestirme yol olarak 
Mihraplı Deresi'nden 
karşıya geçmek 
isterken, miniklere 
kabus dolu yarım 
saat yaşattı 
Bursa'da 12 anaoku
lu öğrencisini 
taşıyan servis 
minibüsünün 
sürücüsü Mustafa 
D., geç kaldığı için 
kestirme yol olarak 
Mihraplı Deresi'nden 
karşıya geçmek 
isterken, miniklere 
kabus dolu yarım 
saat yaşattı. 
Lastikleri suya 
gömülecek kadar 
suyun içinde kalınca 
arızalanan minibüs, 
itfaiye aracının 
yardımıyla kenara 
çekildi. Öğrenciler 
bir başka servis ile 
okula gönderilirken 
polis sürücüye 77 

ı TL para cezası kesti.
Merkez Osmangazi

gruplar arasında 
çıkan tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönüştü. Zanlıların 
birbirlerine ateş 
etmesi sonucu olay 
yerinde bulunan bir

İlçesi'nde, sürücü 
Mustafa D., dün 
sabah 6 S 0948 
plakalı servis 
minibüsü ile özel bir 
anakoluna 12 öğren
ciye götürürken, geç 
kaldığı için, sabah 
Beşevler 
Kavşağı'nın yoğun 
trafiğine girmemek 
için kestirmeden git
mek istedi.
Sürücü Mustafa D., 
yaklaşık 20 dakikalık 
zaman kazanmak 
için, Dikkaldırım ile 
Odunluk Mahalleleri 
arasından geçen 
Mihraplı Deresi'nin, 

otomobilin camı 
kırıldı. Ateş açıldığfc 
sırada caddeden 
kimsenin geçmeme
si ise muhtemel bir 
faciayı önledi.
İhbar üzerine gelip 

su seviyesinin az 
olduğu dönemler, 
zaman zaman kul
lanılan sığ yerinden 
karşıya geçmek 
istedi.
Yağışlar nedeniyle 
yüksekliği 1 metreyi 
aşan derenin 
ortasında bozulan 
minibüs çalıştırıl
mayınca, öğrenciler 
ve öğretmenleri 
korku dolu anlar 
yaşadı. Bunün üzer
ine sürücü Mustafa 
D., hemen itfaiye ve 
polise haber vererek 
yardım istedi. Olay 
yerine kısa sürede 

inceleme yaptıkları 
olay yerinde 11 adet 
boş kovan bulan 
ekipler, 4 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Zanlıların üzerinde 
biri kurusıkı 4 silah 
ele geçirildi. Olay 
sebebiyle Fevzi Çak
mak Caddesi kısa 
süreliğine trafiğe 
kapatılırken, 
yakalanan şüpheliler 
sorgulanmak üzere 
emniyete götürüldü. 
Olayın şokunu 
atlatamayan vatan
daşlar ise, "Mermiler 
buradan geçen 
birine de isabet ede
bilirdi. Şehir 
merkezinde böyle 
şeylerin olmaması 
lazım. Bu kişilerin 
gözü kararmış'* 
dedi 

polisle birlikte gelen 
itfaiye ekipleri, suya 
girerek servis 
minibüsünü itfaiye 
aracın vincine 
bağlayıp kıyıya 
çıkardılar.
Araçta korku dolu 
yaklaşık yarım saat 
geçiren minik öğren
ciler ve öğretmen
leri, çağrılan bir 
başka servis 
minibüsü ile okula 
gönderilirken, 
polisler ise Sürücü 
Mustafa K.'ye, 
'Trafik güvenliğini 
tehlikeye düşürmek' 
suçundan 77 TL 
para cezası kesti. 
Dikkaldırım Mahalle 
Muhtarı Mustafa 
özderya, sürücü
lerin kestirme olarak 
kullandıkları yolda 
bir gün önce bir an 
ne ve oğlunun araç
ta mahsur kaldığını 
söyledi, özderya, 
kış ve bahar ayların
da su seviyesi 2 
metreyi aşan 
derenin tehlike oluş
turduğunu belirtip 
sürücüleri uyardı

'10 Bin TL 
Kazanılınız' Deyip 

Dolandırdılar
Bursa'da, cep tele
fonuna mesaj attık
ları vatandaşı, "Bir 
kola firmasından 10 
bin TL kazandınız." 
diyerek dolandıran 
şahıslar kayıplara 
karıştı. Şahısların 
verdiği hesaba 620 
lira yatıran vatan
daş, polise 
şikayette bulundu. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Eğitim 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İbrahim 
Ö.'ye mesaj atan 
kimliği belirsiz

3 aydır kayıp 
olan kişi cinayete 

karhan gitmiş
İnegöl ilçesinde, 
yaklaşık 3 ay önce 
bir düğüne gittiği 
günden bu yana 
haber alınamayan 
kişinin, arkadaşı 
tarafından av 
tüfeğiyle öldürülüp, 
gömüldüğü ortaya 
çıktı.
Alınan bilgiye göre, 
28 Ekim 2012 tari
hinde bir arkadaşı 
nın düğününe 
giden İrfan 
Mentiş'ten o tariht
en bu yana haber 
alınamadı. Ailesinin 
kayıp başvurusun
da bulunmasının 
ardından çalışma 
başlatan polis ve 
jandarma ekipleri, 
Mentiş'in arkadaşı 
olduğu belirlenen 
ve şüphelenilen 
F.T'nin telefonlarını 
dinlenmeye aldı. 
Güvenlik güçleri, 
F.T'nin telefonla 
görüştüğü kişilerin 
verdiği ifadeler 
doğrultusunda, 
Mentiş'in öldürülüp 
gömülmüş olabile
ceği olasılığı üzer
ine ilçenin bazı böl
gelerinde kazılar 
yaptı. Çalışmaların 
sürdüğü sırada F.T, 
İnegöl'de güvenlik 
güçlerine teslim 
oldu. Zanlının 
Mentiş'i öldürüp, 
gömdüğünü itiraf 

şahıslar, "Kola 
kampanyasında 
10 bin TL para 
kazandığınız.” 
diye yazdı. Parayı 
alabilmek için ver
ilen hesap 
numarasına para 
yatırması istenen 
İbrahim Ö., hesap 
numarasına 2 
seferde toplam 620 
TL yatırdı.
Dolandırıldığını 
anlayan şahsın 
polise başvurması 
üzerine olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

etmesi üzerine, 
Ortaköy ile 
Muratbey köyleri 
yakınında bulünan 
Hasandede 
Tepesi'ndeki 
ağaçlık alanda kazı 
çalışması yapıldı. 
Kazıda, Mentiş'in 
cesedi bulundu. 
Zanlı, kazı yapıldığı 
sırada gazetecilerin 
"Neden yaptınız-" 
sorusuna, 
"Nasipte ne varsa, 
kaşıkta o çıkar" 
diye yanıt verdi. 
F.T'nin, bir süre 
önce gözaltına alı
nan arkadaşı M.K. 
ile Bursa'nın 
Kurşunlu 
beldesinde bıçakla 
2 kişinin öldürülüp, 
2 kişinin yara
landığı olayın zan
lısı olduğu da belir
lendi. Zanlı, incele
menin tamamlan
masının ardından, 
adliyeye sevk edile
cek. Öte yandan, 
cesedi bulunan 
Mentiş'in ilçede 
geçen yıl nisan 
ayında meydana 
gelen ve güvenlik 
kameralarınca gö 
rüntülenen 3 hırsı
zlık olayının zanlısı 
olarak tutuklandığı, 
kaybolduğu 28 
Ekim'den bir sü re 
önce serbest bırakıl 
dığı öğrenildi

Gomlllc Körfez www.gemllkkorfezgazetoslxom
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AB fonlarından kırsala 
destek, Gemlikfe uzak...

Genç koordinatörler katılımcılara fon
ların ve hibelerin nasıl kullandırılacağını 
anlattılar.

Tarımı ve kırsalı kalkındırmak amaç
landığına göre, kimler bu fonlardan yarar 
lanacaklar?

Kamu ve tüzel kurumlar dışında kısa 
cası vatandaşlar ve şirketler yarar
lanacak.

Vergi borcu, SSK prim borcu olanlar, 
haklarında yargı kararı bulunanlar, kara 
listeye girenler, 65 yaşından büyükler bu 
kredilerden yararlanamayacaklar.

Süt, et üreten tarımsal işletmelere, 
meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazar 
lanması projelerine, kültür balıkçılığının 
geliştirilmesine, süt ve süt ürünlerinin et 
ve et ürünlerinin, su ürünlerinin işlen
mesi ve pazarlanmasına, kırsal turizme, 
arıcılık, bal üretimi, işlenmesi ve paket 
lenmesi, tıbbı ve aromik özelliği olan 
bitki yetiştiriciliğine, süs bitki yetiştiricin 
ğine ve yerel tarım ve gıda ürünleri ile 
geleneksel el sanatları konularında faa 
liyet gösterenlere kredi verilecek. 
Kurallara uymak ve proje yapmak koşulu 
ile bu oran yüzde 50 den 65’e kadar hibe 
kredi şeklinde olacak.

İlgililer, Türkiye’ye ayrılan kredinin 
873.9 milyon Avro olduğunu açıkladılar.

Uygulamaya 44 ilde başlandığını söy 
lediler.

Desteklerin sadece AB den değil, 
başka ülkelerden de sağlanacağı belirtil
di dün.

Uzun uzun konu hakkında açıklamalar 
yapıldı.

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik 
güzel bir konuşma yaptı.

Çelik, bazı konuşmalarında ilgisiz çıkış 
lar yapar ama, bu kez Türk tarımının 
geldiği noktaya dikkat çekti ve üreticinin 
çok zor durumda olduğunu, bu krediler
den üreticilerin yararlanmasının mümkün 
olmadığını vurguladı.

Çelik, Katırh Köyü Kalkınma 
Kooperatifi ile Borsa’nın zeytin stoklama 
havuzları ve işletmesi için bu kredi pro
jesinden yararlanabileceğini söyledi.

Hatırlatayım, Borsa’nın önünde 
Marmarabirlik gibi modern depolama 
hizmeti yapma projesi var.

Katırh Köyü Kooperatifi ise köyde 
aldığı arsaya, depolama ve işleme tesisi 
kurma projesi duruyor.

Köylünün birey olarak bu projeleri 
yaşama geçirmesi imkansız.

ilçemizdeki Bak-Tat, Durmaz Zeytin 
cilik, öner Zeytincilik, Namlı, Solive, 
Körfezim gibi işletmelerin bu kredilere 
ilgi duyması beklenebilir.

Ama tabii onlara sıra gelir mi bilmem. 
Yine de denemeye değer.
Bu fonları birileri kullanacak mümkün 

se Gemlikliler de konuya el atsınlar 
derim.

AB fonlarından tarım sektörünüıj nasıl yararlanacağı anlatıldu

YAP PROJENİ AL HİBENİ
Avrupa Birliği Tarım 
fonlarından vatan
daşların hibe olarak 
yararlanma koşulları 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nda 
anlatıldı.
Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu 
Bursa Şubesi 
ilgilileri dün, Gemlik 
Ticaret Borsası 
Salonu’nda AB tarım 
fonlarından hibe kul
lanılmasının 
tanıtımını yaptı. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Ticaret Borsası 
Başkanı ilhan Acar, 
Başkan Yardımcısı 
Özden Çakır, ilçe 
Tarım ve Gıda 
Müdürü İbrahim 
Çetin, Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik ile 
köy muhtarları ve 
Borsa üyelerinin 
katıldığı toplantının 
açılışını yapan İlçe 
Tarım ve Gıda 
Müdürü İbrahim 
Çetin, AB fonların
dan değişik pro
jelere yüzde 65’lere 
kadar hibe kredi 
desteği sağlandığını, 
Bursa Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu 
sorumlularının konu 
hakkında açıkla
malarda bulunacak
larını söyledi.
Daha sonra söz alan 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı ve İl Ziraat 
Odaları Koordinas 
yon Başkanı Ali 
Çelik söz alarak 
Türk çiftçisinin çok 
zor durumda 
olduğunu söyledi.

ÇİFTÇİ ZOR 
DURUMDA 
Türkiye’nin Gümrük 
Birliğine girmesi 
sonucu Türk 
tarımının uğradığı 
kayıp karşısında bu 
kredilerin yetersiz 
kalacağını vurgu
layan Ali Çelik, şun
ları söyledi: 
"Küçük çiftçilerin bu 
kredileri kullanması 
mümkün değil. 
Ticaret Borsası ’nın 
bazı üyeleri veya ■ 
kurum olarak bu 
hibe kredileri kul
lanamıyorlar.
En başta depoculuk 
projesi yapılarak hi

be sağlanabilir. 
Tarımımız son yıllar
da çok kötü durum
da. Gemlik çiftçisi 
de zor duruma 
girdi. Zeytinin 
maliyeti yükseldi, 
zeytin üreticisi zarar 
eder hale geldi. 
Böyle giderse 
zeytinlikler sökülür. 
Bu durumun devamı 
çok zor. 
Gemlik Ticaret Bor 
sası’nın başlattığı 
coğrafi işaret uygu 
laması hayata geçi 
rilirse Gemlikli zey 
tin üreticisi nefes 
alabilir. Menşei 
şahadetnamesi 
(coğrafi işaret) ile 
Gemlik zeytini belki 
kurtulabilir. Ticaret 
Borsası’nın ve 
üyeleri depoculuk 
konusunda kredi 
alması için zorlamak 
zorundayız. Belki 
Katırh Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi de bu 
kredilerden yararla 
nabilir." dedi.

İl Genel Meclisi üye 
si Ercan Barutçu 
oğlu ise konuşma 
sında, zeytinin yetiş 
tirilmesini ve pazar 
lamasını yakından 
izlediğini, zeytin 
dışında ilçede alter
natif ürünlerin yetiş 
tirilmesi gerektiğini 
söyledi.
Barutçuoğlu, "Bildik 
yöntemlerle yetiştiri
cilik yapma dönemi 
kapandı. Artık, deği 
şik ürünlerin yetişti 
rilmesine geçilmeli. 
Arıcılık, seracılık, 
tıbbı bitki yetiştirici 
liği gibi alternatif 
tarım denenmeli ki 
çiftçinin cebine para 
girsin. Kendimizi 
yenilemeliyiz.” dedi.

TARIMDA KENDİ 
KENDİMİZE 
YETİYORUZ 
Kaymakam Cahit 
Işık ise konuşmasın
da, TKDK persone 
lini dikkatli dinlemek 
gerektiğini hatırlata 
rak, şöyle konuştu:

"Tanmda gıda sektö 
rü uluslararası stra 
tejik hale geldi.
Türkiye kendi 
kendine yeten bir 
ülkedir. Bugün bura
da uluslararası bir 
fonun nasıl kul
lanılacağını konuşa
cağız. Türkiye’de 
köylerimizin birçok 
sorunu bittiği için 
köyler kentler gibi 
olunca göçler 
nedeniyle köylere 
yapılan yatınmlar 
atıl kaldı. Bu fonlar
dan elde edilecek 
yüzde 50 hibelerle 
ile köyleri yeniden 
canlandırabiliriz. Bu 
destek ile gıda sek
törüne katkı 
sağlanacağını sanı 
yorum’’
Daha sonra, Bursa 
Tarım ve Kırsal Kal 
kınmayı Destekleme 
Kurumu Bursa il 
Koordinasyon yetki 
tileri kullandırılacak 
krediler hakkında 
katılımcılara geniş 
bilgiler verdiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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VURULDUK EY HALKIM 
____  UNUTMA BİZİ!

UĞUR MUMCU ANMA YÜRÜYÜŞÜ 
24 OCAK 2013 PERŞEMBE SAAT: 19.00’DA 
KAYIKHANE’DEN ATATÜRK ANITI’NA YÜRÜYORUZ 

CHP GEMLİK GENÇLİK KOLLARI’NIN DÜZENLEMİŞ 
OLDUĞU UĞUR MUMCU ANMA YÜRÜYÜŞÜ

İ . 24 OCAK 2013 GÜNÜ PERŞEMBE
f*UDllGemlİkl$e SAAT 19-OO’DA KAYIKHANEMDEN BAŞLAYIP 

GençlikKolu ;■[ iskele meydanpnda yapilacak olan 
BASIN AÇIKLAMASIYLA SON BULACAKTIR. , 

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR
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Eğitim Bir-Sen ilen MHP've Ziyaret
Memur-Sen e bağlı 
Eğitim Bir-Sen 
Sendikası Başkanı 
Halil Gemici ve 
yöneticileri, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatını ziyaret 
etti. Tanışma ile 
başlayan ziyarette 
Başkan Gemici 
4+4+4 konusuna 
destek verdiklerini, 
öğretmenlerin özlük 
hakları için mücade 
le verdiklerini ve 
öğretmenlerin hak 
ettiği ücreti ala
madığını belirtti. Asıl 
ziyaret sebebinin ise 
"Özgürlük için 10 
milyon imza" kam
panyasına destek 
istemek olduğunu 
belirten Gemici 
"Başörtüsüne koyu
lan yasak özgürlüğe 
engeldir. Öğrenciler 
artık serbest kıyafe
tle eğitim alacak,

POMPACI 
ABANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir 
BEYZA PETROL 

Hisar Mah. Yalova Yolu 
üzeri özdilek Yanı

1. Km. GEMLİK

eğimi verenler 
neden olmasın? 
Amacımız inançların 
siyasi malzemesi 
olmamasıdır.
Anayasa değişme
lidir. Vatan ve din 
sevgisi olan insan
larız." dedi. MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu ise 
"Kamusal düzeni 
bozmamak kaydıyla, 
tüm özgürlükler 
değerlendirilebilir. 
Bizler için önceli 
Hukukun üstün
lüğünü aşmamak 
şartıyla taleplerin 
olmasıdır. Milli 
devlet yapısı konu 

sunda hassasız. 
Bölücülük ve etnisit- 
eye yol açacak öner
ilerinde her dönem 
karşısında olacağız. 
Bizim endişemiz mil
let ve devletin 
bekasıdır. Sizlerden 
de bu konularda 
duyarlılık istiyoruz. 
Sosyal adalet 
söylemleri ile gelen
ler, adaletsizliğin 
önünü açtılar. Aka 
demik alanda bile 
başörtüsü sorununu 
çözmekten aciz 
olanların, kamusal 
alan veya eğitimde 
bunu yapmaları bize 
inandırıcı gelmiyor."

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Mûracaatların^ısen yapıta ritıotaur.
GEMLIKKORFEZGAZETESI 
İstiklal Çata Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

KİRALIK KÖRFEZ SİTESİNDE
jjjijjT KİRALIK DAİRE
= TEL: 0 532 583 53 78

Diyerek görüşlerini 
dile getirdi. Soru 
cevap bölümünde 
ise; "Başörtüsü 
konusunun güncel 
olduğu zamanda ek 
17. Maddeyi değişti 
rilse büyük ölçüde 
sorun çözülecekti. O 
günlerde buna tepki 
göstermeniz 
gerekirken, neden 
bu güne bıraktınız" 
sorusuna Sendika 
Başkanı Halil Gemici 
"o dönemde güçlü 
değildik. Bu dönem 
yetkili sendikayız ve 
etki yaratmak istiy
oruz" cevabını verdi. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanlığına öneri
lerini içeren, imza 
dosyası bıraktılar. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, son olarak 
Gemlik'in eğitimdeki 
eksiklerine ve okul 
sorunlarına değindi

Hin

BİLİM BE TEKNOLOJİ 
MERKEZİ 

MODEL OLUYOR

Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
(BTM), bilim ve 
teknolojideki öncü 
çalışmalarıyla diğer 
kentlere de model 
oluyor.
Türkiye’de 81 ilde 
açılması planlanan 
bilim merkezleri 
konusunda 
sürdürülebilirlik ve 
işletme konularında 
öncü çalışmalar 
yürüten Bursa Bilim 
ve Teknoloji 
Merkezi (BTM), 
kurulum aşamasın
daki diğer merke
zlere ve bu konuda 
çalışmalar yapan 
kurumlara da model 
oluyor. Anadolu 
Üniversitesi öğre
tim üyelerinden 
Prof. Dr. Ertuğrul 
Yörükoğulları, Yard. 
Doç. Dr. Metin 
Altan, Doç. Dr. 
Güler Günsoy, Doç, 
Dr. Atilla Cavkaytar 
ve öğrt. Gör. Turgut

Şen, Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi’ni 
ziyaret ederek, 
proje ekibiyle bir 
araya geldi. BTM 
tarafından Bursa’da 
yürütülen ‘Mucitler 
Akademisi’ sömestr 
kamp programı, 
‘Bursa Bilim ve 
Teknoloji Festivali’ 
gibi projeler ve yaş 
günü kutlamaları, 
şirket içi motivâs 
yon toplantıları gibi 
özel etkinlikler 
hakkında detaylı 
bilgiler alan eğit
menler, ‘Çocuk 
Üniversitesi’ projesi 
kapsamındaki çalış
malarını da aktardı. 
Görüşmede, gele
ceğin bilim insan
larının yetişmesi ve 
toplumun bilim 
seviyesinin artması 
sürecinde sosyal 
sorumluluk bilinci 
ile işbirliği kurul
masına da karar 
verildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Serbest Kürsü
Necdet ZAMBAK

BELKİ BİR KANSER HASTASINA FAYDAMIZ OLUR veya KANSERE 
YAKALANMADAN ÖNLEMİNİ ALABİRİZ...I

Her doktor öğren
ciliği sırasında Otto 
VVarburg'un 
buluşunu öğrenir.

1930'lu yıllarda 
VVarburg kanserin 
en temel 
biyokimyasal sebe
bini, yani sağlıklı bir 
hücreyi kanser 
hücresinden ayıran 
şeyin ne olduğunu 
bulmuştur. Bu, o 
kadar önemli bir 
buluştur ki, Otto 
Warburg'a Nobel 
ödülü kazandır
mıştır. Otto War 
burg'a göre kanserin 
bir temel sebebi 
vardır. Bu da, 
vücudun normal 
hücreleri nin oksi
jenli solu numunun, 
oksijensiz -anaero- 
bik- hücre sol
unumuyla yer 
değiştirmesidir.

VVarburg'un buluşu 
bize başka neleri 
anlatmaktadır?

Birincisi, kanser, 
normal hücrelerden 
çok farklı bir 
biçimde metabolize

olmaktadır.
Normal hücreler 

oksijene ihtiyaç 
duyar; kanser 
hücreleri oksijenden 
kaçınır.

Hiperbarik oksijen 
terapisi alternatif 
kanser tedavisi 
uygulayan 
kliniklerde kullanılan 
bir yöntemdir. Bu 
buluşun bize anlat
tığı başka bir şey 
de, kanserin bir 
maya lanma (fer- 
mantas yon) süre
ciyle meta bolize 
olduğudur.

Kanserin metabo
lizması normal 
hücre metaboliz
masından 8 kat 
daha büyüktür.

Yukarıda söylediği 
miz her şeyi bir
leştirirsek ortaya şu 
tablo çıkıyor:

Vücut, kanseri 
beslemeye çalışır 
ken mütemadiyen 
kapasitesinin 
üstünde çalışır.

Kanser devamlı 
açlıktan ölmenin 

eşiğindedir ve 
vücuttan kendisini 
beşlemesini talep 
etmektedir. Besin 
alımı kesilirse kan 
ser açlıktan ölmeye 
başlar. Tabii kendisi
ni beslemek için vü 
cudun şeker üret 
meşini sağlaya
mazsa. ..

Proteinlerden 
şeker Bu ziyan 
sendromuna kaşek- 
sia (cachexia) denir.

Kaşeksia vücudun 
proteinlerden (evet, 
doğru duydunuz, 
karbonhidratlardan 
veya yağlardan değil 
de, proteinlerden) 
"glükoneogenez" 
(yeniden glükoz 
yapımı) işlemiyle, 
şeker elde etmesidir. 
Bu şeker kanseri 
besler. Vücut sonun
da, kanser hücresini 
beslemeye çalışır 
ken kendisi açlık 
çeker. Şimdi, 
kanserin şekerle 
beslendiğini öğren
mişken, onu şekerle 
beslemek mantıklı 

geliyor mu size? 
Yani karbonhidrat
lardan zengin bir 
diyet uygulamak? 
Bugün, kansere 
karşı uygulanan 
birçok besin terapisi 
mevcuttur (işe de 
yaramakta dırlar) 
çünkü günün 
birinde birisi şeker 
ve kanser arasındaki 
bağlantıyı gör
müştür.

Bu terapilerde, kar
bonhidratlar 
bakımın dan zengin 
gıdalara izin ver
ilmez. Terapilerin 
hiçbirin de şekere 
de izin verilmez 
çünkü şe ker 
kanseri beslemekte
dir.

Peki doktorunuz 
bu gerçekleri size 
neden söylemez? 
Kim bilir?

Belki doktorunuz 
kanseri tedavi ede
cek kişinin siz değil, 
kendisi olduğunu 
düşünmektedir.

Belki Otto 
VVarburg'un

buluşunu duymuş
tur ama geri kalan 
parçaları tamam
layamamıştır.

Belki de beslen
meyle ilgili hiçbir 
şey öğrenmemiştir.

Aslında 1978'e 
kadar ABD'nin resmi 
kuruluşlarından biri, 
beslenmenin 
kanserle bir ilgisi 
olmadığını iddia 
etmekteydi!! !!

Kanser ve şeker 
bağlantısından ha 
berdar olanlar ise, 
dikkate değer tera 
pilerle ortaya çık- «• 
tılar. Bunlardan biri 
'Laetrile'dir.

Kaşeksiah hasta
ların yüzde 50'den 
fazlasında glükoneo
genez sürecini dur
duran hidrazin sülfat 
bunlardan bir 
diğeridir.

Bugün, Minnesota 
Üniversitesi 
kemoterapi alanında 
bir "akıllı bomba" 
üzerinde çalışmak
tadır. Akıllı bomba 
diyebileceğimiz

ilacın üzerinde bir 
kaplama vardır.

ilaç, vücutta oksi
jensiz bir bölge ile 
karşı karşıya 
geldiğinde bu kapla
mayı üzerinden atar.

Kanseri yok etmek 
için kemoterapiyi 
serbest bırakır. 
Çünkü, vücutta oksi
jensiz tek alan, 
kanserli bölgedir.

Kanser hücresini 
aç bırakmaya 
çalışan besin terapi
leri de vardır.

Kanserin ne sev 
diğini bilen hasta, 
bunları yemekten 
kaçınır.

Kanser, çiğ yiye- 
ceklerdense, pişmiş 
yiyecekleri sever.

Pişirme işlemi, 
besinlerdeki enzim
leri ve vitaminleri 
yok etmektedir.
Bir de, Kanserin 

şeker sevdiğini 
aklınızdan çıkar-* 
mayın. Kanserinizi 
sevmiyorsanız, onu 
beslemeyin

Devamı yarın...

VT

İlİİM İHOM'IM 7-18 MS İlli MI SMIİIM
Milli Eğitim 
Bakanlığı, özel 
Eğitim Rehberlik ve 
Danışma Hizmetleri 
Genel 
Müdürlüğü’nün 
koordinasyonunda 
geliştirilen, sekiz 
oturum şeklinde 
velilere yönelik 
olarak hazırlanan ve 
Gemlik Atatürk 
llkokulu'nda düzen
lenen 7-19 Yaş Aile 
Eğitim Semineri, 
sertifika töreniyle 
sona erdi. 
Gemlik Atatürk 
llkokulu'nda düzen
lenen törende 
katılım belgeleri İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık tarafından veril
di. Ayrıca törene 
Okul Müdürü Ömer 
Çelik, 7-19 Yaş Aile 
Eğitim Programı 

uygulayıcılarından 
Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi 
Müdürü Hüseyin 
Vural, Rehber Öğret
men A.Sinan 
Dalkıran, 
Abdurrahman 
Belikırık, Mehmet 
Yavuz, Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi 
Rehberlik Bölüm 
Başkanı Fatih 
Kıhçkara, okul 
yönetici ve öğret
menleri katılarak 
uygulayıcı Meltem 
Paksoy'a ve eğitime 
katılan velilere 
destek oldular. 
Atatürk İlkokulu 
Rehber öğretmeni 
Fatma Bektaşoğlu 
nun organize ettiği 
eğitim, 8 hafta 
sürdü.
Eğitim programında, 

velilere "ergeni tanı
mak, iletişim kur
mak, birlikte büyü 
mek, aile tutumları, 
riski yönetmek, 
uzlaşmak, geleceği 
planlamak ve olumlu 
davranış kazandır
ma" konularında 
bilgi verildi. 
Eğitimlerini tamam
layan 12 veliye Ata 
türk llkokulu'nda 
düzenlenen bir tören 
ile sertifikaları veril
di.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak yaptığı 
konuşmada günü 
müzde 7'den 70'e 
herkesin bu tip 
eğitimlere ihtiyacı 
olduğunu, insanın 
düzelmesi halinde 
tüm dünyanın dü 
zeleceğini belirtti.

Gemlik Belediyesi 
olarak ilçede faaliyet 
gösteren tüm eğitim 
kurumlarına imkân
lar ölçüsünde katkı 
yaptıklarını ifade etti. 
Programda ayrıca 
Okul Aile Birliği Adı 
na birlik* üyesi Metin 
Okutan tarafından

Kiziroğlu'na bir 
plaket verildi.

rehber öğretmeni 
Ümmünur
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STADYUMUN ÇATISI GELİYOR
‘Timsah Arena’nın 
dünyada benzeri bir 
tek Roma, Bükreş, 
Singapur ve Kiev 
stadyumlarında 
bulunan ileri 
teknoloji çatı ve 
cephe kaplaması 
için hummalı bir 
çalışma yürütülüyor. 
İstanbul Tuzla’daki 
organize sanayi böl
gesinde sürdürülen 
çalışmaları yerinde 
inceleyen Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, çatı ve cephe 
kaplaması 
parçalarının 
önümüzdeki haf
tadan itibaren 
Bursa'ya getirilerek 
yerlerine monte 
edileceğini açıkladı. 
Başkan Altepe, 
‘Timsah Arena’nın 
kaba inşaatının 
tamamlandığını, ince 
işlerin ise hızla 
devam ettiğini söyle

di. Stadyumun 
çatısının müteahhit 
firmadan bağımsız 
olarak ayrı bir Türk 
firması tarafından 
yapıldığını, üretimde 
Alman, İsviçre, 
Italyan, Fransız ve 
Amerikan şirket
lerinin kullanıldığını 
belirten Başkan 
Altepe, Türkiye’de 
ilk kez uygulanacak 
teknolojiyle Timsah 
Arena’nın asma 
germe sistemine 
sahip, özel konstrük- 
siyonlu çatı ve 
cephe kaplamalarına 
kavuşacağını ifade 
etti. Çatı ve cephe 
kaplamasına yönelik 
parçaların üretiminin 
İstanbul Anadolu 
Yakası Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
başladığını, imalatı 
tamamlanan 
parçaların tek tek 
Bursa'ya getirilerek 
yerlerine monte

edileceğini söyleyen 
Başkan Altepe, 
“Hedefimiz, stadyu
mumuzun 
önümüzdeki sonba
har mevsimine 
yetişmesi” dedi. 
“Ortaya çıkan 
teknolojiye herkes 
hayran olacak” 
Parçaların montajı 
tamamlandıktan 
sonra ortaya çıkan 

teknolojiye herkesin 
hayran olacağını 
vurgulayan Başkan 
Altepe, “O zaman 
Bursa, gerçekten 
prestij projesine 
kavuşmuş olacak. 
Herkes bunun şahidi 
olacak. Hayırlı 
uğurlu olsun” diye 
konuştu.
Başkan Altepe'ye, 
İstanbul'daki 

inceleme gezisi 
sırasında 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar da 
eşlik etti. Başkan 
Altepe, ‘Timsah 
Arena’nın çatı ve 
cephe kaplaması 
parçalarının üretimi 
konusunda fabrika 
sahibi Remzi Solak 

tarafından bil
gilendirildi.
Parçalar birbiri ardı

na yerleştirildiğinde 
timsahın yavaş 
yavaş su yüzüne çık
masını anımsatacak 
çelik çatı sistemi; 
aerodinamik 
geometriye sahip, 
kar ve dolunun oluş
turduğu su birikinti
leri nedeniyle çelik 
konstrüksiyon 
içerisinde meydana 
gelebilecek yüksek 
kuvvetleri engelleye
cek şekilde optimize 
edildi. Türkiye'de bir 
tek İstanbul Boğaz 
köprülerinde kul
lanılan özel çelik 
halat sistemiyle 
gerdirilecek çatı, 
yine Türkiye’de 
örneği bulunmayan 
yeşil-beyaz renkte 
eksi 30 ile artı 80 
dereceye dayanıklı 
teflon malzemeyle 
kaplanacak.

Gücümspor’ılan Tunc a ziyaret
Gücümspor Kulübü, 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Ahmet 
Adil Tunç’u 
makamında ziyaret 
etti. Ziyarette, 
Gücümspor kulübü 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran, ■ 
Genel Menajer Yahya 
Gümüş, ve 
Başantrenör Ziya 
Güler de yer aldı. 
Gücümspor Kulübü 
olarak, Basketbol’da 

hayata geçirdiğimiz 
projeler de İlçe 
Müdürünün 
desteğinin sürmesini 
arzu ettiklerini dile 
getirdi.
Gücümspor Başkanı 
Tuğan Büyükbaşa 
ran, Erkekler 
Bölgesel Basketbol 
liginin 13. haftasında 
gerçekleşecek olan, 
3. Lig’e yükselme 
müsabakaları için 
yaptıkları çalışmalar
dan da bahsederek,

İlçe Müdürümüz 
Tunç’u yapılacak 
olan müsabakalara 
davet etti.
Tunç da ziyaretten 
duyduğu mem
nuniyeti dile getire 
rek, kulübün genel 
çalışmalarını takip 
ettiklerini, "Gücüm 
Spor Kulübü olarak 
sîzleri ve bün 
yenizdeki sporcuları 
tebrik ediyorum. 3. 
Lig’e yükselme mü 
sabakalarmızda da 

tüm sporcularınıza 
başarılar diliyorum’ 
dedi. Tunç, İlçe 
Müdürlüğü olarak da 
gereken desteği 
veremeye devam 
edeceklerini dile 
getirerek, İlçe 
Müdürlüğü tesis- . 
lerinin tüm sporcu
lara her zaman açık 
olduğunu da belirtti.

DESTEKLERİ İÇİN 
TUNÇ’A TEŞEKKÜR 
PLAKETİ

Ziyaret sonunda, 
Gücümspor Kulübü 
adına BaşkanTuğan 
Büyükbaşaran, İlçe 
Müdürlüğümüze 
bağlı tesislerden 

yararlanma imkanı 
nın kendilerine veril 
mesi ve desteklerin 
den dolayı Tunç'a 
teşekkür plaketi 
verdi.

Firmamız adına Gemlik gümrük müdürlüğünden onaylı 
01,06,2012 tarih ve 12160400EX039068 nolu G.Ç.B. ve 
01,08,2012 tarih ve 12160400EX054947 nolu G.Ç.B. 'si 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
ELKIM KAUÇUK VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTi.

GemlikKfrfez ABONE ÖLDÜNÜZ MU?
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Elektrik faturalarına 
ödenen kayıp- 
kaçak bedeli 
netleşti. Bazı 
dağıtım şirket
lerinin kayıp-kaçak 
parasını faturada 
göstermemeye 
başlaması Meclis 
gündemine taşındı, 
soru önergesine 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, elek
trik faturalarının 
yüzde 8'inin kayıp- 
kaçak bedeli olarak 
ödendiği cevabını 
verdi. Yıldız, 
konuya örnekle 
açıklık getirdi: 
53,56 liralık fatu
ranın 4,40 lirası 
kayıp-kaçak bedeli 
olarak ödeniyor. 
Resmi verilere göre 
Türkiye'de bazı 
illerde kayıp-kaçak 
oranı yüzde 80'i 
geçti.
Alınan bütün 
önlemlere rağmen 
elektrikte kayıp- 
kaçak oranları art
maya devam ediy
or. Türkiye Elektrik 
Dağıtım AŞ

flltında röteells heMennıır
Standard 
Chartered, altın 
fiyatının kısa 
vadede 1.800 
dolar/ons seviye
sine yükselmesini 
bekliyor 
Standard 
Chartered, altın 
fiyatının kısa 
vadede 1.800 dolar/ 
ons seviyesine

(TEDAŞ) verilerine 
göre; 2010'da 
TEDAŞ'a bağlı 
dağıtım şirketi böl
gelerinde yüzde 
18,6 olan kayıp- 
kaçak oranı 2011'de 
yüzde 24,Te çıktı. 
Elektrik kayıp- 
kaçak kullanımında 
Şanlıurfa yüzde 
81,6 oran ile ilk 
sırada, Hakkâri 
yüzde 74,9 ile ikinci 
ve Mardin yüzde 
76,1 ile üçüncü 
sırada yer aldı. 
Kayıp-kaçak tüketi
minde ise Şanlıurfa 
ilk, Diyarbakır ikin
ci, İstanbul ise 
üçüncü sırada yer 
alıyor.
Elektrik faturaların
da son dönemlerde 
gizlenmeye 
başlansa da kayıp- 
kaçak parasını 
Türkiye'deki bütün 
aboneler ödüyor. 
Konu MHP Bursa 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman'ın 
soru önergesiyle 
yeniden gündeme 
geldi.
Büyükataman'ın 

yükselmesini bek
liyor emtia araştır
maları bölümü 
global başkanı Hsi 
HanPin, merkez 
bankalarının uygu
ladığı gevşek para 
politikaları, 
Hindistan ve Çin 
gibi ülkelerden 
gelen perakende 
talep ve merkez

"elektrik fatu
ralarında kayıp- 
kaçak bedeli ve bu 
bedelin faturalarda 
gösterilmemesi" 
hakkındaki soru 
önergesini Enerji 
Bakanı Taner Yıldız 
cevapladı. Yıldız, 
cevabında aylık 150 
kilovatsaat elektrik 
tüketen ve 53,56 
lira fatura ödeyen 
bir abonenin 4,40 
lira kayıp-kaçak 
bedeli ödediği bil
gisine yer verdi. 
Bakan Yıldız'ın 
cevabına göre 
faturada diğer 
ödenen kalemler 
şöyle (Tek Terimli 
Tarife): Aktif enerji 
bedeli 30,69 lira, 
dağıtım bedeli 4,69 
lira, KDV 8,16 lira. 
Faturanın geri 
kalan bölümleri 
ise TRT payı, 
iletim, sayaç 
okuma bedeli, 
Enerji Fonu, 
Elektrik Tüketim 
Vergisi, dağıtım 
bedeli, perakende 
hizmet bedeli 
olarak ödeniyor.

bankalakrının altın 
talebinin devam 
etmesine bağlı 
olarak altın 
fiyatının yük
selmesini bek
lediğini bildirdi. 
Hsi, altın fiyatının 
kısa vadede 1.800 
Dolar/ons seviye
sine yükselebile
ceğini ifade etti.

'üImİiMiiim
Uluslararası Çalış
ma Örgütü (ILO), 
büyüme oranların
daki yükselişe rağ
men işsizliğin art
maya devam ede
ceği uyarısında 
bulundu.
ILO Genel Müdürü 
Guy Ryder, küresel 
ekonomik krizin 
piyasaları etkilem
eye hala devam 
ettiğini, toplam 
talebin azaldığını, 
işadamlarının yeni 
yatırım yapmaktan 
çekindiğini söyledi. 
Ryder, işsizlerin 
sayısının 2012'de 
dünya genelinde 4 
milyon yükselerek 
197 milyona
ulaştığını söyledi. 
İşsizlik oranlarında
ki yükselişin 2013 
ve 2014'te de devam 
etmesinin bek
lendiğine işaret

İMltt ■IİIHİMI ... I
Ekonomi Bakanı 
Çağlayan, otomobil 
sektöründe yerlilik 
oranının ithal 
oranını geçtiğini 
söyledi.
Çağlayan, 8.7 mil
yar liralık stratejik 
yatırım için 10 
başvurunun değer
lendirildiğini belirt
ti. 
Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, 
"Otomobil sek
töründe yerlilik 
oranı ithal oranının 
üzerine çıktı. Bu

eden Ryder, işsiz 
sayısının 2013'te 5,1 
milyon, 2014'te ise 3 
milyon artacağını 
öngördüklerini ifade 
etti.
ILO'ya göre 
küresel ekonomik 
kriz nedeniyle 

sevindirici bir 
gelişme ama yeterli 
değil" dedi.
"Yeni Yatırım 
Teşvik Programı 
2012 Yılı 
Değerlendirmesi" 
konulu basın 
toplantısı 
düzenleyen 
Çağlayan, otomotiv 
ve enerji sektörleri 
için ince ayar 
üzerinde çalıştık
larını belirtti.
Bakan, asgari 75 
milyon TL motor, 
20 milyon TL motor

2009'da yüzde 
6,21'e yükselen, 
2012'de ise yüzde 
5,93'e düşen 
işsizlik oranının, 
2013 ve 2014'te 
tekrar yüzde 6,1'e 
tırmanması bek
leniyor.

akşamının öncelikli 
yatırım kapsamına 
alınacağını ifade 
etti. Çağlayan, 8.7 
milyar liralık strate
jik yatırım için 10 
başvurunun değer
lendirildiğini söyle
di. Çağlayan, 
"Stratejik yatırım 
için 10 başvuru 
yapıldı. Bunlar 
inceleniyor. 
Başvuruların 1 
tanesi yabancı, 9 
tanesi yerli fir
malarca yapıldı" 
dedi

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

KAYMAKAMLIK

_________ ULAŞIM_________
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm ‘ 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı . 513 10 68
Tomokay Tomografi 543 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm. Böl. Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

DAĞITICILAR

Gemlik Karfez
fflİMİHAİ

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

OTOBÜS
Şehirlerarası ' 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz / 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz , 514 17 00
Akcan Petrol S1 3 1 O 7 9
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 1645
Boyza Petrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4479 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Yeri :
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
CELAL İLE 

CEREN: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15 
CM101MMXIFUN-

DEMANTALS: 
11:30-14:30-17:30- 

20:30...
REZERVASYON 

513 3321
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ÇÖK! KAPAN! TUTUN!
• •   • e s

YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL I
ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

ı|i|i
GEMLİK

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandınyor...

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...

ali berker akıncı
mimarlık

www.alrberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3 D:21 Nilüfer. / BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asllhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@allberkerakinci.com

foth»nıy» YenlMh
Mb

Kayhan Mh Gemlik •
M11 Irmak Sk

, V . $

Dr. Ziya ** 
Kaya Mh.

mi Hisar Mh.

Ata v

Um

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE/ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244

http://www.alrberkerakinci.com
mailto:info@allberkerakinci.com
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manastjremlakJJJ^SSS
MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

24 Ocak 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Telefon hırsızı 
montu sayesinde 

yakalandı
Bursa'da bir hastaneden cep 
telefonu çaldığı iddia edilen 
zanlı montu sayesinde yakan 
dı. Haberi sayfa 3’de

IMMuftııı
Sofralık zeytin atımlarını 11 
Ocak 2013 tarihinde bitiren 
ve 137 milyon liralık 44 bin 
550 ton ürün alımıyla rekor 
kıran Marmarabirlik, ürün 
bedeli ödeme takvimini açık 
ladıktan sonra şimdi de ayni 
kredi miktarlannı belirledi. 
Gübre almak isteyen Mar 
marabirlik ortakları, başvu
rularını bugünden itibaren 
kooperatiflerine yapabile
cekler. Haberi sayfa 2’de

MAKMAKAbim.1'*
>.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ

2Bde 
rayichedel 

oranları 
belli olılB

TBMM Tarım Ko 
misyonu'nda ka 
bul edilen teklife 
göre, taşınmazla 
rın satış bedeli, 
400 metre kareye 
kadar olan kısım 
için rayiç bedelin 
yüzde 50'si üze 
rinden hesapla 
nacak. Sayfa 7’de

24 Ocak 1993 günü 
sabahı Ankara’daki 
evinden çıkıp aracı
na bindiği sırada, 
araca konan bir pat
layıcı ile suikasta 
uğrayarak öldürülen 
araştırmacı-yazar, 
gazeteci Uğur 
Mumcu, Gemlik’te 
de anılacak.
CHP Gemlik İlçe 
Gençlik Kolu 
Başkanlığı, 
bugün saat 19.oo da 
Kayıkhane 
semtinden, İskele 
Meydanı ’n da ki

Atatürk Anıtı’na 
kadar yürüyüş 
düzenlendi.
Daha sonra, Atatürk 
Anıtı’nda basın açık
laması yapılacak.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Takvimler 24 Ocak’ı 
gösterdiğinde...

24 Ocak tarihi bize çok şeyi anlatır.
Herşeyden önce, 24 Ocak 1980 tarihinde 

yürürlüğe giren 24 Ocak ekonomik karar
lan, Türkiye’nin makus tarihini değiştirdi 
mi?

24 Ocak kararların yürürlüğe girme tarihi 
Süleyman Demirel’in 1979 yılında Başba 
kan olduğu dönemde, Başbakanlık Müşte 
çarlığına getirdiği rahmetli Turgut özal’a 
verdiği emirle başladı.

O tarihte ekonomisi bozuk bir Türkiye ve 
enflasyonu sürekli artan bir ülke vardı.

IMF ise, sıkı para politikaları isterken, ti 
caretln serbestleşmesini, devletçilikten 
vazgeçilmesini, devletin elindeki kamu maı 
larının satılmasını, devellüasyon yapılma 
sini, yabancı sermayenin serbest girişini 
İstiyordu. Devamı sayfa 4’de

gürsel şensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

• İş Yeri Hekimliği • Portör Muayeneleri
• İş Güvenliği Uzmanlığı 0 İşe Giriş Raporu

• İlk Yardım Eğitimi • Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

• Risk Analizi • Periyodik Kontroller

http://www.gurselsensoyosgb.com ■ info@gurselsensoyosgb.comCumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat :1 ORHANGAZİ - BURSA
Tel: 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gurselsensoyosgb.com
mailto:info@gurselsensoyosgb.com
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Ha mralM mire dağıtıyorV

Horinstip..(*)
İnsan sağlığı her şeyin üzerinde... Ama en 

önce sağlıklı beslenebiliyor muyuz? Örneğin 
hormonlu gıdalar ve aşırı tarımsal ilaç kul
lanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. 
Hormonlu gıdalar zararlarının yanı sıra yeni bir 
insan türü de yarattı. Horinstip...”Hormonlu 
insan tipi”

Bu horinstipler çok tehlikeli...
Düşünmüyorlar... Sorgulamıyorlar... 
Sevmiyorlar... Saymıyorlar...

ABD’de doğdular. Dünyaya yayılıyorlar 
Horinstiplerin yayılmasını önlemek için hor

monlu gıdadan kaçınmak şart. Kaçınmak için 
de neyin ne olduğunu bilmek gerekiyor.

Bilmek de yetmiyor. Ciddiye almak ve gereği
ni yapmak gerekiyor.

Biz hormonlu gıdaların nasıl anlaşıldığına 
dair araştıra soruştura bulduğumuz bilimsel 
verileri size aktaralım.

Domates çekirdeksiz ve içi vıcık vıcıksa, patlı
can içi süngerimsi ve çekirdeksizse, kabak 
çekirdeksizse, biber aşırı büyük ve etliyse, 
çekirdek evi boş, etli kısmı sertse, patates şek
ilsiz ve patates yumruları yapışıksa, içinde 
kararmalar varsa, karpuz çekirdek yerleri 
hoşsa hormonlu olduğu anlamına geliyor.

Onun için mevsim normallerinin dışında 
tüketmemek gerekiyor bu ürünleri...

Yani kış gıdalarını kışın, yaz gıdalarını yazın 
tüketmek...

Gelelim ilaca...
Bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, saç 

dökülmesinden kansere kadar pek çök sağıfK 
sorununa kapı aralıyor. Sadece insan sağlığına 
değil toprağa, suya ve diğer canlılara da zarar 
veriyor.

Bitkilerdeki ilaç kalıntısı, kullanılan ilacın cin
sine, çevre koşullarına, ilacın ayrışma süresine, 
bitkinin türüne, ilacın veriliş tarihi ile hasat 
zamanı arasındaki süreye bağlı olarak değişi 
yor. Kabul edilebilir kalıntı miktarları ülkeden 
ülkeye de farklılık gösteriyor.

Belirlenen değerler genellikle yetişkin bir 
insanın vücut ağırlığı ve günlük ortalama tüke
tim miktarı baz alınarak saptanıyor. Oysa bu 
ağırlığın çok altında olan bebekler ve çocuklar, 
hem dokularının yetişkinlere göre daha hassas 
olması, hem bağışıklık sisteminin yeni kuruluy
or olması, hem de yaş ve kuru sebze ve 
meyveyi daha çok tüketen grupta olmaları 
nedeniyle risk altında bulunuyor.

Kanser ve kan hastalıklarına yakalanma yaşı 
günümüzde çocuk yaşlara kadar indi.Acil 
önlem almak zorunlu..

Ancak kimin umurunda?
Hazır gıdalardan dondurmalara, çikolatadan 

gofrete, dondurulmuş ürünlerden konserve 
balıklara kadar binlerce gıdaya katkı maddesi 
konuluyor.

Katkı maddelerinin yanlış kullanımı ve 
zararsız limitlerin üzerine çıkılması, kalp 
hastalıklarından kansere, cilt hastalıklarından 
sindirim bozukluklarına kadar tüyleri diken 
diken eden hastalıkların yanı sıra, uykusuzluk, 
kaşıntı, mide bulantısı, sinirlilik ve alerjiye yol 
açabiliyor.

Katkı maddelerinin zararlarından kaçınmak 
■Çin;

Yiyeceklerin görünüşlerine göre değil, 
besleyici özelliklerine göre seçilmesi, 

Kolaylığına aldanarak hazır yiyeceklere fazla 
rağbet edilmemesi, 

Doğal ve taze gıdaların tercih edilmesi, 
Ambalajın arka kısmına bakılması ve “için* 

dekiler” kısmının mutlaka ve dikkatle okun
ması,

Katkı maddesi ne kadar çok ise yiyeceğin 
doğallığının o kadar az olacağının bilinmesi 
gerekiyor.

Bizden söylemesi...
(*) Horinstip: Açılımı - Hormonlu insan tipi... 

Uydurma bir sözcük...

Sofralık zeytin atım
larını 11 Ocak 2013 
tarihinde bitiren ve 
137 milyon liralık 44 
bin 550 ton ürün 
alıntıyla rekor kıran 
Marmarabirlik, ürün 
bedeli ödeme takvi
mini açıkladıktan 
sonra şimdi de ayni 
kredi miktarlarını 
belirledi.
Marmarabirlik'in 
gübre dağıtımı için 
belirlediği alt kredi 
limiti 600 lira olarak 
açıklandı.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu, 
kredi limitlerinin 
ortakların son üç 
yılda teslim ettikleri 
ürün miktarına göre 
belirlenmesini karar
laştırdı.
Ayrıca, teslim ettiği 
ürün miktarı 600 
liralık alt limite ulaş
mayanlara da, bu 
limitten kredi verile-

MARMARABİRLİK
S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ 
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Hidamet Asa

t 
W

cek. Ortakların üç 
yılda teslim ettikleri 
ürün miktarına göre 
kredi rakamları da 
yükselecek.

ÜRETİCİMİZİ 
DESTEKLİYORUZ 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet

Asa, "Bu yıl rekor 
kırarak 137 milyon 
liralık ürün aldık. 
Ödemelerimizi de 
kredi kullanmaksızın 
özkaynaklarımızla 
yapıyoruz.
Kampanyanın 
hemen ardından, 
tarımsal girdi 
maliyetlerinin ana

kalemi olan kimyevi 
gübre konusunda 
ortaklarımızı destek
lemek amacıyla yap
tığımız bu uygula
mayı, ileride 
olanaklarımız 
ölçüsünde zirai ilaç
ta da gerçekleştire
ceğiz. 
Marmarabirlik'in bu 
uygulaması aynı 
zamanda kimyevi 
gübre piyasasına da 
bir denge getirmek
tedir. Talebin yoğun 
olduğu bir dönemde 
uygun fiyatla ve 
ürüne endeksli 
ödeme nedeniyle 
gübre fiyatlarının 
yükselmesini de 
önlemiş oluyoruz" 
dedi.
Gübre almak isteyen 
Marmarabirlik ortak
ları, başvurularını 
bugünden itibaren 
kooperatiflerine 
yapabilecekler.

KARATAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
GENEL KURUL GÜNDEMİ

Merkezi Bursa ili Gemlik ilçesi Azot Sanayi Yolu Sertkaya Çeşmesi Yanı 
No: 268-272 İslamköy adresinde bulunan ve Gemlik Ticaret Sicil 
Müdürlüğü’nün 3078 sicil numarasında kayıtlı şirketimizin şirket merkezinde 
07.02.2013 tarihinde saat 11.oo’de toplanarak aşağıdaki yazılı gündem mad
desi görüşülecektir.

GÜNDEM :
1- Şube Adresi :
Bursa ili Osmangazi ilçesinde Yeni Yalova Yolu 7.Km No : 508 açık 

adresinde bir şube açılması hak.
2- Şubenin Ünvanı :
Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa şubesi olmasına hak.
3- Şube Sermayesi :
Merkezden Şubeye Tahsis edilen Şube sermayesinin 1.000,00 TL. olmasına
4- Şubenin temsil ve ilzamı :
12143156520 T.C. Kimlik Numaralı ve TC uyruklu İzmir ili, Güzelbahçe ilçe

si, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 2101. Sokak No : 60/8 adresinde ikamet 
eden Muhittin Karataş on yıl süre ile Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret 
Ltd.Şti. Bursa şubesini ahzu kabza yetkisi ile ve atacağı münferit imzası ile 
temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanması hak.

TCKN : 12143156520 
Muhittin KARATAŞ

KflŞCDt B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

T '«w*
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
matbaacilik -YAYiNcıuK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0,224) 513 35 95
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Mdıı im im amali umu
Bursa'da bir has
taneden cep tele
fonu çaldığı iddia 
edilen zanlı montu 
sayesinde yakandı. 
Olay merkez Yıldırım 
ilçesinde hizmet 
veren Duaçınarı 
Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, H.A.'ın (32) 
cep telefonunun 
çalınması üzerine 
durum polise 
bildirildi. Asayiş 
ekipleri, güvenlik 
kameralarını incele
meye aldı.
Yapılan incelemede, 
hasta gibi içeri 
giren kırmızı montlu

ve montunun sırt 
bölümünde '5*

numarası yer alan 
bir kişinin cep tele

fonunu çaldığı tespit 
edildi.
Zanlının eşkali 
sokak timlerine 
dağıtıldı. Sokak 
timleri, telefon 
hırsızlığı zanlısını 
Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi'nde 
telefoncuların 
bulunduğu 
civarda yakaladı. 
İ.Ü.O. (48) sahte 
kimlikle birlikte 
yakalandı. Sattığı 
telefon geri 
alınırken, İ.Ü.O, 
emniyetteki 
sorgusunun ardın
dan adliyeye sevk 
edildi.

Şüpheli araçtan 
korsan CD çıktı
Bursa'da, devriye 
gezen polis ekib
inin durumundan 
şüphelendiği araç
tan 250 adet korsan 
CD çıktı.
Yıldırım ilçesi 
Beyazıt
Mahallesi'nde 
devriye gezen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
durumundan 
şüphelenen 16 R 
0013 plakalı otomo

bili durdurdu. 
Aracın arka 
koltuğunda yapılan 
aramalarda 250 
adet CD ve DVD ele 
geçirildi. Olayla 
ilgili Ümit C. ve 
Şener C. gözaltına 
alındı. Zanlılar 
hakkında "Fikir ve 
Sanat Eserleri 
Kanunu'na muhale
fet" suçundan 
işlem yapıldığı 
açıklandı.

Işın Ma ilim lan; 1'1 Mır S Mı
Tekstil fleposunıla 

çıkan yangın korkuttu
Bursa'da aşırı hız 
sebebiyle meydana 
gelen trafik kazasın
da Ti ağır 5 kişi 
yaralandı.
Kaza, saat 22.30 
sıralarında merkez 
Kestel İlçesi Ankara 
Bulvarı üzerinde 
meydana geldi. Aşırı 
süratli olduğu iddia 
edilen Soner A. 
idaresindeki 16 FA 
935 plakalı otomobil, 
trafik ışıklarından 
karşı yöne geçmek 
isteyen Mustafa Y. 
idaresindeki 67 ET 
427 plakalı araç ile

çarpıştı. Çarpış
manın etkisi ile 
Yılmaz idaresindeki 
araç savrularak

karşı yönde bir 
direğe çarparak 
durdu.
Yoldan geçen diğer

sürücülerin ihbarı 
ile olay yerine 112 
ekipleri ve sıkışma 
ihtimaline karşın 
itfaiye ekipleri sevk 
edileli. Kazada biri 
ağır 5 kişi yaralandı. 
Yaralılar Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Trafik kısa süre
liğine kontrollü 
olarak sağlandı. 
Polis ekipleri 
kazayla ilgili soruş
turma başlattı

Polisten silah operasyonu
Orhaneli ilçesinde, 
polis tarafından bir 
eve yapılan baskın
da çok sayıda silah 
ve mermi ele 
geçirildi. 
Bir istihbaratı 
değerlendiren 
Orhaneli Emniyet 
Amirliği Asayiş Büro 
ekipleri, Gazipaşa 
Mahallesi'nde 
S.S.Y'ye ait eve 
baskın yaptı.
Operasyonda 2 adet 
baretta ve 1 adet

sarsılmaz marka 
tabanca ile bunlara 
ait şarjör, 153 adet 
dolu mermi, 8 adet 
otomatik tabanca 
mermisi, 6 adet 
yabancı menşeli 
otomatik tabanca 
fişeği ele geçirildi. 
Silah ve mermilere 
el konurken, 
gözaltına alınan 
S.S.Y. adliyeye sevk 
edildi. Olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Bursa'da bir tekstil 
deposunda çıkan 
yangın, itfaiye ekip
lerini seferber etti. 
İtfaiye ekiplerinin 
kapıları kırarak 
zamanında müda
hale ettiği yangın 
büyümeden 
söndürüldü.
Olay, saat 20: 30 
sıralarında merkez 
Osmangazi İlçesi 
Gülbahçe 
Mahallesinde mey
dana geldi. Bir tek
stil firmasına ait 
olan depoda kumaş 
parçalarının tutuş
masından dolayı 
yangın çıktı.

Çevredeki vatan
daşların ihbarı ile 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri, 
deponun çarklarını 
kırarak ilk müdaha
leyi dışarıdan 
gerçekleştirdi.
Kapının kilidini 
kıran itfaiye ekip
leri, yanan kumaş 
parçalarını da 
söndürdükten 
sonra soğutma 
çalışmalarının 
ardından olay 
yerinden ayrıldı. 
Yangının neden çık
tığı belirtilmezken, 
polis ekipleri 
soruşturma başlattı

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

gOi_er ajans

Gemlik Körfez www.gomllkkorfozgazetosl.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Takvimler 24 Ocak’ı 
gösterirken..

24 Ocak kararlarının bir amacı da itha
latı liberize etmekti.

O günlerde dar gelirliyi, işçiyi, köylüyü 
ve memuru daha da dara sokacak olan bu 
kararları uygulayabilecek siyasi iktidar 
olmadığından, 12 Eylül 1980 darbesi son
rası, 24 Ocak kararları rahatlıkla uygu
landı.

Süleyman Demirel’in Başbakan Müste 
şan Turgut Özal, bu kez darbe hükümeti 
nin Başbakan Yardımcılığına getirildi.

Özal, ekonomiden sorumlu Başbakan 
Yardımcısı oldu.

24 Ocak kararlan Türkiye’nin tekelci 
kapitalist döneme geçişini sağladı.

Dış ticaret belli ellerde toplandı, hükü 
metler ekonomik kararlan büyük sermaye 
den yana kullanıldı.

Bugünkü sermaye gücüne 24 Ocak 
kararlarıyla uluştı.

Bu yapılırken, 12 Eylül darbesiyle işçi 
hakları, sendikal haklar, siyasi haklar, 
örgütlenme özgürlüğü askıya alındı.

Askıya alınmayan tek şey serbest piya 
sa ekonomisine geçişti.

Onun için 12 Eylül darbesi liberal eko 
nomik sisteme geçişi sağlayan en önemli 
etkendir.

Bugün yargılanmak istenen 12 Eylül’ün 
komutanları aslında sermayenin önünü 
açtılar.

Kapitalist sistemi güçlendirdiler.
Bazılarının dediği gibi ekonominin önü 

nü tıkamadılar aksine açtılar.
12 Eylül darbesi olmasaydı 24 Ocak 

kararları zor uygulanırdı.

UĞUR MUMCU
24 OCAK’TA
ÖLDÜRÜLDÜ
Gazeteci araştırmacı yazar Uğur Mumcu 

24 Ocak 1993 tarihinde evinden çıktıktan 
sonra aracına binerken havaya uçurularak 
bir suikaste kurban gitti.

Mumcu, o günlerin en önemli konuları
na parmak basıyor, kirli ilişkileri ortaya 
çıkarıyordu.

Derin Devlet, siyaset, mafya ilişkilerini 
bir bir ortaya koyuyordu.

Demokrat kimliği, emekten yana dünya 
görüşü, ulus ve memleket sevgisi ve Ata 
türk aşkıyla yoğrulmuş bir beyin, belli güç 
lerce yok edildi.

Uğur Mumcu’nun bedenini yok ettiler 
ama düşüncelerini yok edemediler.

Binlerce Uğur Mumcu yetişti arkasın
dan.

Ama, 24 Ocak kararlarını uyguladılar. 
Dünün sermayeci ANAP’ın yerine bugü 
nün AKP’si iktidar ettiler.

Bu süreç sürecek.

Kiiprii korkulukları yapılı w
Umurbey Sanayi 
Bölgesi’nde 
bulunan Aydınlar 
Madencilik ve 
çevredeki 
işyerlerine 
giden iki yakayı 
birleştiren köprü 
üzerine korkuluk 
yapılıyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
gazetemiz konuyla 
ilgili yaptığı 
haberde Karsak 
Deresi’nin iki yaka 
sini birleştiren 
köprünün korkuluk
larının buluma- 
masının tehlike 
yarattığını belirten 
haberimiz üzerine 
dün Belediye Fen 
işleri görevlilerince 
Köprüye korkuluk 
yapımına 
başlandı.

îft

Özel fiykent'ien uluslaraıası proje
Özel Ay kent 
İlköğretim Okulu 
yurtdışı projelerine 
bir yenisini daha 
ekledi.
İngilizce öğretmeni 
Burcu Topuz 
önderliğinde 
Yunanistan'ın Phili 
kentindeki bir 
ilköğretim Okulu ile 
My Town, Our 
Lands capes proje
si geliştirildi.
Projenin ayrıca 
Bulgaristan, Polon 
ya ve Ispanya ile de 
ortaklaşa sürdürül 
düğünü söyleyen 
Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
yaptığı açıklamada, 
proje kapsamında, 
İngilizce öğretmeni 
Burcu Topuz 
rehberliğinde Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
ile Yunanistan'daki

öğrenciler yıl 
sonuna kadar her 
cuma günü Skype 
üzerinden online 
olarak görüşecek
ler. Internet üzerin 
deki ilk görüşmele 
rinde YunanistanlI 
yeni arkadaşları ve 
öğretmenleri Fotini 
Ntai ile tanışan

öğrencilerin çok 
heyecanlandığını 
belirten Burcu 
Topuz, yurtdışı pro
jelerinin öğrencile 
rin dil gelişimine 
çok olumlu ve 
önemli katkılar 
sağladığını, öğren
cilerin özgüven
lerinin arttığını ve

bu tür projelere 
devam edeceğini 
dile getirdi. Fotini 
Ntai ise ilk defa bir 
okul ile online 
görüştüklerini ve 
bu projeyi ilk 
olarak Türkiye ile 
gerçekleştirdikleri 
için çok mutlu ol 

’duklarını belirtti.

MTjöTffl ABONE OLDUNUZ MU?
■im. . . . . . . . . . . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA iğğ SHARCAMA”Ş
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

UĞUR MUMCU ANISINA
Türk basın tari

hinde bir döneme 
damgasını vurmuş 
ve aydınlık bir gele
cek yaratmayı 
kendine şiar edinmiş 
bir gazeteci Uğur 
Mumcu. 1970'li yıllar
dan sonra adından 
söz ettirmeye 
başlayan ve binlerce 
okura ulaşan, halkın 
gönlünde onuruyla 
taht kuran bir yazar.

Gençlik yıllarımızda 
onun dergilerde 
(Yön, Türk Solu, 
Ortam) çıkan 
yazılarını okuyarak 
kendimizi geliştirm
eye çalıştık. 
Sonraları Akşam, 
Milliyet uzun bir 
zaman Cumhuriyette 
çıkan yazıları bizim 
için ekmek kadar, su 
kadar gerekliydi. Her 
gün aldığımız 
Cumhuriyet gazetesi
ni şöyle bir karıştırır 
ve "Gözlem" sütü- 

nunu okumaya 
çalışırdık.

O dönemler 
Cumhuriyet gazetesi 
gençliği eğiten, 
aydınlatan bir işlev 
üstleniyordu. Bizim 
için olduğu kadar 
halk için de bir okul
du. Yazarları Atatürk 
devrimlerine bağlı, 
ilkelerinden ödün 
vermeyen, maddi 
çıkarlar peşinde koş
mayan gerçekten 
halkını seven aydın
lardı.

Uğur Mumcu, 
araştırmacı gazete
ciliğin en güçlü tem
silcisiydi. 
Kaçakçıların, yolsuz 
luklara bulaşanların, 
terörle bağlantısı 
olanların ve tarikat
larla çıkar ilişkisi 
içindeki kişilerin 
korkulu rüyasıydı. 
Kendini yetiştirmiş, 
okuyan, araştıran bir 
gazeteciydi.

Yazılarını mutlaka 
belgelere dayandırır 
ve her araştırması 
kamuoyunda bomba 
etkisi yaratırdı. 
Hırsız, namussuz ve 
yasadışı işler yapan 
ve cumhuriyet düş
manlarından oluşan 
ve onu sevmeyen bir 
grubu vardı. Bunlar 
Uğur Mumcu'nun 
umurunda bile değil
di. Sürekli tehdit 
edilmesine karşın 
yapmak istedik
lerinden geri dur
muyordu.

Uğur Mumcu, 29 
yaşında üniversitede 
asistan olarak 
çalıştığı yıl "Yön" 
dergisinde yazdığı 
bir yazıdan dolayı 
tutuklandı. Sözüm 
ona yazıda orduya 
hakaret vardı. 7 Yıl 
ceza aldı.

Mamak Cezaevine 
gönderildi, birçok 
aydınla birlikte ceza- 

sini çekmeye 
başladı. Yargıtay veri 
len cezayı bozdu ve 
Uğur Mumcu serbest 
kaldı. Hemen askere 
alındı ve er olarak 
askerlik yapmaya 
mecbur edildi. 
Askerlik yaptığı yıl
ları ironi yaparak 
anlattı Sakıncalı 
Piyade adlı eserinde.

"Sakıncalı Piyade" 
yazıldığı dönemde en 
çok okunan kitaplar
dandır.

Eser sahneye de 
uyarlanarak halk 
tarafından büyük bir 
ilgiyle yüzlerce defa 
izlenmiştir.

Uğur Mumcu, 
yazılarında 
demokrasi ve insan 
hakların savunmuş, 
sömürüye ve adalet
sizliklere karşı çık
mış, terörü, silah 
kaçakçılığını ve 
siyaset, cemaat, 
tarikat ilişkilerini gün 
ışığına çıkarmaya 
uğraşmıştır. 
Aydınlıktan yana, 
Atatürk devrimci 
liğinden ödün ver
meyen, şan şöhret 
ve paranın tutsağı 
olmayan gerçek 
anlamda bir gazete
ci.

Kitaplarını uzun 
araştırmalar ve 

incelemeler sonu
cunda meydana 
getirmiştir. "Suçlular 
ve Güçlüler, 
Büyüklerimiz, Bir 
Pulsuz Dilekçe, 12 
Eylül Adaleti, 
Sakıncalı Piyade ve 
en önemlisi 
""TARİKAT, SİYASET, 
TİCARET", "RABITA" 
mutlaka okunması 
gerekli kitapların- 
dandır.

Günümüzde 
yaşananları yirmi yıl 
önce görüp yazan 
Uğur Mumcu'ya 
saygı duymaktan 
başka ne yapa
bilirsiniz?

Cumhuriyet sev
dalısı, Atatürk 
devrimlerini 
içselleştirmiş, Türk 
halkının korkusuz 
kalemini yasal yollar
la susturamadılar; 
ancak onu öldür 
meye güçleri yetti. 
24 Ocak 1993'te 
günümüzden 20 yıl 
önce bombalı bir 
suikastla yaşamına 
son verdi 
Cumhuriyet düşman
ları.

Şimdi münasip yer
lerine kına yaksınlar. 
Hâlâ katilleri buluna
maması büyük bir 
ayıptır, bilmem bu 
ayıp da kime aittir?

Bu değerli gazete
ciyi, aydınlık yüzlü 
ve insan sevgisi ile 
dolu yazarı, Uğur 
Mumcu'yu saygıyla 
anıyor, Türk halkının 
onu örnek almasını 
diliyorum.

Günümüzde 
gazeteciliği rezil 
eden; sinsi, ikiyüzlü, / 
satılmış rezillerin 
varlığını gördükçe 
bir heykel gibi Uğur 
Mumcu, onlara acı
yarak bakıyor. İçin- 
den:"Üç kuruş 
paraya tutsak olan 
yavşaklar, soysuz 
lar!" dediğini duyar 
gibi oluyorum. 
Utanmadan, sıkıl
madan yazılar yazıp 
televizyonlarda boy 
gösteren onursuz 
beslemeler, gerçek 
aydınların yüreğini 
kanatıyor.

Günümüzde 
Atatürkçülere, aydın
lıktan ve çağdaşlık
tan yana olanlara 
büyük görevler 
düşmektedir.

Tribüne oynamak 
yerine halkımızın 
gerçekleri görmesi 
ve anlaması sağlan
malı ve örgütlenme 
çalışmalarına ağırlık 
verilmeli, boş laf 
üretmekten 
vazgeçilmelidir.

- •- VURULDUK EY HALKIM
B UNUTMA BİZİ!

J

UĞUR MUMCU ANMA YURUYUŞU 
24 OCAK 2013 PERŞEMBE SAAT: 19.00’DA 
KAYIKHANE’DEN ATATÜRK ANITI’NA YÜRÜYORUZ

CHP GEMLİK GENÇLİK KOLLARI’NIN DÜZENLEMİŞ 
OLDUĞU UĞUR MUMCU ANMA YÜRÜYÜŞÜ

24 OCAK 2013 GÜNÜ PERŞEMBE
CUpi GemllkllÇe SAAT 19.00’DA KAYIKHANE’DEN BAŞLAYIP 
^nrı Gençlik Kolu ı- İskele meydani’nda yapilacak olanİSKELE MEYDANI’NDA YAPILACAK OLAN

BASIN AÇIKLAMASIYLA SON BULACAKTIR.
TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR
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fiiiciimspor: 35
Basketsııor: 29
Bursa Yıldızlar Yerel 
Basketbol Liginde 
deplasmanda 22 
Ocak 2013 Salı günü 
Çekirge Spor 
Salonu’nda saat 20. 
oo'de başlayan 
müsabakada Bursa 
Basket Spor ile 
Gücümspor arasında 

mücadeleye gücüm
spor maça Anıl, 
Tufan, Batuhan, 
Yavuz, Anıl beşi ile 
başladı. 
Başa baş gecen 
maçta Gücümspor 
Bursa Basket Spor'u 
29 -35 yendi.
7 Galibiyet ve 3 

yenilgi ile gurup'da 
17 puan ile 1.sırada 
bulunan İnegöl çarşı 
spor ile aynı puana 
sahip Gücümspor 
averajla 2. sırada yer 
aldı.
Gücümspor bu 
sonuçla guruptan 
çıkmayı garantiledi

2013 Yüz Yüze Söyleşileri Daslıyor
Bursa’nın kültür ve 
sanat yaşamına 
katkıda bulunmayı 
hedefleyen Uludağ 
Üniversitesi, Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
ile Nilüfer 
Belediyesi, gelenek
sel hale gelen 
“Aydınlarla Yüz Yüze 
Söyleşilerim” bu yıl 
da tekrarlayacak.
Uludağ Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr.

Kamil Dilek, Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey ve 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı arasında 
bugün imzalanan 
protokole göre bu yıl 
5 ay sürecek 
söyleşilere 20 
konuşmacı katılacak. 
Ülkemizin önde 

gelen siyasetçi, 
yazar, gazeteci, 

sanatçı ve 
edebiyatçılarının 
BursalIlarla buluş
masını sağlayacak 
olan etkinlikler 6 
Şubat’ta başlayacak. 
Tüm BursalIların 
ücretsiz katılımına 
açık olan söyleşi
lerin programı şöyle: 
06 Şubat 2013: Murat 
Başeskioğlu - Meh 
met Sen cer Ayata 
12 Şubat 2013:

Hüsamettin 
Cindoruk-Prof.Dr 
Yasin Aktay- 
Prof.Dr.Hikmet Sami 
Türk
27 Şubat 2013: 
Derviş Eroğlu
12 Mart 2013: Şafak 

Pavey-Zeynep 
Gülmez-Amberin 
Zaman
27 Mart 2013: 

Şebnem Zorlu- . 
Muhammet Uzuner-

Renan Bilek 
09 Nisan 2013: 
Ceyda Düvenci-Özge 
Özder - Bennu 
Yıldırımlar
24 Nisan 2013:

Özcan Ye n i çeri- 
Bilhun Tamaylıgil- 
Masum Turker 
08 Mayıs 2013: 

Olgun Şimşek-Altan 
Erkekli

l«1lWMlllMlj'IIIW MlIMHM
Kayak yapmak için 
Uludağ'a gidecek 
kayak ve kar tutkun
ları artık pistlerin 
durumunu canlı 
olarak istedikleri her 
an izleyebiliyor. 
Uludağ pistleri 
UludağLive ile cep 
ve internetten canlı 
olarak izlenebilecek 
Kayak yapmak için 
Uludağ'a gidecek 
kayak ve kar tutkun
ları artık pistlerin 
durumunu canlı 

olarak istedikleri her 
an izleyebiliyor.
Yenilikleriyle 
tatil tutkunlarına 
cazip olanaklar 
sunan 
tatilsepeti.com 
UludağLive isimli 
uygulamasıyla 
Türkiye'de ilk 
ve tek olan özel bir 
çalışmaya imza attı. 
Tatil sepeti, 
com'un hayata 
geçirdiği UludağLive 
uygulaması sayesinde 8 farklı 

noktadaki kameralar
aracılığıyla Uludağ 
pistleri cep telefon

ları ve internetten 
canlı olarak

izlenebiliyor. 
Uludağ'ın hava 
durumu, kar kalın
lığı, hangi pistte 
ve telesiyejde 
yoğunluk olduğu 
anında 
öğrenilebiliyor. 
Uygulama Iphone 
ve android cihazlara 
yüklenebiliyor. 
Uludağ pistleri 
tatilsepeti.com 
üzerinden de canlı 
olarak görün
tülenebiliyor.

Adıma bastırmış olduğum
Seri A (1801-1850) - (1901-1950) - (2001-2050) 

sıra numaralı 3 cilt fatura, 
Seri A (11751-11800) - (11801-11850) sıra numaralı 

2 cilt Sevk İrsaliyesi, 
Seri A (31701-31750) - (31801-31850) - 

(31851-31900) - (31901-31950) sıra numaralı 
4 cilt faturam kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

HALİL ÇİNİ

Firmamıza ait 
16MAK 81, 16MAK 80, 
16MAK 82, 16MAK 79, 
16MAK 78, .16 MAS 46, 
16MAK 84, 16MAK 83 
plakalı araçlarımıza ait 

K1 Taşıt kartları kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Akran Nakliye Tahm. Tah. ith. 
Ihr. Ltd. Şti.

tatilsepeti.com
tatilsepeti.com
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Serbest Kürsü
Necdet ZAMBAK

BELKİ BİR KANSER HASTASINA FAYDAMIZ OLUR veya KANSERE 
YAKALANMADAN ÖNLEMİNİ ALABİRİZ...!

Dünden devam 
Şeker yerine tat
landırıcı kullanmak 
çözüm değil 
Şeker yerine tat
landırıcı kullanmayı 
düşünüyorsanız, 
başka bir tuzağa 
düşmüş olursunuz. 
Tatlandırıcıların da 

vücuda ciddi zarar
ları olduğu, yapılan 
araştırmalarla kanıt
landı.

Örneğin, Amerikan 
Gıda ve ilaç Dairesi 
(FDA), sakarin 
içeren her türlü 
gıda maddesinin 
üzerine "Sağlığa 
zararlıdır.Hayvanlar 
üzerinde yapılan 
testlerde kansere 
yol açmıştır." 
ibaresinin kon
masını şart koştu.

Aspartam ve 
sükraloz gibi diğer 
tatlandırıcılar da 
yan etkileri 
nedeniyle uzak 

durulması gereken 
gıdalar arasında.

(Editörün notu: 
Ama maalesef hiç 
birinin üzerinde 
böyle bir ibare yok). 
Kaynak:

International 
VVelIness Directory

Son iki yüzyıldır 
şeker tüketimi nasıl 
arttı?
Ingiltere'de 1815'de 
5 kg civarında olan 
kişi başına yıllık 
çay şekeri tüketimi 
1970'de 50 kg ’ın 
üzerine çıkmıştır.

1970-2000 yılları 

arasında ABD 
vatandaşları önceki 
yıllara oranla yılda 
100 litre daha fazla 
şekerli meşrubat 
tüketmişlerdir.

Türkiye'deki durum 
da artık çok farklı 
değildir. Çocuğu ile 
büyüğü ile çılgınca 
şeker ve beyaz un 
kullanılmaktadır. 
Bütün bu bilgiler 
kanserlerin niçin 
arttığını göz önüne 
açıkça sermektedir.

Aşağıdaki tedbir
lerle kanserlerin en 
az üçte ikisi 
önlenebilir;

* Un ve şekerden 
kaçınarak insülin 
direncini yenin.
* Hiçbir şekilde tat-

(2) 
landırıcı ve tat
landırıcı içeren 
’light' hafif yiyecek 
ve içecek tüket
meyin.
* Katkı maddesi 
ilave edilmiş, 
paketlenmiş 
gıdaları yemeyin. 
Taş devri diyetini 
uygulayın.
* Bol taze sebze ve 
meyve yiyin.
* Yeterli omega-3 

alın; ayçiçeği, mısır, 
soya, pamuk ve 
margarin gibi 
yağları diyetinizden 
çıkartın. Bunların 
yerine zeytinyağı ve 
doğal hayvani 
yağları (tereyağı, iç 
yağı ve kuyruk 
yağı)

* Kefir, yoğurt, 
turşu, sirke, nar 

ekşisi ve boza gibi 
probiyotiklerden 
(faydalı mikroplar) 
zengin gıdalarla 
beslenin.
* Özgür dolaşan 
hayvanların etini ve 
yumurtasını yiyin.
* Pastörize sütler

den mümkün 
olduğunca kaçının. 
Kutu sütü tüket
meyin.Mümkünse 
manda sütü kul
lanın. Süt yerine süt 
ürünlerini (yoğurt, 
peynir) tercih edin.
* Günde iki diş 
sarımsak ve/veya 1 
baş kuru soğan 
tüketin.
* Günde 1-2 tatlı 
kaşığı zerdeçal tozu 
tüketin.
* Yeşil ve siyah çay 

tüketin (şeker
siz!!!!).
* Stresten uzak 
durun.
* İyi uyuyun.
* Çevresel toksin
lerden ve sigaradan 
uzak durun.
* D vitamini düzey
lerinizi yükseltmek 
için dengeli bir şek
ilde güneşlenin ya 
da D vitamini 
takviyesi alın.

* Yeteri derecede 
egzersiz yapın!!!!.
* Alkol kullan
mayın.
* İşlenmiş soya 
ürünü yemeyin.
* Yemekleri 
geleneksel yöntem
ler (buğulama, 
buharda pişirme) ile 
pişirin. Turbo fırın
lar da kullanılabilir.
* Hızlı pişirme yön

temleri (mikrodalga 
gibi) besin kayı
plarına yol açar; 
ayrıca kanserojen 
olabilirler !!!!
* Daha çok toprak 
(güveç), cam ya da 
kalaylı bakır kapları 
tercih edin.
Emaye ve çelik 
tencere daha sonra
ki tercihlerdir.
* Teflon ve 
alüminyumu ise 
kesinlikle kullan
mayın.
Prof. Dr. Ahmet 
AYDIN
İÜ Cerrahpaşa Tıp 
Fak.
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları ABD 
Metabolizma ve 

Beslenme Bilim 
Dalı Başkanı

2B’de rayiç bedel oranları belli oldu
TBMM Tarım 
Komisyonu'nda 
kabul edilen teklife 
göre, taşınmazların 
satış bedeli, 400 
metrekareye kadar 
olan kısım için rayiç 
bedelin yüzde 50’si 
üzerinden hesapla 
nacak.
TBMM Tarım,Orman 
ve Köy işleri 
Komisyonu'nda, AK 
Parti Grup Başkan 
vekili Nurettin 
Canikli ile CHP Grup 
Başkanvekili Akif 
Hamzaçebi'nin, 2B 
arazilerinin satışına 
ilişkin kanun tek
lifleri görüşüldü. 
Komisyonda, tek
liflerin birleştirilme
sine ve görüşme 
lerin, Canikli'nin tek
lifi üzerinden 
sürdürülmesine 
karar verildi.
Kabul edilen teklife 
göre, hak sahiple 
rine doğrudan satıla

cak taşınmazların 
bedeli, taşınmazın 
400 metrekareye 
kadar olan kısmı için 
rayiç bedelin yüzde 
50'si esas alınarak 
hesaplanacak.
Taşınmazın 400 
metrekarenin 
üzerinde olan alanı, 
rayiç bedelin yüzde 
70'i üzerinden 
hesaplanacak. 
Birden fazla taşın
mazda hak sahibi 
olunması halinde, 
yüzde 50 satış 
bedeli hesaplaması, 
hak sahibinin tercih 
edeceği bir taşınmaz 
için uygulanacak. 
Mevcut kanunda, 2B 
arazisinin satış 
bedelinin tamamı 
rayiç bedelin yüzde 
70'i üzerinden 
hesaplanıyor. 
CHP Grup 
Başkanvekili Akif 
Hamzaçebi, 2B arazi
lerinin satışına

ilişkin düzenlemenin 
kanunlaşmasının 
üzerinden 9 ay 
geçmesine rağmen, 
satışlarla ilgili 
sorunların henüz 
çözülmediğini, bu 
nedenle yeni bir 
düzenlemeye daha 
ihtiyaç duyulduğunu 
ifade etti. 
Hamzaçebi, söz 
konusu kanunun 
Genel Kurul 
görüşmesinde, 

kendisinin, 
kanunun eksik 
olduğunu, ileride 
yeniden ele alın
masına ihtiyaç ola
bileceğini söylediği
ni anımsattı.
Canikli'nin teklifinin, 
soruna kısmi bir 
çözüm getirdiğini, 
ileride bu düzenle
menin de sorun 
yaratacağını belirten 
Hamzaçebi, 
"Buradaki temel 

yanlışlık, rayiç 
bedelin esas alın
masıdır. Rayiç bedel 
yerine emlak vergisi 
değeri üzerinden 
devir yapılmalıdır" 
dedi.
Nurettin Canikli ise 
teklifinin, özellikle 
2B arazisi üzerinde 
hak sahibi olan, 
ancak bunun bedeli
ni ödemekte güçlük 
çeken vatandaşlara 
yönelik olduğunu 

dile getirdi.
Canikli, 2B ile ilgili 
konunun önemli ve 
çok detaylı bir sorun 
olduğunu, bu arazi
lerin satışına ilişkin 
yeni bir düzenleme 
yapılmasının doğal 
karşılanması gerek
tiğini kaydetti.
MHP Adana Millet 
vekili Seyfettin 
Yılmaz ise Canikli' 
nin teklifine ilişkin 
eleştirisinde, "Bu 
teklif bu şekilde 
kanunlaşırsa 
orman köylülerinden 
beddua alırız.
Orman köylüsünün 
araziyi almak için 
müracaat edecek 
parası bile yok" 
dedi.
Yılmaz, orman 
köylülerini ziyaret 
edip onların sorun
larını dinledikten 
sonra teklifin 
yeniden hazırlan
masını önerdi
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Saadet Partisi hhve haneler i g eziııor
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Pazar 
Caddesi üzerindeki 
kahvehane ziyaret
lerine devam ettiler, 
ilçe Başkanı 
Özmen'in; sadece 
"Seçim zamanı değil 
geçim zamanı" slo
ganı ile gerçekleştir 
dikleri ziyaretler 
samimi sohbet 
havasında geçti. 
Ziyaretlerde kahve 
lerde bulunanların 
sorularını cevap
layıp Milli Görüş ikti
darında neler yapa 
caklarını geçmişte 
yapılanlardan örnek
ler vererek "Ayinesi 
iştir kişinin lafı 
bakılmaz" anlattı. 
Ülkenin mevcut ikti
dar eli ile çok

tehlikeli bir sürece 
doğru sürüklendiği
ni söyleyen Özmen; 
“Patriotlar Ülkemize 
gelmeye başladı. 
Saadet Partimizin 
İskenderun'da yapa 
cağı miting tehlike 
olarak görülüp 
engellenirken 
Amerikan, Alman ve 
Hollanda askerleri 
bizi Suriye tehlike 
sinden kurtaracak 
kahramanlar gibi 
karşılanmaktadır. Şu 
iyi bilinmelidirki

Patriotlar Ülkemize 
bizi Suriye'den koru
mak için değil İsrail'i 
İran'dan korumak 
için getirilmiştir. 
Parasını biz vere
ceğiz ama kumanda 
bizde olmayacak. 
Buna teslimiyet 
denir. Bu işi yapan
lara da" İşbirlikçi" 
dedi.
Saadet iktidarında 
Haçlılarla işbirliği 
değil, İslam Birliği 
kurulacağını ve 
Dünya'daki

zulum ve adaletsi
zliğin ancak İslam 
Medeniyeti ile aşıla
bileceğini ifade 
etti.
Saadet Partisi olarak 
yapılan Miting ve 
çalışmaların ulasal 
basında göster- 
ilmeyip ambargo 
uygulandığını ifade 
eden Özmen, 
"Bunun normal 
olduğunu çünkü 
rantiye elindeki 
medya gücünü Adil 
Düzen kurulmasın 
sömürü devam etsin 
diye gayret gösteri 
yor. Buna da istikrar 
diyorlar" dedi. 
Etkin güçlerin 
sürekli kullandığı 
istikrar kelimesinin 
ülkenin refah ve 
saadetinin değil sö 
mürüdeki istikrarı ifa 
de ettiğini söyledi.

Ve öldük

POMPACI 
ARANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir
BEYZA PETROL 

Hisar Mah. Yalova Yolu 
üzeri özdilek Yanı

1. Km. GEMLİK

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şalisen yapılması rica otar.
GEMLIKKORFEZGAZETESI 
istiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK HIU
■ 
Dİ

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: D 532 583 53 78

Ve öldük
Mor ibrişimlerle astık
Boğazlayıp aşkı

Yılanlaştırıp kelimeleri 
Dudaklarımızdan soktuk

Şafaklar sustu
Şehir bağrışırken can hıraş 
Biz gömüldük

Minareleri yıktık
Duymadık salalarımızı

Kızıl çamurlar içtik
Tırnaklarımız ile kazılan çukurda

Avuçlarımızı yumduk 
Dualarımızı kovduk

Besmelesiz zamanlar yüklendik 
Hayırsız yarınlara

Ve öldük,
Ve öldük
Çırılçıplak soyup bizi bizden 
Kefensiz attık
Cehennem alazlarına

Yandık
Yakarak avuçlarımızı
Dumanlaştırdık vuslatı,is soluduk 
Boğulduk

Biz öldük
Öldürüp birbirimizi
Katloldu
Aşk
Ve gömüldük 
Kuşlukta
Sakladığımız güneş doğumlarına.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kayıtdışı 30 milyar lirayı yutuyor
Kayıtdışı istihdam 
nedeniyle devlet, 
yıllık 30 milyar lira 
sosyal güvenlik 
primi ve vergi kay
bına uğruyor 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Hanehalkı işgücü 
Araştırması Ekim 
2012 sonuçlarına 
göre; esas 
işlerinden dolayı 
herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşu
na kayıtlı olmayan 
yaklaşık 10 milyon 
123 bin kişi 
bulunuyor.
Bu kişilerin 3 mil 
yon 720 bini ücretli 
veya yevmiyeliler
den, 3 milyon 6 bini 
kendi hesabın çalı 
şanlardan, 256 bini 
işverenlerden ve 3 
milyon 141 bini üc 
retsiz aile işçilerin 
den oluşuyor.
Sosyal güvenlik 
kapsamında 
olmayan 10 milyon 
123 bin kişinin 5 
milyon 373 bini 
tarım kesiminde, 4 
milyon 749 bini ise 
tarım dışı sektör
lerde istihdam 
ediliyor.
Kayıtdışı istihda 
mın yaklaşık yüzde 
6O'ı erkeklerden 
(5,9 milyon), yüzde 
4O'ı ise kadınlardan 
oluşu yor (4,1 mil 
yon). TÜİK veriler
ine göre, 2012 Ekim 
ayı itibariyle kayıt- 
dışı istihdam oranı 
da yüzde 39,7 
seviyesinde. Ücretli 
veya yevmiyeliler 
ile kendi hesabına 
çalışan, fakat her
hangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşu
na kayıtlı olmayan
ların toplamı 6 
milyon 726 bini 
buluyor.

Türkiye'de kayıtdışı 
istihdam, sosyal 
güvenlik sistemine 
ve ülke ekonomi
sine önemli bir 
maliyet getiriyor. 
Asgari ücret temel 
alınarak yapılacak 
bir hesaplama, 
kayıtdışı istihdam 
nedeniyle oluşan 
sosyal güvenlik 
prim ve vergi kay
bının boyutunu 
ortaya koyuyor. 
Kayıtdışı istihdam 
edilen ücretli veya 
yevmiyeliler ile 
kendi hesabına 
çalışan 6 milyon 
726 bin kişinin, 
asgari ücret tutarı 
üzerinden kayıtlı 
duruma getirilmesi 
durumunda ise 
devletin, gerek 
sosyal güvenlik 
primi (işsizlik sig
ortası primi dahil) 
ve gelir vergisi 
açısından önemli 
gelire kavuşması 
nın önü açılıyor. 
2013 yılının ilk 6 
aylık döneminde 
geçerTi olan asgari 
ücret tutarının brüt 
978,60 lira olduğu 
dikkate alındığında, 
kayıtdışı işçi veya 
yevmiyeli istih
damdan dolayı 
devletin yıllık kay 
bı, işçi-işveren 
SGK primi olarak 
12,4 milyar, işçi 
gelir ve damga ver
gisi olarak 2,6 mil
yar, işçi-işveren 
işsizlik sigortası 
olarak 1,3 milyar 
lira olmak üzere 
top lam 16,3 milyar 
liraya karşılık 
geliyor. Türk-lş 
Araştırma Müdür 
Yardımcısı Enis 
Bağdadioğlu, kayıt- 
dışı istihdamın mali 
yetinin çarpıcı bir 

büyüklüğe karşılık 
geldiğini söyledi. 
Kayıtdışı istihda 
mın ortadan kaldırıl 
masının sosyal 
güvenlik açıklarının 
kapatılması açısın
dan önemli 
olduğunu vurgu
layan Bağdadioğlu, 
bu alandaki 
mübadelenin vergi 
uygulamalarını da 
yakından ilgilen 
dirdiğini belirtti. 
Kayıtdışı istihdamla 
mücadelenin vergi 
dağılımının adil 
olması ve tabana 
yayılması açısında 
önemli bir enstrü
man olduğuna 
işaret eden 
Bağdadioğlu, 
“Kayıtdışı istihdam 
toplumun tüm kes
imlerinin üzerinde 
mücadele etmesi 
gereken bir alan. 
Kurallı bir ekono
minin yatılması 
doğrultusunda 
uygulanacak poli
tikalar, refahın ve 
gelirin adil dağılı 
mına da katkıda 
bulunacaktır” dedi. 
Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfe 
derasyonu'nun 
(TİSK) konuya 
ilişkin değerlen 
dirmesinde de 
Türkiye'de kayıtdışı 
ekonomi ve kayıt- 
dışı istihdamın 
kayıtlı işletmeler 
karşısında haksız 
rekabet yaratarak, 
kurumlaşmayı önle
mek suretiyle 
büyümeyi, yatırım
ları, ihracatı ve ver
imliliği sınırlayarak, 
sosyal hakların kul
lanımını önleyerek 
ekonomik ve sos 
yal kalkınmayı sek
teye uğrattığı vur
gulandı.

iıiiiiMiafcıaı
Bankalardan ‘kara 
liste’de olduğu için 
kentsel dönüşüm 
kredisi alamayan 
vatandaşlara finans
man desteğini 
devlet verecek. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın kara 
listedekilere özel 
sözleşmeyle vere
ceği kredi enflas 
yona endeksli ola
cak.
Kamuoyunda 
kentsel dönüşüm 
projesi olarak bili
nen, riskli binaların 
yıkılarak yenisinin 
yapılmasını öngören 
afet yasasının 
finansman ayağına 
bir yenisi daha 
eklendi. Kentsel 
dönüşüm projesi 
kapsamında 
bankalarla ardı ardı
na ‘kredi anlaşması’ 
imzalayan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 
bankalardan kredi

Mlııılııiııiıisıınıiılılllııi
2012 yılı Ocak- 
Aralık döneminde 
Türkiye'yi 
ziyaret eden 
yabancı sayısı 
geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 1,04 
arttı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nden 
alınan geçici 
verilere göre;
2012 yılı Ocak- 
Aralık döneminde 
Türkiye'yi ziyaret 
eden yabancı

kullanamayan 
tüketiciler için de 
formül geliştirdi. 
Buna göre, kara list
ede olduğu için 
bankalardan eli boş 
dönen riskli 
yapıların sahiplerine 
bakanlık, özel 
sözleşmelerle kredi 
kullandıracak. 
Bakanlık, kara list
eye düştüğü için 
kredi kullanamayan 
ancak kentsel 
dönüşümden yarar
lanmak isteyen 
vatandaşlara yöne

sayısı geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 1,04 
artış göstererek 
31.782.832
oldu.
2012 yılı Ocak- 
Arahk döneminde 
gelen 31.782.832 
yabancı 
ziyaretçinin 
2.013.446'sı (yüzde 
6,34) günü birlikçi. 
Ocak-Aralık döne
minde gelen 
yabancı ziyaretçi
lerin en çok 

lik hazırlanan alter
natif kredi paketi 
hazırladı.
Buna göre kentsel 
dönüşüm protokolü 
imzalanan bankalar
dan kredi alamayan 
riskli binanın sahibi, 
kredi alamadığına 
ilişkin bir dilekçe ile 
Çevre ve Şehircilik 
II Müdürlükleri’ne 
başvuruda bulu
nacak. İl müdürlük
leri de başvuru 
sahibi ve riskli yapı 
ile ilgili inceleme 
yapacak.

giriş yaptıkları 
sınır kapılarının 
bağlı olduğu 
iller sıralamasında 
ilk 5 il şu şekilde; 
1-ANTALYA: 
Yüzde 32,40 
(10.298.769)
2- İSTANBUL: 
Yüzde 29,52 
(9.383.054)
3- MUĞLA: Yüzde 
9,40 (2.986.629)
4- EDİRNE: Yüzde 
8,49 (2.697.136)
5- ARTVİN: Yüzde 
4,77 (1.516.026)

G 
E
N1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveılığı 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
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özslld. Md. 513 15 07
Tapu Siel. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Var. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS
ULA$IM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)

Ht
Pegasus Akmiz Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberogiu-Eaaday 514 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILAR

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 Llkitgez 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastan»sİ . 517 34 00
8ehll Dev, Mest. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

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

Akcan Petrol 513 10 79
mar-pet ;;; 3O j;
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KBrfez
OIHLİK’İN İLK KÖKLÜK »|Y»»I G*I«fe«l; ' .

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4480 

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

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IIIIİIIİKIIM
VENÜS SİNEMASI 

CELAL İLE
CEREN: 11:30- 

14:00-16:30-19:00- 
21:15 

CM101MMXIFUN-
DEMANTALS: 

11:30-14:30-17:30- 
20:30...

REZERVASYON 
5133321
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AKINCI 
SİTESİ

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

GEMLİK

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatınmıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandınyor...

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...

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3D:21 Nilüfer/BURSA
Tel; 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@aliberkerakinci.com

K*yhiiin ML Gemlik. w‘®‘

Orhaniye Yenı 
Mh

İn

Dr. Ziya*
KayaMh.

tİllİ Hisar Mh.

£ BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın!B 0(224)

44 17244

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:info@aliberkerakinci.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattın DEMİR / Emlak Müşaviri

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAILmanastiremlak@hotmail.com 
www.manasSremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manasSremlak

MANASTIR EMLAK

GemlikKSrfez
_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

25 Ocak 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com_________________________________ ŞQKr.

MsmiMaınnın 
2 akrabasını Murdu
İnegöl’de, 26 yaşındaki Emre Dede, 
geçen yıl ağustos ayında, kendisini 
tabancayla vurarak yaralayan Ersin 
K.'nin akrabası 31 yaşındaki Zafer 
Gülay ile 21 yaşındaki yeğeni Gökhan 
Gülay'ı meyve bahçesinde pompalı 
tüfekle vurdu. Haberi sayfa 3’de

Gazeteci Yazar Uğur Mumcu katledilişinin 20. yıldönümünde anıldı

Araştırmacı-Gazeteci 
Yazar Uğur Mumcu’nun 
katledilişinin 20. 
yıldönümünde CHP 
Gemlik Gençlik Kollan, 

- Mumcu’yu anmak için 
yürüyüş düzenledi. 
CHP’liler, dün gece 
Kayıkhane’den Atatürk 
Anıtı’na sloganlar ile 
yürüyerek, saygı duru 
şunda bulundular. 4’de

Yan mİ 
tatili 

haşlıyor 
2012-2013 eğitim 
ve öğretim yılının 
ilk yarısı bugün 
sona eriyor.
İlk ve orta dereceli 
okullarda bugün 
öğrenciler karne 
alarak 15 günlük 
tatile girecekler. 
İkinci dönem 11 
Şubat 2013 günü 
başlayacak.

1993/1 tertipler 
Şubatta 

askere alınacak
Gemlik Askerlik Şu be 
si Başkanlığından ya 
pılan açıklamada, Şu 
bat 2013’te askere alı
nacak 1993/1 tertip bi 
rinci gurup erlerin 4-7 
Şubat, ikinci gurubun 
18-20 Mart 2013 tari
hinde silah altına alı
nacağı belirtildi. Eği 
tim merkezlerini gös 
teren listelerin Asker 
lik Şubesi’nde askıya 
çıkarıldığı, isteyenle 
rin telefonla ve e-dev 
let sitesinden durum
larını öğrenebilecek
leri bildirildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kabinede değişim...
AKP hükümetinde beklenen değişim 

gerçekleşti.
Değişmeyen ise yalnız Başbakan ile 3 

bakan kaldı.
Kabine değişikliği bu kez Başbakanlık 

Basın Yayın Enformasyon Genel 
Müdürlüğü tarafından yazılı olarak yapıldı.

Bu teamüllerin dışında bir gelişmeydi. 
Beklendiği gibi Kültür ve Turizm Bakanı 

Ertuğrul Günay'ın yerine, AKP Genel 
Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İçişleri 
Bakanı Idris Naim Şahin ’in yerine eski vali 
Muammer Güler, Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ’ın yerine, Edirne Milletvekili Meh 
met Müezzinoğlu, Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer’in yerine ise, TBMM Milli 
Eğitim Komisyon Başkanı Nebi Avcı geti 
rildi. Devamı sayfa 4’de

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:E-MAILmanastiremlak@hotmail.com
http://www.manasSremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manasSremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Uğur Mumcu’yu anarken...
Büyük devletler dünya egemeni olabilmek 

için kendisinden küçük olanlara sürekli 
saldırıyorlar. Saldırının boyutları ve yön
temleri çok değişik... Kültürel saldırı var. 
Ekonomik saldırı var.

Siyasal saldırı var.
Silahlı saldırı var.
Dinsel saldırı var.
Emperyalistler hedeflerine ulaşabilmek 

için her yolu deniyorlar.
İtiraf etmek gerekiyorsa başarıyorlar da..
Kısa, orta veya uzun erimli planlarını 

aşama aşama gerçekleştiriyorlar.
Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesi ve 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra 
başlayan "emperyalist" saldırı hız kesme
den sürüyor.

Sağ-sol çatışmaları, laik-anti laik ayırım
ları, ılımlı -sert İslam tartışmaları, 
bölücülük eylemlerinin tümü bu saldırının 
ava|<l;,rıEğitimsiz bırakılan, tüketim bombardı
manına tutulan toplum her geçen gün 
uyuştu.

Direnemedi.
Karşı duramadı.
Soramadı.
Sorgulayamadı.
Karşı duran, direnen, girişimler etkisi

zleştirildi.
Soran sorgulayan kalemler susturuldu.
Bilim adamları, düşünce insanlarına acı

masızca kıyıldı.
Profesörler, gazeteciler, sanatçılar 

emperya lizm uğruna katledildi.
Uğur Mumcu Atatürk ilkelerine inanan, 

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan sağcı 
solcu tüm yurttaşların onayladıkları 
düşünce adamı...

Tam 20 yıl önce ulusal uyanışı engelle
mek, ülkeyi karanlıklara boğmak isteyen
lerin saldırısı sonucunda susturuldu.

Ne yazık ki;
Uğur Mumcu'dan ve toplumu aydınlatma 

için kalemlerinden ışık saçan diğer basın 
şehitleri nin ardından sonra işler kötüye 
gitti, gidiyor.

Ulusal bağımsızlık tehlike altında...
Kuva-yi Milliye ruhu derinden sarsıldı.
Emperyalistlerin soluğu daha da 

hissediliyor.
Dün Irak, Libya, Mısır...
Bugün Suriye...
Yarın...?
Yaşamsal değerler olan enerji ve su iştah 

kabartıyor.
Türkiye Cumhuriyeti topraklarının da 

içinde bulunduğu coğrafya suyun başı...
Petrolün çıkış noktası.
Onun için saldırı durmayacak...
Saldırıya karşı direnmek gerek.
Direnmek içinde düşünmek, çalışmak ve 

üretmek gerek.
Ama önce katıksız bir yurtsever olmak 

gerek.
Uğur Mumcu gibi...
Ahmet Taner Kışlalı gibi...
Tüm basın şehitleri gibi...
Düşüncelerinden dolayı susturulan aydın

lar gibi..
Ne diyor Uğur Mumcu;
"Ben Atatürkçüyüm. Ben 

Cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben anti- 
emperyalistim. Ben bağımsız Türkiye'den 
yanayım. Ben özgürlükçüyüm.

Ben insan hakları savunucusuyum. Ben 
terörün karşısındayım.

Ben, yobazların, hırsızların vurguncuların, 
çıkarcıların düşmanıyım.

Öyleyse vurun, parçalayın!
Her parçamdan benim gibiler, beni aşa

caklar çıkacaktır.”

Balıkçı Catli'nin Asasını calflılaı
Gemliklilerin yakın
dan tanıdığı Balık 
Lokantası İşleticisi 
ve Balık Satıcısı Çar- 
li’riin işyerine giren 
bir hırsız yazar 
kasayı çaldı.
Geçtiğimiz günlerde 
meydana gelen olay, 
işyerinin kapan
masından sonra, bir 
şahıs işyerine gele 
rek, orada bulunan 
yazar kasayı açmaya 
çalıştı.
Kasayı açamayan 
hırsız, kablosunu 
çekerek çıkardı ve 
kasayı alarak Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
arka tarafına 
götürdü.
Bu arada Ticaret ve 
Sanayi Odası güven
lik kameralarının 
farkında olmayan 
hırsız, kasayı yere 
atarak ayaklarıyla

parçalamaya çalıştı. 
Kasada bir şey bula
mayan hırsızın 
sarhoş olduğu 
kamera kayıtların
dan belirlendi.
Aşırı alkollü olan 
hırsız, daha sonra 
istifra ederek, olay 
yerinden uzaklaştı.

Ertesi sabah işyeri 
ne gelen Çarli’nin 
çalışanları, kasanın 
yerinde olmadığını 
görünce durumu 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
bildirdiler.
Olay yeri inceleme 
ekipleri, işyerine

gelerek inceleme 
yaptıktan sonra, 
kasayı Ticaret ve 
Sanayi Odasının 

sahil kısmında bul- j 

dular.
GTSO kamera kâyıtA 
larını inceleyen polis 
sarhoş hırsızı 
aramaya başladı.

İskele tuvaleti yıkıldı
Çarşı Deresinin 
denize döküldüğü 
yerde bulunan 
genel tuvaletler 
tamamen yıkıldı. 
İskele Meydanı ve 
civarındaki işyerleri 
ile çay bahçe 
lerinde oturanların 
tuvalet ihtiyacını 
gideren genel 
tuvaletlerin yıkıl
masından sonra, 
bölge halkı tek 
genel tuvalete 
kaldı.
Gemlik Belediyesi' ' 
daha önce de eski 
Minibüs Garajı için
deki genel tuvaleti 
yıkarak, bu alanı 
balık satış noktası 
haline getirmişti.

TUVALET 
İHTİYACI VAR 
İlçemizde genel-

tuvaletlerin yıkıl
masından sonra 
Emin Dalkıran 
Kordonu, 
Balıkpazarı ve 
Merkez Camii 
yanında bulunan 
tuvaletlerin ihtiyacı 
karşılamadığı belir

tiliyor.
Bu nedenle, Çarşı 
esnafının CİUS 
AVM’nin tuvaletleri
ni kullanmaya 
başladığına dikkat 
çeken AVM esnafı, 
“AVM’nin tuvaletleri 
de sık sık arıza

lanıyor. Böyle 
giderse dışarıya 
kapattıracağız. AVM 
nin alt yapısında 
meydana gelen sı 
kıntılar nedeniyle 
esnaf zor durum
da” şeklinde görüş 
belirtiyorlar.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce tescilli EX004366 sayılı 
beyannamemize ait E 0725970 sayılı ve 21.01.2013 tarihli 

EUR-1 dolaşım belgemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SAN.TUR.VE TIC.A.Ş.
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Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde, 
26 yaşındaki Emre 
Dede, geçen yıl 
ağustos ayında, 
kendisini tabancayla 
vurarak yaralayan 
Ersin K.'nin akrabası 
31 yaşındaki Zafer 
Gülay ile 21 yaşın
daki yeğeni Gökhan 
Gülay'ı meyve 
bahçesinde pompalı 
tüfekle vurdu.
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde, 
26 yaşındak 
Emre Dede, geçen 

yıl ağustos ayında, 
kendisini tabancayla 
vurarak yaralayan 
Ersin K.'nin 
akrabası 31 yaşında
ki Zafer Gülay ile 
21 yaşındaki yeğeni 
Gökhan Gülay'ı 
meyve bahçesinde 
pompalı tüfekle 
vurdu.

Orhangazi'de kaza: 1 »aralı
Orhangazi’de mey
dana gelen trafik 
kazasında, 1 kişi 
yaralandı.
Yüksel Çelik (34) 
yönetimindeki 16 E

CaMıMın ıMcıi ıdlUı

Yaralanan amca ile 
yeğen hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alınırken, 
kaçan Emre 
Dede'nin yakalan
ması için çalışma 
başlatıldı.
Olay, bugün saat 
12.30 sıralarında 
İnegöl'e bağlı 
Alibey Köyü'nde 
meydana geldi. 
Zafer Gülay, yeğeni 
Gökhan Gülay'ı 
yanına alarak köy

3983 plakalı otomo
bil, Orhangazi ilçesi 
girişinde, yoldan 
çıkarak 30 metre 
sürüklendikten 
sonra üst geçidin 

yakınlarındaki 
mevye bahçesine 
gidip çalışmaya 
başladı. Bu sırada 
bahçeye gelen Emre 
Dede, kendisini 
geçtiğimiz 29 . 
Ağustos'ta taban
cayla vurarak 
yaralayan Ersin 
K.'nin yakını olan 
Zafer Gülay ile 
yeğeni Gökhan 
Gülay'a pompalı 
tüfekle ateş etti. 
Zafer Gülay 

ayaklarına çarparak 
devrildi.
Sürücü Çelik'in 
yaralandığı kazadan, 
otomobildeki 3 kişi 
yara almadan kurtul

bacaklarından, 
yeğeni Gökhan 
Gülay'ı ise sol omuz 
bölgesine isabet 
eden saçmalarla 
yaralandı. Emre 
Dede, olay yerindan 
kaçtı.
Zafer Gülay ile 
Gökhan Gülay, 
112 Acil servis 
ambulanslarında 
görevli sağlık 
ekibinin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi getirildi. 
İki yaralı, vücutların
daki saçmaların 
çıkarılması için 
ameliyata alındı. 
Olay yerinden oto
mobille kaçan 
şüpheli Emre 
Dede'nin yakalan
ması için jandarma 
ekiplerinin başlattığı 
çalışmanın sürdüğü 
bildirildi 

du.
Yüksel Çelik, 
kaldırıldığı 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.

Hastanene ünce 
Refaketci Olflu, Sonra 

Dolandırdı
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, tedavi 
için hastaneye 
gelen vatandaşa 
refakatçilik eden 
kimliği belirsiz kişi, 
'ilaç alıp geleyim' 
diyerek aldığı 100 
TL ile kayıplara 
karıştı.
Eşiyle birlikte 
Çekirge Devlet 
Hastanesi Göz 
Polikliği'ne gelen 
Cemil Y.'nin yanına 
yardım etme 
bahanesiyle 
yaklaşan kimliği 
henüz belirlene

I'iincii Katlan 
Atlayarak İntihar Etti
Bursa’da 64 yaşın
daki Rukiye Yalçın 
dördüncü kattaki 
evinin balkonundan 
atlayarak intihar 
etti.
Merkez Osmangazi 
İlçesi Aktarhüssam 
Mahallesi Aydın 
Sokak'ta oturan
Rukiye Yalçın 
dördüncü kattaki 
evinin balkonundan 
boşluğa atladı. Ağır 
yaralanan Yalçın 
ambulansla 
Muradiye Devlet 

meyen bir kişi, has
tanede Cemil Y. ve 
eşine refakat etti. 
Bir süre sonra
'Siz burada bek
leyin, ben 
ilaçlarınızı alıp 
geleyim' diyerek 
Cemil Y.'den 100 TL 
alarak eczaneye 
gitti. Aradan geçen 
süreye rağmen 
sözde refakatçinin 
gelmediğini gören 
Cemil Y, 
dolandırıldığını 
belirterek polise 
müracaat etti. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Daha 
önce psikolojik 
tedavi gördüğü 
bildirilen 
Yalçın, burada 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Cumhuriyet savcısı 
olayla ilgili incelme 
başlatırken 
Yalçın'ın cesedi 
otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı x

Bursa’da kuş 
hırsızları kümesi 
açamayınca 
güvercinleri yaktı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
İnönü Caddesi 
Söğüt Sokağı 
üzerinde meydana 
geldi. Gece saat
lerinde güvercin 
avına çıkan hırsızlar, 
Söğüt Sokağı 
üzerindeki 
güvercinleri 
çalmak için kümesi 
balta ile açmaya 
çalıştı. Ancak 
özel kilit 
sistemi ile korunan 
kümesi açamayan

kimliği belirsiz 
hırsızlar, kümesi 
yakarak kayıplara 
karıştı.

Güvercinlerden 
bazıları kaçarak 
kurtulurken, 
bazı güvercinler ise

çıkan yangında 
telef oldu.
Güvercinleri hobi 
olarak yetiştirdiğini 
belirten Ali Özcan, 
kuşlara yem 
verdikten sonra 
eve gittiğini, sabah 
geldiğinde ise 
korkunç 
manzara ile 
karşılaştığını 
söyledi.
Hırsızların kesme 
aletiyle geldiklerini 
iddia eden 
Özcan, zanlıların 
kümesi parçalamaya 
çalıştıklarını, 
başaramayınca da 
ateşe verdiklerini 
belirtti.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış
Gazeteci Yazar Uğur Mumcu katledilişinin 20. yıldönümünde anıldı

CHP’liler Mumcu için yürüdü
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kabinede değişim....
Başbakan bunca zaman hükümette yaptığı 

değişimleri bizzat kendisi basın karşısına 
çıkar açıklardı.

Bu kez Basın müşavirliğince açıklanması 
anlamlıdır.

Değişim bekleniyordu.
İçişleri Bakanı İdris Naim Şah in’in, Kültür 

Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer’in ve Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın gideceğini ulusal basın gün
lerdir yazıyordu.

Yani beklenen oldu.
Gelenler süprüz isim mi?
Bence yok.
Belki, Sağlık Bakan lığ ı’na getirilen Mehmet 

Müezzinoğlu’na, süpriz diyebilir siniz. Ama 
özgeçmişine baktığınızda diyemezsiniz.

Çünkü, Müezzinoğlu Recep Tayyip 
Erdoğan’ın İstahbul İmam Hatip Lisesi’ nden 
arkadaşı...

Yunanistan Türklerinden...
Bir sığınmacı...
1983 yılında Yunanistan’dan kaçarak 

Meriç’i geçmiş ve Türkiye ye sığınmış...
1986 yılında Türk vatandaşlığına kabul 

edilmiş.
Refah Partisi’nde 1992 yılında Erdo ğan ile 

siyasi çalışmalara girmiş..
2002-2007 yılarında AKP’den İstanbul İl 

Başkanlığı yapmış.
İstanbul Tıp mezunu, doktor^*
Daha ne olsun.
İçişleri Bakanı Muammer Güler’i, en çok 

İstanbul Valiliğinden tanıyor Türkiye
Kültür Turizm Bakanı Ertuğrul Günay eski 

dönme solcudur, o da gitti.
Yerine ateşli Erdoğancı Genel Başkan 

Yardımcısı Ömer Çelik getirildi.
Çelik, Başbakanın aynı zamanda dış gezi

lerinde tercümanahğını yapan biri..
Kabinenin tek bekar bakanı ünvanı da 

Ömer Çe//k’te...
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 

Bakanlığı kısa sürdü denebilir.
Ama görevini yerine getirdi, 4+4+4’ün 

yasallaşmasını ve geleceğin imanlı genç /iği
ni yetiştirmek için ilk harcı koyan kişi oldu..

Görevini yaptı ve gitti.
Yerine gelen babacan ise görüntüsüy le 

bir Ortadoğlu mezunu, Nebi Avcı..
Avcı, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı, 

komisyondaki kavgalarından tanınıyor.
Aynı zamanda bir siyaset bilimci prof, ve 

İletişimci...
Televizyonculuk ve yazarlık yapmış tecrü

beli bir kişi, Başbakan, “Hocam” diyormuş.
Kabinede Maliye Bakam’nın değişme sini 

bekliyordum olmadı.
Demek mali disiplin nedeniyle bir İngiliz 

vatandaşı da olan sayın bakan, Başbakan 
Yardımcısı Babacan gibi yerini koruyan kişi 
oldu.

Bakanların değişmesi AKP’nin politi 
katarında veya icraatlarında bir değişikliki 
getirecek mi?

Bence hayır.
Önemli bir bakanlık olan İç İşleri Ba kan

lığına gelen Muammer Güler, tecrübeli bir 
devlet adamı.

PPK ile mücadeleye ve Imrah ile baş 
latılan barış sürecine ne katkı koyacak birlik
te göreceğiz.

Değişen bakanlıklar, başka birşey değil 
dostlar...

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
Gençlik Kolları 
tarafından düzenle
nen Uğur Mumcu’yu 
anma yürüyüşü 
yapıldı.
CHP İl Başkanı 
Metin Çelik, CHP 
Nilüfer İlçe Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
CHP Gençlik Kolları 
Genel Başkan 
Yardımcısı, CHP İl 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu 
Başkan vekili ve 
üyeleri, Belediye 
Meclis üyeleri, 
Orhangazi, Nilüfer, 
Osmangazi, Mudan 
ya CHP İlçe Başkan 
lan ve Gençlik 
Kolları üyeleri ile 
CHP’li üyelerin 
katıldığı yaklaşık 
500 kişilik topluluk, 
Atatürk Kordonu 
Avcı Aile Çay Bah 
çesi önünden slo
ganlar ve pankartlar 
ile saat 19.15 de 
yürüyüşe geçtiler. 
VURULDUK 
EY HALKIM 
UNUTMA BİZİ... 
Ön sırada, Uğur 
Mumcu’nun "Bazen 
susmak herşeyi 
anlamaktır” sözünün 
yazılı olduğu pan 
kartı ile yürüyüşe 
geçen CHP’liler 
Atatürk Kordonu’n 
dan Atatürk Anıtına 
kadar yürüdüler.
Yürüyüş sırasında 
Türk Bayrakları ve 
Uğur Mumcu’nun 
sözlerinin yazılı 
olduğu pankartlar 
ellerde taşındı. 
CHP’liler yürüyüş 
sırasında “Uğurlar 
Ölmez”,” Özgür 
basın susturula- 
maz.”, “Karanlığa 
karşı aydınlık 
Türkiye”, “Katiller 
bulunsun hesap 
sorulsun.”, “Uğurlar 
ölmez, kalemler sus
maz.”, “Vurulduk Ey 
Halkım Unutma 
bizi..“Devrim şehit 
leri ölümsüzdür.”, 
“Faşizme karşı 
omuz omuza.”, 
“Gün gelecek, dev 
ran dönecek katiller 
hesap verecek.”, 
“Hepimiz Uğur’uz, 
Hepimiz 
Mumcuyuz.”, 
“Kahrolsun ABD 
emperyalizmi.”, 
“Amerika Defol.” 
sloganları atıldı. 
ANITTA SAYGI 
DURUŞU

CHP’lilerin yürüyüş 
korteji Atatürk Anıtı 
önüne geldiğinde 
Uğur Mumcu’nun 
fotoğrafı önünde 
mum yaktılar, karan
filler bıraktılar. 
Daha sonra, Uğur 
Mumcu’nun anısına 
bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunul 
du. Buradan 
yeniden Festilval 
Alanına giden 
CHP’liler burada da 
slogan atmaya 
başladılar. 
Daha sonra, CHP 
Yönetim Kurulu 
üyesi Dilek Taşpınar, 
Uğur Mumcu’nun 
ölmeden önce 
Cumhuriyet 
Gazetesi’ndeki 
köşesinde yazdığı 
bir yazıyı okudu. 
CHP Gençlik Kolu 
adını Yönetim 
Kurulu üyesi Bertan 
Deliorman ise yap
tığı konuşmada, 
Uğur Mumcu’nun 
katledilişinin 20. 
yılında, Mumcu’yu 
hasretle bir kez 
daha andıkları 

belirterek, "Yıllar 
önce ülkemizde 
planlı bir politikanın 
adım adım uygulan
maya geçildiğini ilk 
söyleyenlerin 
arasındaydı Uğur 
Mumcu, Susurluk’u, 
tarikat ve yolsuzluk
ları yıllar önce karşı 
miza ilk o çıkardı. 
O’nun işaret ettiği 
tehlikeler birer birer 
yaşamda karşımıza 
dikildi. Ve bu ülke 
de aydınlıktan göz
leri kamaşanlar 

ülkemizi koyu karan
lıklara hapsetmek 
için, karanlığın 
ortasında bir meşale 
gibi ortalığı aydınla
tan “Mumlan” birer 
birer söndürmeye- 
başladılar.
24 ocak 1993’den 
beri ne yazık ki bu 
cinayet bütün 
bağlantılarıyla aydın 
/atılamadı." dedi. 
CHP’liler şarkılar 
söyleyerek, 
Meydandan 
ayrıldılar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MilMMIl itil İti liîli Mili
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
seçimleri için topla 
nan Gemlik 
Müteahhitler Derneği 
listesini hazırladı. 
İnşaat, Maden, 
Taşocağı, Mermer 
alanlarında faaliyet 
gösteren 4. Meslek 
grubunun GTSO 
Meclisi’ne göndere
ceği 3 üye için 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği liste çalış
malarını tamam'ıaâı. 
GMD merkezinde 
tüm üyelerin davet 
edildiği ve yoğun 
katılımla gerçek
leşen iki ayrı toplan
tıda, GTSO seçimleri 
bütün yönleriyle 
görüşüldü.
Demokratik usullerle 
belirlenen 3 kişilik 
listede Hamza 
Aygün, Mustafa Yiğit 
ve Yakup Yaşar 
Bektaş yer aldı. 
Yapılan görüşmeler 
sonucunda birlikte 
hareket edilerek, bu 
listenin desteklenme 
si kararlaştırıldı. 
GMD Başkanı Ham 
za Aygün toplantıda 
yaptığı açıklamada 
"Gemlik Müteahhit 
ler Derneği olarak 
öncelikli amacımız 
meslek grubumuzda 
birlik ve beraberlik 
içersinde ortak

MHP'den denrem önerisi
■ ..........■' * ■■

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı Gemlik’in 
deprem bölgesinde 
yer almasından 
dolayı, Gemlik 
Belediye Meclisine 
güvenlik önlemlerini 
içeren önerge 
sunacak.
Önergenin içeriği 
olası deprem ânında 
eşyaların sabitlen- 
mesinin kurtaracağı 
hayatlar ile ilgili ola
cağı bildirilirken, 
içeriğin de Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan altyapısının 
sağlanarak bir ekip 
kurulmasını

hareket edilmesi ve 
mesleki dayanışma 
nın sağlanmasıdır. 
Bu bağlamda üyeleri 
miz çok önemli bir 
sınavı da başarıyla 
geçmiştir.
Yapılan ön seçimde 
üyelerimiz gönülle 
rinden geçen aday
ları desteklemiştir. 
Bununla beraber 
çıkan kararı herkes 
kendi kararı olarak 
benimseyerek büyük

............ ı<ongoruyoç.
Durumu yerinde 
olan vatandaşların 
depreme l^ârşı bina 

bir olgunluk göster
miştir. Bu açıdan 
tüm üyelerimizi 
tebrik ediyorum. 
Gemlik'in en önemli 
dinamiklerinden 
olan, kuruluşu 
cumhuriyetten önce
sine dayahan 
GTSO' yu önemsi 
yoruz. Bu süreçte 4. 
Meslek Grubu 
içersinde yer alan 
tüm üyelerimiz ve 
üye olmayıp da 

değiştirmek ve 
sağlamlama imkanı 
olduğunu belirten 
MHP'liler, evlerinde 

grubumuzda bizimle 
beraber hareket ede
cek işadamlarıyla 
GTSO' ya yeni bir 
dinamizm kazandır
ma hedefindeyiz. 
Gemlik'in hak ettiği 
konuma ulaşması 
için Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
daha aktif ve etkin 
olması noktasında 
GMD olarak 
üzerimize düşeni 
yapacağız." 

yaşamlarına devam 
etme durumunda 
olan vatandaşların 
işin ustasını bulup 
sabitleme yapma 
larının zorluklarına 
değiniyorlar.
Gemlik Belediyesi 
tarafından okullar ve 
eğitim kurumların- 
dan kurulacak bir 
ekiple hem imkan 
sağlanacağı, hem de 
projenin kendini 
amorti edeceğini 
düşünen MHP'liler, 
Gemlik 
Belediyesi'nin ilk 
meclis toplantısına 
öneriyi hazır etmeye 
çalışıyor.

Karsak Deresine
çökertme yanılıyor

Gemlik Beledi ye 
si'nin Karsak Dere 
si Rekreasyon Pro 
jesi çalışmaları 
tüm hızıyla devam 
ediyor.
Derenin denize 
kavuştuğu bölgede 
temizleme, istinat 
duvarı, köprüler ve 
çevre düzenleme 
çalışmalarını ta 
marnlayan Gemlik 
Belediyesi, Orhan 
gazi Bölgesinden 
gelen katı atıkların 
denize ulaşmadan 
tutulabileceği 
çökeltim merkezi 
nin çalışmalarına 
da başladı.
Gemlik Belediyesi 
nin DSİ ile birlikte 
organize ettiği 
çalışmada, Orhan 
gazi ilçesi ve 
çevresinden gelen 
çöp, katı atık, plas- ■ 
tik ve çamurlar, 
deniz bölgesine 
yaklaşık 2 kilometre 
mesafede yapı lan 
çökeltme böl
gesinde toplana 
cak.
Çalışmaları yerinde 
inceleyen Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz,, 
çökeltme merkezi 
sayesinde periyo
dik temizleme çalış
malarında derenin 
denize kavuştuğu 
bölgeden çıkarılan 
300-400 kamyonluk 
atık, çamur, çöp ve 
pisli ğin körfeze 
girmeden çökeltme 
merkezinde durdu
rulacağını söyledi. 
Karsak Deresi 
Rekreasyon Projesi 
kapsamında 
derenin daha önce 
çeşitli firmalar 
tarafından işgal 
edilip, gelişi güzel 
dolgu yapılan alan

larını da ortaya 
çıkardıklarınPve 
dere yatağını 
boşaltıp, genişlet
tiklerini ifade eden 
Refik Yılmaz, "Bu 
çalışmalar sayesin 
de Orhangazi böl
gesinden gelen pis
likler denize gitme 
yecek. İmar Planı 
çahşmala rında da 
Karsak Deresi Rek 
reasyon projesinin 
gelişimi ne yönelik 
çalışma la 'rimız 
sürüyor" dedif ' 
Karsak Deresi'nin 
Özdilek ve «Terminal; 
Köprüsü bilgesin
den denize kadar 
olan kısmında taş 
duvar yükseltilme
si, dere ıslahı,,temi
zlenmesi vteÇayalar 
için köprüler yapıl 
dığını hatırlatan 
Gemlik Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz, ilk 400 
metrelik alanda 
yapılan çalışma 
ların orta ve uzun, 
vadede derenin 2 
kilometrelik alanına 
yayılacağını söyle
di. Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Çarşı Deresi 
Rekreasyon Projesi 
çalışmalarına ek 
olarak Kumla 
Deresi ve Karsak 
Deresi düzenleme 
projeleri çahşmala 
rını devam ettirdîk- 
lerini kaydederek, 
ilçenin yıllardır atıl 
ve pis durumda 
bira kılan derelerini, 
temizleyip, çevre 
dü zenlemeleri ile 
birlikte Gemlik'e 
yakışır biçimde 
denizle buluştura
caklarını sözlerine 
ekledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Yardımse 
verler Derneğinin 
organize ettiği, 
"Çocuklar Üşüme 
sin, çocuklar Mutlu 
Olsunlar" projesi 
yaşama geçti. 
Dernek Başkanı Dr. 
Nimet Ataoğuz. 
Başkan Yardımcısı 
Ülker Özbek, Yöne 
tim Kurulu üyeleri 
Nimet Karataş, 
Nermin Güler, Afife 
Turhangil ve Yücel 
Malgil'in başlattığı 
proje kapsamında 
fakir ve yardıma 
muhtaç ailelerin 
çocuklarına 100 adet 
başlık örüldü. Proje 
kapsamında kız ve 
erkek öğrencilere 
yönelik 100 yün 
başlık Çınar ve Atkı 
Çınar İlköğretim 
Okulu Müdürlüğüne 
teslim edildi.

P0MPACI 
ABANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir
BEYZA PETBOE 

Hisar Malı. Yalova Yolu 
üzeri Özdilek Yanı

1. Km. GEMLİK

Dernek Başkan 
Yardımcısı Ülker 
Özbek, Yardımsever 
ler Derneği üyeleri 
nin kendi el emeği 
göz nuruyla ördük
leri atkı ve başlıkları, 
"Çocuklar 
Üşümesin, Çocuklar 
Mutlu Olsunlar" pro
jesi kapsamında 
Çınar İlköğretim 
Okuluna getirdikleri

ni belirterek, pro
jenin önümüzdeki 
dönemlerde de baş 
ka okullara yönelik 
devam edeceğini 
söyledi. Kaymakam 
Cahit Işık'ın eşi Hani 
fe Işık'ın da destek
lediği projede atkı 
ve başlıklar Çınar 
ilköğretim Okulu 
Müdürü Mesut 
Rahmi Bayram’a tes

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK
ELEMAN ARANIYOR

Hüracaatlann şahsen yapılması ra olunur.

GEMLİKKÖRFEZGAZETESİ V. HA AA AA 
istiklal Caddesi Bora Sokak P 1 nln Hh i|.1
StüdyoPrestijyanıGElILİK '• ■ VIUUU VU

■ KÖRFEZ SİTESİNDE
TjjjjT KİRALIK DAİRE 
B TEL: 0 532 583 53 78

lim edildi. Başlık ve 
atkıların teslim töre
nine Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz'da katıldı. 
Yılmaz, sosyal pro
jelerin önemine 
değinerek, bu 
başarılı çalışmaları 
gerçekleştiren 
dernek üyelerine 
teşekkür etti.

Orman İsçilerinin Sorunları 
MasayaYalırılılı

Bursa Orman Bölge 
Müdürü A.Köksal 
Coşkun ve 
beraberindeki 
heyet, öz Orman İş 
Sendikası Bursa 
Bölge 
Müdürlüğü'nü 
ziyaret etti.
Bursa Orman Bölge 
Müdürü A. Koksal 
Coşkun ve berabe 
rindeki heyet, öz 
Orman İş Sendikası 
Bursa Bölge 
Müdürlüğü'nü 
ziyaret etti.
Ziyarette orman 
işçilerinin sorunları 
masaya yatırıldı. 
Bölge Müdürü A. 
Koksal Coşkun'a 
ziyarette Müdür 
Yardımcısı Salih 
Akbaş ve Orman 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şube 
Başkanı M. Akif 
Akan da eşlik etti, 
öz Orman İş 
Sendikası Bursa 
Bölae Başkanı 
Yavuz Balcı, ziyaret
ten duyduğu mem
nuniyeti dile getirdi. 
Sendika ve müdür
lüğün koordineli 
çalışmasının 
çalışanlara da 
olumlu yansıyacağı
na değinen Balcı, 
"Koordineli çalışma 
huzurlu bir ortamda 
çalışma fırsatı verir, 
işyerinde verimi 
artırır ve planlanan 
hedeflere ulaşıl
masını sağlar." 
dedi. Yavuz Balcı, 
ayrıca koruyucu 
giyimlerde kalite ve

ölçüye dikkat 
edilmesi, yangın 
gözetleme kulele 
rinin restorasyonu 
ve yangın ekip
lerinin iyileştirilme
si gibi bir dizi çalış
manın da gerekli 
olduğunu anlattı. 
Diğer yandan işçi
lerin maaş, mesai, 
harcırah ve 
ikramiye 
ödemelerinin de 
zamanında öden
mesi gibi sorunları 
dile getiren Balcı, 
"Biz sizden ayrı
calık veya sözleşme 
dışı bir talepte 
bulunmuyoruz, 
sadece gereken 
hassasiyetin gös
terilmesini talep 
ediyoruz." dedi. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü A. Koksal 
Coşkun da yüzlerce 
personelleri 
olduğunu belirte 
rek, muhtemel 
problemleri çözm
eye çalıştıklarını 
söyledi. Yangın 
gözetleme kulelerini 
gönderilen ödenek
ler doğrultusunda 
restorasyona tabi 
tuttuklarını anlatan 
Koksal Coşkun, 
"Koruyucu giyim
lerdeki sorunları 
çözmeye çalışıy
oruz. İşçilerimizin 
hak ve alacaklarının 
zamanında öden
mesi ve çalışma 
ortamlarının iyileş 
tirilmesi hususların
da da çaba sarf 
ediyoruz." dedi
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IgıMa Mıhı M ŞıMııitt
İlçemizin beslenme 
dostu okulu Ayşe 
Ziver Karataş ilkoku
lu 1-A sınıfı öğrenci
leri okul kermesinde 
özel kıyafetleriyle 
şeflik ve satış ele
manlığı yaptılar. 
Ayşe Ziver Karataş 
ilkokulu Okul Aile 
Birliği okulun çeşitli 
ihtiyaçlarının 
karşılanması için 
kermes düzenlendi. 
Okulun çok amaçlı 
salonunda gerçek
leşen kermese veli 
ler büyük ilgi göster
di. Kermeste yiye
cekler kadar ilgi 
toplayan ise Tuğba 
Harmankaya'nın 
sınıf öğretmenliğini 
yaptığı 1/A sınıfı 
öğrencileri oldu. 
1/A sınıfı öğrencileri 
sosyal etkinlik der
sinde Beslenme 
dostu olarak seçilen

M Matiz kanseri anlam
Prof Dr.Şehsuvar 
Gökgöz, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
kanser üzerine kon
ferans verdi.
Uludağ Üniversitesi 
Anabilim Dalı 
Uzmanı Prof. Dr. 
Şehsuvar Gökgöz, 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
göğüs kanseri üze 
rine öğrenci ve 
öğretmenlere kon
ferans sundu.
Göğüs kanserinin 
belirtileri, teşhis 
metotları, tedavi 
yöntemleri ve alın
abilecek önlemler 
hakkında sunum ve 
videolar eşliğinde 
aktardı.
Prof. Dr. Şehsuvar 
Gökgöz “Göğüs 
kanserinde genetik 
faktörlerde çok 
önemlidir. Ailede 
anne, teyze, hala, 
anneanne ve 
babaanne gibi kişi 
lerde göğüs kanseri 
varsa eğer kişide 
risk taşımaktadır” 
dedi.

Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu'nun bu 
özelliğine uygun bir 
etkinliğe başarıyla 
imza attılar.
Sınıf öğretmeni 
Tuğba Harmankaya 
Başlarında aşçı şap
kası, önlük ve 
eldivenleriyle ker
meste görev alan

35 yaş üstü bayan
larını daha çok 
dikkat etmesi gerek' 
tiğini belirten 
Gökgöz, şunları 
söyledi: “Bu 
hastalık tada erken 
teşhis son derece 
önemlidir. 
Erken teşhis için 
mutlaka doktora 
gidip tetkik 
yaptırılması gerek

öğrencilere 'sorum
luluk bilinci, hijyen, 
parayı tanıma, 
insanlarla 
diyalog kurabilme ve 
satış yapabilme gibi 
bilgi ve becerilerin 
kazandırılması 
amaçlandığını' ifade 
etti. Okul Müdür 
Vekili Ali Güner ker

mektedir.
16 yaşındaki 
gençlerde bile 
bu hastalığı rastla
maktayız.
Bütün bayanların 
dikkatli olması 
gerekir” 
Konferansın sonun
da konuşmasından 
dolayı Prof. Dr. 
Şehsuvar Gökgöz'e 
teşekkür eden okul 

mesti düzenleyen 
Okul Aile Birliği 
üyelerine ve ker
mese katkı sağlayan 
öğrenci velilerine 
teşekkür ederken 
1/A sınıfı öğretmen 
ve öğrencilerini de 
gerçekleştirmiş 
oldukların etkinlik
ten dolayı kutladı.

Müdürü Nazım Özer 
son güne kadar oku
lun sosyal ve 
kültürel faaliyetlere 
devam ettiğini 
ll.dönemde 
Enfeksiyon hastalık
ları ile ilgili Uludağ 
üniversitesinden 
Doç. Dr. Yasemin 
Heper'in bir konfe 
rans sunacağını 
belirtti.

KIITEKMİK Vt MESIEK 
LİSESİNDEN BUZPftTENİ 

«E BOWLİNG ÜDİİLİİ

Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Devamsızlık yap
mayan öğrencilerini 
ödüllendirmeye 
devam ediyor.
Okul İyileştirme 
Ekiplerinden 
İletişim Ekibinin 
devamsızlık yap
mayan öğrencilerin 
ödüllendirilmesi ve 
okula maksimum 
oranda devamın 
sağlanmasını amaç 
layan "Okulumu 
çok seviyorum 
"Projesi kendini 
geliştirerek devam 
ediyor. Her ay 
devamsızlık yap
mayan öğrenciler 
daha önceki aylar
da ilçemiz Cius 
AVM de sinema ya 
götürülerek ödül
lendirilmiş, pat
lamış mısır eşliğin 
de keyifle istedik
leri filmi izleme 
imkanı bulmuşlardı. 
Proje çerçevesinde 
bu kez birinci dö 
nem boyunca de 
vamsızhk yap
mayan 56 öğretici 
Bursa’daki 
ANATOLİUMAVM 
ye götürülerek,

KAŞEDE B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
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Buz Pateni yap
maları ve Bovvling 
oynamaları sağ
landı. Okul İletişim 
Ekibi teklifi 
Gezi Kulübü 
katkılarıyla gerçek
leşen etkinlik 
öğrencilerin hayat
larında unutamaya
cak bir gün 
geçirmelerini 
sağlamış, öğrenci
lerin bir çoğu ha 
yatlarında ilk defa 
buz pateni yapma, 
Bovvling oynama 
fırsatını yakaladılar. 
Okul Müdürü Nazım 
Hikmet Seren 
"Eğitimde 
ceza yerine ödülün 
öne çıkarılması 
düşüncesinin çok 
önemli olduğunu 
düşünüyoruz, bu 
bağlamda proje
lendirilen ve de fark 
yaratacağını düşün 
düğümüz etkinlik
leri yapmaktayız. 
Bu çalışmalarından 
ötürü okul iletişim 
Ekibine ve Gezi 
Kulübüne ayrıca 
Devamsızlık yap
mayan öğrencile 
rime teşekkür 
ederim" dedi.
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U 15'LERIMIZ ŞUKBflNIYFYE ftCIMflDI 5-0
Gemlik Belediye 
Spor U 15 Takımının 
oynadığı muhteşem 
futbol 5 gollü gali
biyeti de 
beraberinde getirdi. 
U 15 Ligi 4. Grupta 
Şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Gemlik Belediye 
Spor U 15 Takımı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Suni Çim 
Saha Tesislerinde 
yapılan karşılaşma
da Şükraniye Spor'u 
5-0 mağlup etti. İlk 
yarıyı 4-0 önde kap

atan mavi beyazlı 
gençlerimiz böylelik
le Compenante 
mağlubiyetinin 
acısını da çıkarmış 
oldu.
Sahaya, Mustafa, 
Furkan, Ali Deliçay, 
Orhan, Fatih, Birkan, 
Muratcan, Ali Kılıç, 
Batuhan, Mustafa 
Toğral 11'iyle çıkan 
temsilcimize farklı 
galibiyeti getiren 
golleri Ali Kılıç (2) 
Mustafa Toğral (2) ve 
oyuna sonradan 
giren Serhat attı.

Hisar Anadolu lisesi Bursa'da Gemlilı'i temsil eûecek

2012-2013 eğitim 
ve öğretim yılı 
okul sporları 
kapalı salon fut
bol yarışmaların
da ilçemizde 14- 
16-18 Ocak 2013 
tarihleri arasında 
yapılan karşılaş
malar sonucu 
Hisar Anadolu 
Lisesi şampiyon 
oldu.
Şampiyon Hisar 
Anadolu Lisesi 
ilçemizi Bursa’da 
temsil edecek. 
Hisar Anadolu

Lisesi Beden 
Eğitimi öğret
meni Recep 
Bozkurt koordi
natörlüğünde 
okul takımı 
şampiyonluk 
sevincini tüm 
okul öğrencileri, 
yöneticiler ve 
öğretmenleri ile 
paylaştılar. 
Yapılan açıkla
mada, 14-16-18 
Ocak 2013 tarih
leri arasında fut
bol il liğ birincil
iği için yapılan

ilçe grup 
maçlarında okul 
takımı karşılaş
malarında şu 
sonuçlar alındı: 
I.EML -HİSAR 
ANADOLU 3-3 
HİSAR-CELAL 
BAYAR 2-1 
HİSAR-GEMLİK 
LİSESİ 5-2 
Hisar Anadolu 
Lisesi ilde 20 
Şubat 2013 
tarihinde yapıla
cak olan 
karşılaşmalara 
hazırlanıyor.

PROFİLO YK - 5800 SİCİL NO BT 12007340 
YAZAR KASA RUHSATIM 

(ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ RUHSATI) 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

KİBAR DERİN

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
GÖKMEN ÖZMEN
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Başbakan Yardım 
cısı Babacan, 
serveti çok olandan 
daha çok vergi 
almak için vergi 
artışına gitmeye
ceklerini belirtti. 
Zengin vergisi 
tartışmasını yorum
layan Babacan 
şunları kaydetti: 
"Zengin vergisi 
yanlış anlaşıldı. 
Vergi oranlarını 
artırma niyetimiz 
yok. Zenginden 
daha çok vergi 
alma şu: Türkiye'de 
kayıtdışı bir gerçek. 
Bir şekilde vergi 
kaçıran kişilerin 
üzerine gitmek ve 
denetimleri daha 
kolay yapılır hale 
getirmek. Serveti 
çok olandan daha 
çok vergi alacağız 
diye oranı 
değiştirmek söz 
konusu değildir. 
Maliye 
Bakanlığının hazır
lığı var. Bu, 
kaçıranlar ve kaçı
nanların üzerine 
gidebilmeyle ilgili 
bir tedbir. Dürüstçe 
vergisini ödeyen 
vatandaşların üzer
ine ilave bir yük 
söz konusu değil. 
Bu kendi kendimizi 
vurmak olur. Yeni 
bir vergi düzen
lemesi yapmayız." 
MERKEZ'IN 
POLİTİKALARI İYİ 
SONUÇ VERDİ 
Merkez Bankası'nın 
temel önceliğinin 
fiyat istikrarı 
olduğunu 
hatırlatan Babacan 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Bir 
önemli görev de 
finansal istikrar. 
Diğer kurumlarla 

beraber eşgüdümlü 
hareket edince iyi 
sonuçlar alabiliyor. 
Enflasyon geçen yıl 
44 yılın en düşük 
rakamıyla kapandı. 
Merkez Bankası'nın 
son 2 yılda uygu
ladığı para poli
tikası çok iyi sonuç 
verdi." 
SICAK PARADA 
ENDİŞEYE GEREK 
YOK 
Sıcak para girişiyle 
ilgili konuşan 
Babacan, "Bazı 
ülkeler tobin ver
gisi getirdi, biz 
buna karşıyız. 
Brezilya yaptı, 
hiçbir işe yaramadı. 
Şu anda uygulanan 
faiz koridoru çok 
önemli bir yak
laşım. Türkiye'yi 
kısa vadede daha 
az cazip hale 
getirip, uzun vad
ede cazibe* yaratıy
or. Merkez Bankası 
dünyanın en iyi 
merkez bankası 
seçııaı, outün dun
lar takip ediliyor. 
Bu konuda fazla 
endişe edilmemeli" 
dedi.

YATIRIMCILAR 
HAKKIMIZI 
TESLİM ETTİ 
Başbakan 
Yardımcısı 
Babacan, 
Türkiye'nin hakkını 
yatırımcıların teslim 
ettiğini belirterek, 
kredi derece
lendirme kuru
luşlarının kendi 
kredibilitelerini 
önemsemesi gerek
tiğini ifade etti.

KREDİ BÜYÜMESİ 
KONTROL 
ALTINDA

Kredi büyümesiyle 
ilgili konuşan 
Babacan, "Son 
derece kon
trolümüz altında. 
Dikkat etmemiz 
gereken, iç talepte 
ölçülü gitmek.
Önce kazanacağız, 
sonra tüketeceğiz, 
iç tüketimle kredi 
hacminin artışı bir- 
biriyle ilgili konular. 
Kimsenin endişesi 
olmasın, gerekli 
şekilde yönetile
cektir. Büyümede 
dış talep faktörü de 
önemli, iç talep her 
an artmaya hazır, 
potansiyel bekliyor. 
Ne zaman ki poli
tikaları gevşe
tirsiniz, hemen 
artabilir. Şu andaki 
trendleri olumlu 
görüyoruz. 2013'te 
iç talepte makul 
ölçüde artış olacak
tır" diye konuştu.

Babacan yüzde 4 
büyüme hedefinin 
halen kuı uıı- 
duğunu, beklenti
leri Ocak ayında 
yükseltmenin 
anlamı olmadığını 
dile getirdi.

ÖTV ARTIŞI 
MB'YE SÜRPRİZ 
OLMADI 
Sigarayla ilgili 
vergi ayarlamasını 
değerlendiren 
Babacan, "ÖTV 
artışı Merkez 
Bankası için sür
priz olmadı, birlikte 
çalıştık. Merkez 
Bankası yüzde 5.3 
tahmini yaparken 
enflasyon etkisini 
biliyordu. Sigara 
fiyatındaki artış 5.3 
tahmininin içinde" 
dedi.

Pasaııort krizi hOTtladı!
Umre ve yurtdışı 
tatil planlarınız erte
lenebilir Pasaport 
yetişmiyor!
Emniyetin pasaport 
şubelerinde kuyruk
lar uzamaya 
başladı. Bu yıl umre 
döneminin yarıyıl 
tatiliyle birleşmesi 
sonucu yurtdışı pro
gramı yapanların 
sayısı önceki yıllara 
göre artarken, pas
aport başvuruları da 
bir anda katlandı. 
Umre döneminin 
yarıyıl tatiline denk 
gelmesinden dolayı 
pasaport başvuru
larında yoğunluk 
yaşanıyor.
Emniyetin pasaport 
şubelerinde sistem 
adeta kilitlenirken 
bir hafta olan teslim 
süresi iki-üç haftaya 
kadar uzadı. Basım 
makinelerinin gün
lük kapasitesi 8 
binden 20 bine

IMılMmasıiı
EPDK’nın 1.6 mil
yarlık cezasından 
Danıştay kararıyla 
kurtulan 
akaryakıtçılara yeni 
ceza gündemde. 
Otomasyon 
sistemi kurmayan 
20 şirket için 
toplam 600 milyon 
liralık ceza dosyası 
hazırlandı.
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurulu’nun 
(EPDK), 2007’den 
bu yana otomas

çıkarıldı. Ancak 
hazırlanan pas
aportların teslimi de 
zamanında 
yapılamıyor. Umre 
ya da yurtdışı seya
hatini önceden 
planlayan pek çok 
vatandaş, gecikme
den dolayı mağ
duriyet yaşıyor. 
Geçtiğimiz yıl 
kapağına çip yer
leştirilmiş elektronik 
pasaport (e-pas- 
aport) ihale 
sürecinde yaşanan 
aksaklıklardan 
dolayı vatandaşlar 

yona geçmeyen 
yaklaşık 20 
akaryakıt dağıtım 
şirketiyle ilgili, ceza 
dosyası hazırladı. 
20 akaryakıt şirke
tine toplam 600 
milyon liralık ceza 
kesilmesi 
öngörülüyor. 
Akaryakıt şirketi 
yöneticilerinin 
uykusunu kaçıran 
cezanın süreci, 
2007 yılına 
dayanıyor.
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haftalarca 
pasaport alımı için 
sıra beklemişti. 
Yurtdışına çıkmak 
isteyenler şimdi de 
başvuru yoğunluğu 
sebebiyle sıra bek
lemeye başladı. 
Kimi vatandaşların 
umre için kutsal 
toprakları ziyaret 
etmek istemesi, 
bazılarının da 
yarıyıl tatilinde 
yurtdışına çıkmak 
için pasaport 
şubelerine akın 
etmesi sistemi 
kilitledi.

Temmuz 2007 
tarihli sayısında 
yayınlanan 
1240 sayılı EPDK 
kararına göre, 
Türkiye’de faaliyet 
gösteren 
akaryakıt dağıtım 
şirketlerinin, 
otomasyon 
sistemi kurması 
gerekiyor. Söz 
konusu sistem ile 
akaryakıt alım 
satım işlemlerinin 
tamamı, kayıt 
altına alınacak.

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSU

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

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

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
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM

Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaç 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 Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol ai3 10 79
MAR-PET a 13 30 33
Tuncay Otogaz 813 10 4»
Beyze Petrol 013 O1 03a

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
KÖrfoz Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Takal 513 32 40
Gemlik Takal 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

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
OIBLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ OLZITHİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4481 
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)

IIIIUİİIİİM
VENÜS SİNEMASI 

CELAL İLE 
CEREN: 11:30- 

14:00-16:30-19:00- 
21:15 

CM101MMXIFUN- 
DEMANTALS: 

11:30-14:30-17:30- 
20:30...

REZERVASYON 
5133321



G e m I i k K@rf

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ÇÖK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatınmıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandınyor...

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...

ali berkerakıncı
mimarlık

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın!

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
'Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3D:21 Nilüfer/BURSA

• ‘Tel: 0(224) 44172 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
jnfo@allberkerakinci.com I

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:jnfo@allberkerakinci.com


■ ■ MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattın DEMİR / Emlak Müşaviri

TEL &FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAILmanastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
2LQıak2ÛlXQımami__________ www.gemlikkorfezgazetesi.coni__________________________________50 Kr.

Kumsazimar 
planları tanıtımı 
Gemlik Gençali Mahallesi 
Kumsaz Mevkii 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planları plancı 
tarafından tanıtıldı. Syf 5’de

Atatürk Kordonu’nda yürüyüş yapan kadını 31 bıçak darbesiyle öldüren cani 
Mehmet Yorulmaz’ın Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davası sonuçlandı.

Mıı aınil Mı ■iıım
Çocuğunu kreşe bıraktıktan sonra, 
Atatürk Kordonu’nda sabah yürüyüşü 
yapan 36 yaşındaki Yasemin Özdemir'i 
bıçaklayarak öldürmek suçundan 
yargılanan Mehmet Yorulmaz, ömür 
boyu hapis cezasına çarptırıldı. 
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülmekte olan dava, dün sonuçlandı. 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi’nden Yorulmaz’ın akli den
gesinin yerinde olduğunu belirten 
raporu üzerine, mahkeme heyeti 
Mehmet Yorulmaz’a ömür boyu hapis 
cezası verdi. Haberi sayfa 3’de

Okullarda yarıyıl 
tatili başladı

17 Eylül 2012 günü eğitim ve öğretime 
başlayan ilçemizdeki okullarda karne 
alan öğrenciler, 15 günlük yarı yıl tati
line girdiler. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmall.com

Güne Bakış

Kumsaz planları
Gemlik Belediyesi Kurşunlu Mahallesi’ne 

bağlı Kumsaz Bölgesi’nin 1/1000 ölçekli 
imar planlarını yaptırdı.

Planların yapım işini üstlenen plancı fir 
ma yetkilileri, Belediye Meclis Salonu’nda 
taslak planlarını tanıttı.

Bu tür plan tanıtımlarını, Belediye Başka 
nı Fatih Mehmet Güler döneminde gördük 
ilk kez.

İlçenin daha önce yapılan planları devlet 
sırrı gibi saklanır, başkanlar yaptırdıkları 
planları kapalı kapılar ardında istediği 
şekli verdikten sonra meclise getirirlerdi.

Gemlik’in turizm alanı olan Kumsaz göz 
göre göre plansız bırakıldı.

Oysa, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
1/5000 İlk planlarında bu bölgenin durumu 
belliydi. Devamı sayfa 4’de

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:E-MAILmanastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
mailto:uler@hotmall.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yaman çelişki...
Hukukçular sabahın kör kandilinde 

evleri ne baskın yapılarak karga tulumba 
gözaltına alınıyor.

22 yaşında bir gazeteci üniversite 
yaşamınıh ilk yıllarında katıldığı 
demokratik eylemler gerekçe gösterilerek 
tutuklanıyor.

Teröristle cana can mücadele eden 
başkomutan zindanlara hapsediliyor.

Komutana kurşun sıkan terörist başının 
odasına LCD TV konuluyor.
Aralarında rektörler, profesörler, 

doçentler de olan öğretim üyeleri 
ODTÜ’de çıkan olaylarda “hak”tan yana 
tavır koydukları için başbakanın gazabına 
uğruyor.

Öğretmen adayı başbakan’a “bizi tayin 
etmiyorsunuz size oy yok” diyor...

Anında başbakandan fırçayı yiyor.
Sonra da emniyet güçleri tarafından 

derdest edilip gözaltına alınıyor.
Bir başka öğretmen kendisine 

yöneltilen bir tuzak soruya insani duygu
larla yanıt veriyor. Sorunun sahibi tarafın
dan idareye ihbar ediliyor, öğretmenin 
sözleşmesi feshediliyor.

CHP Genel Başkanı’nın kardeşi geçimi
ni sağlamak için gurbette bir iş buluyor. 
Bir aklıevvel belki de iyi niyetle bu duru
mu kamuya duyuruyor.
Ardından iddialara göre maliye “birad

erin çalıştığı şirketi yakın takibe alıyor.
Ama gemıciKier öirken ıkröTüyöı...

Kimsenin gıkı çıkmıyor.
Örnek sayfalara sığmayacak denli çok.
Ne oluyor?
Ne bitiyor?
Nereye gidiyoruz?
Korku toplumun üzerine bir şal gibi 

örtülüyor.
Sesini çıkarana, bir adım öne çıkana 

önce fırça ardından tokat...
Hukuk devletinde miyiz?
Hukuk mu üstün?
Üstünlerin dediği mi hukuk?
Sapla saman, at iziyle it izi birbirine 

karışmış.
Ayırt edebilene aşk olsun.
Ülkeyi selamete götürme, refah düzeyini 

yükseltme, barış içinde yaşayan gelişmiş 
bir ülke vaadiyle asilin vekâletini alanların 
bir arada olduğu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ise arenaya dönmüş durumda...

Sinkaf ve yumruklar havada uçuşuyor. 
Hal böyleyken...
Benim aklımın almadığı AKP’nin 

kamuoyu yoklamalarında yüzde 52 ile ilk 
sırada olduğu.

Bu işte bir terslik var ama ne?
Anlayan beri gelsin...

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Okullarda yarıyıl talili haşladı
İlk ve orta dereceli 
okullarda yarı yıl 
tatili başladı.
17 Eylül 2012 günü 
eğitim ve öğretime 
başlayan ilçemizdeki 
okullarda karne alan 
öğrenciler, 15 gün
lük yarı yıl tatiline 
girdiler.
Karne tatili nedeniy 
le dün okullarda 
törenler düzenlendi.
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
şube müdürleriyle 
saat 10.oo’da 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu’nda karne 
dağıtım törenine 
katıldılar.
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinden 
sonra yapılan 
konuşmalar 
ardından öğrencilere 
karneleri öğretmen
leri tarafından 
verildi.
Karnelerinde
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ders notları 
yüksek olan 
öğrenciler, 
sevinç çığlıkları ile 
okuldan çıkarlarken, 
bazı öğrencilerde de 
hüzünlü oldukları 
görüldü.
Okullar 2.dönem 
eğitim ve öğretim 
faaliyetlerine 11 
Şubat 2013 
Pazartesi başlaya
caklar.
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Uzun zamandır bek
lenen Gemi Adam 
ları kursu nihayet 
başlıyor. Denizcilik 
Müsteşarlığı tarafın
dan Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi'nin 
Gemi Adamı 
Yetiştirme kursu ile 
ilgili isteği onay
landı. Yaklaşık 
olarak 1.5 yıldır 
devam eden zorlu 
süreç, tüm aşa
maların birbir aşıl
ması ve son olarak 
yetki belgesinin alın
ması ile mutlu bir 
şekilde sonlandı. 
Türkiye'de ilk defa 
bir Halk Eğitim

Ufwv^«*w***

Merkezi bu anlamda 
kurslar açabilecek. 
Bu haklı gururu 
yaşamak Gemlik ve 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi'nin oldu. 
Kurslar iki başlık 
altında açılacak.

240 Saatlik Gemici 
Eğitimi Kursu ve 90 
saatlik Denizde 
Güvenlik (STCW) 
Kursu. 
Başvuru sahipleri 
durumlarına uygun 
olarak katıldıkları

kurs dönemini 
tamamlayıp 
Gemilerde 
çalışma imkanı 
bulabilecekler. 
Her iki kategori için 
kurs kayıt başvuru
ları devam etmekte 
olup, başvuruların 
şahsen Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi’ne 
yapılması gerekiyor. 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi yet 
tâlileri Kursların 
önümüzdeki 
günlerde başlaya
cağı ve kayıt 
başvurularının 
devam ettiği 
belirtildi.
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Atatürk Kordonu’nda yürüyüş yapan kadını 31 bıçak darbesiyle 
öldüren cani Mehmet Yorulmaz’ın Bursa 5. Ağır Ceza 

Mahkemesi’ndeki davası sonuçlandı.

Kordon cinayeti 
davasından müebbet çıktı
Çocuğunu kreşe bıraktıktan sonra, Atatürk Kordonu’nda 
sabah yürüyüşü yapan 36 yaşındaki Yasemin Özdemir'i 

bıçaklayarak öldürmek suçundan yargılanan Mehmet 
Yorulmaz, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Otomobilin 
Hakimiyetini Kaybetti 

Otobüs Durağına Çarptı

2011 yılında Ekim 
ayında Atatürk 
Kordonu’nda tek 
başına yürüşe 
çıkan Yasemin 
Özdemir'i (36) 
31 yerinden bıçak
layarak öldürmek 
suçundan Bursa 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
yargılanan Mehmet 
Yorulmaz ömür 
boyu hapis cezası
na çarptırıldı. 
Çocuğunu kreşe 
bıraktıktan sonra 
sahilde yürüyüşe 
çıkan 2 çocuk 
annesi Yasemin 
Özdemir'in bıçakla
narak öldürülmüş 
olarak yeşilliklerin 
içerisinde bulundu. 
Cinayetle ilgili 
soruşturma başla
tan polis ekipleri, 
olay yerinden 200 
metre uzaklıktaki 
bir zeytinlikte kanlı 
erkek yeleği buldu. 
Yeleğin cinayetle 
bağlantılı olabile
ceğini değer
lendiren ekipler, 
MOBESE kayıtlarını 
incelediklerinde, 
aynı yeleği giyen 
bir kişinin olay 
saatinde bisikletle 
parktan geçtiğini 
belirledi.
Bu kişinin eşkalin
den kimliğini sap
tayan polis, şüpheli 
Mehmet Yorulmaz'ı 
Gemlik'in Karacaali 
Köyü'nde bir 
balıkçı barınağında 
gözaltına aldı.

CEZAEVİNDEN 
ÇIKMIŞTI
Yapılan incelemede 
Mehmet Yorul 
maz'ın hırsızlık 
suçundan girdiği 
cezaevinden 2001 
yılı Ocak ayında 
tahliye olduğu, 10

Gemlik Körfez www.Bemllkkorfezflazet6si.com

gün sonra da 
Balıkpazarı 
Mahallesi'nde cep 
telefonunu sattığı 
arkadaşı 19 yaşın
daki Özkan Gümüş' 
ü parasını verme 
diği gerekçesiyle 
karnından bıçakla
yarak öldürdüğü 
belirlendi.
Toplam 10 yıl hapis 
yatan ve bu olay
dan 3 ay önce 
cezaevinden çıktığı 
anlaşılan Yorulmaz, 
çıkartıldığı nöbetçi 
mahkemece tutuk
landı.

KARAR MÜEBBED 
HAPİS
Bursa 5'inci Ağır 
Ceza Mahkemesi 
*nde 'Canavarca 
hislerle veya eziyet 
çektirerek 
öldürmek' suçun
dan ömür boyu 
ağırlaştırılmış hapis 
cezası istemiyle 
hakkında dava 
açılan Mehmet 
Yorulmaz, son kez 
hakim karşısına 
çıktı. Duruşmaya 
öldürülen Yasemin 
özdemir'in babası 
Mehmet Ali, annesi 
Habibe Kayaoğlu, 
kız kardeşi Yeşim 
Er ile tarafların 
avukatları katıldı.

'AKIL SAĞLIĞI 
YERİNDE'
Daha önceki duruş
malarda cinayeti 
kabul eden ancak 
neden işlediğini 
bilmediğini öne 
süren Mehmet 
Yorulmaz’ın 
Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları 
Hastanesi'nden 
gelen raporunda, 
herhangi bir rahat
sızlığının bulun
madığı açıklandı. 
Mütalaasını veren 
Cumhuriyet Savcısı 
'Canavarca hislerle 
veya eziyet çektirer 
ek öldürme' suçu
nun oluşmadığı, 
sanığın 'Kasten 
öldürmek' suçun
dan cezalandırıl
masını talep etti. 
Kısa bir aranın 
ardından kararını 
açıklayan mahkeme 
heyeti cumhuriyet 
savcısının talimatı 
doğrultusunda, 
tutuklu sanık 
Mehmet Yorulmaz'a 
ömür boyu hapis 
cezası verdi. 
Mahkemenin, 
sanığa verilen 
cezada hiç bir 
indirim yapmaması 
dikkat çekti.

AİLENİN AVUKATI 
CEZAYI AZ BULDU
Duruşma çıkışı 
konuşan Özdemir 
ailesinin Avukatı 
Tuğba Karaca 
sanığın suç işledik
ten sonraki 
davranışları ve 
maktuldeki bıçak 
darbeleri dikkate 
alınarak 'Canavarca 
hislerle veya eziyet 
çektirerek 
öldürmek' suçun
dan cezalandırıl
ması gerektiğini 
savundu.
Avukat Karaca, "Bu 
eksikliğin gideril 
mesi amacıyla 
kararı temyiz ede
ceğiz. Hiçbir neden 
yokken 31 bıçak 
darbesinden 11'i 
tek başına 
öldürücü nitelikte
dir. Tek başına bu 
husus bile sanığın 
canavarca hisle 
hareket ettiğinin 
kanıtıdır" dedi.

'TEKRAR AFLA 
ÇIKABİLİR' 
Ailenin sanık 
hakkında tazminat 
davası açacağını ve 
davanın kazanıl
ması halinde 
paranın bir yardım 
kuruluşuna 
bağışlanacağını 
kaydeden Karaca, 
"Sanık daha önce 
de cezaevinde yat
mış ve çıkarılan 
afla serbest 
bırakılmıştı. Ailenin 
en büyük tedirgin
liği de, yeni bir af 
çıkması halinde 
sanığın tekrar bu 
aftan yararlanarak 
çıkıp, başka kişi
lerin de mağ
duriyetine sebep 
olmasıdır" diye 
konuştu

Bursa'da bir oto
mobil sürücüsü 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek 
belediye otobüsü 
durağına çarptı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kükürtlü 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda 
Muhammet E.
idaresindeki oto
mobil sürücüsü 
aracın kontrolünü 
kaybederek otobüs 
durağına çarptı.

Bursa’da Öğretmene
Pıthull Saldırısı

Bursa'da bir kişi, 
yolda tartıştığı 
öğretmenin üzerine 
Pıtbull cinsi köpeği
ni saldı. Şahıs köpe 
ği bırakıp kaçarken, 
yaralanan öğretmen 
ve şoka giren eşi 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hocahasan 
Mahallesi Altıpar 
mak Caddesi'nde 
meydana geldi. İddi
aya göre Gaziak 
demir İlköğretim 
Okulu'nda öğret
menlik yapan 29 
yaşındaki Fehmi 
Çelik, öğle yemeği 
için eşi Selma Çelik 
(26) ile okuldan 
çıktı. Altıparmak 
Caddesi'nde 
yürüyen Çelik ile kız 
arkadaşı ile birlikte 
Pitbull cinsi köpeği
ni gezdiren kimliği 
belirsiz bir şahıs 
omuz omuza 
çarpıştı. Çelik, çarp
tığı kişiden özür 
diledi ancak şahıs 
öğretmenin özrünü 
kabul etmeyerek 
köpeği üzerine 
saldı. Saldırıya 
uğrayan Çelik, 
yerde köpekle 
boğuşmaya başladı. 
Çelik'in bacağını 
ısıran ve bir türlü 
bırakmayan köpek, 
çevredeki vatan
daşların yardımıyla 
ufaklaştırıldı.
Köpeği olay yerinde

Otomobilin çarp
ması sonucunda 
aracın içinde 
bulunan Merve A., 
Enes A. ve 
Muhammet E. yara
landı. Otobüs 
durağında kimsenin 
bulunmaması olası 
bir faciayı önledi. 
Araçta bulunanlara 
ilk yardımı vatan
daşlar yaparken, 
olay yerine gelen 
112 ekipleri 
yaralıları hastaneye 
sevk ettiler.
Polis olayla ilgili 
tahkikat başlattı.

bırakan sahibi, kız 
arkadaşıyla birlikte 
kayıplara karıştı.
Yaralanan öğretmen 
ve yanında şoka 
giren eşi ise olay 
yerine gelen ambu
lansla Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Dehşet anlarını 
anlatan öğretmen 
Çelik, öğle 
yemeğine çıktığı 
esnada elinde 
köpek olan bir 
kişinin kendisine 
saldırdığını, daha 
sonra da köpeği 
üzerine saldığını 
söyledi.
Eşinin köpeğin 
saldırısına uğra
masından dolayı 
şok yaşayan ve 
hayli üzgün olduğu 
gözlenen öğretmen 
adayı Selma Çelik 
de hastaneden bir 
an olsun ayrılmadı. 
Eşinin başından 
ayrılmayan Selma 
Çelik, zanlının bir 
an önce yakalan
masını istedi.
Öte yandan olaydan 
sonra bir parka 
giden köpeği vatan
daşlar ekmek ver
erek sakinleştirip 
korkuluklara 
bağladı. Köpeğin 
alınması için 
belediye ekiplerine 
haber veren polis, 
şimdi her yerde 
öğretmeni 
yaralayan köpeğin 
sahibini arıyor

http://www.Bemllkkorfezflazet6si.com
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lilıe Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kum s az planları...
Kumsaz bu plansızlık yüzünden kaçak 

yapılarla doldu.
Plancı dün yaptığı konuşmada, planla 

nan 100 hektar alanda, 2 bin 156 adet 
kaçak yapı bulunduğunu söyledi.

Planlanan alanın yüzde 65’i kaçak yapı 
larla dolu.

Şimdi her zaman olduğu gibi belediye 
nin yaptığı iş, bu alanı, iş işten geçtikten 
sonra planladığı için, kaçak inşaat yapanın 
yanında kalacak.

Temiz vatandaş yine cezalandırılmış 
olacak.

Çünkü plancıya, belediye meclisinden 
alınan kararla, “mevcudun korunması" 
şeklinde imar planının yapılması istenmiş.

Plancı da bu durumda mevcut binalar 
yıkılmadan, onları imar adaları içine yerleş 
tirerek planını yapmış.

Ortada duran bir hasta vardı, bu hasta 
şimdi iyileştirilmeye çalışılıyor.

En kötü plan, plansızlıktan iyidir diyo 
ruz yine de...

Ama şu bilinmeli ki, kamunun hataları, 
gevşekliği ve hantallığı nedeniyle vatan
daşa suç işletilmiştir.

Vatandaş, yasaları çiğneyen kötü vatan
daş olmuştur.

Sonunda bu kötü vatandaş, cezalandın 
lacağına mükafatlandırılmıştır.

Çözüm hep böyle oluyor.
Gemsaz bölgesi ise, 1958 lerde ilçenin 

en planlı turizm bölgesiydi.
Ancak, yıllarca bu bölgenin de 1/1000 

ölçekli planları yapılmadı.
Sanırım rahmetli Nezih Dimili’nin Bele 

diye Başkanlığı zamanında yapıldı.
Ancak, gecikme sonucu, Gemsaz tu 

rizm bölgesi olmaktan çok, liman bölgesi 
oldu.

Bir yandan Borusan, öte yandan lojistik 
firmaları, burada yapılmış villa tipi evleri 
ve 2 kat ayrık nizam inşaat izni bulunan 
arsaları toplayarak, TIR parkı haline getiri 
yortar.

Öte yandan ise, binalar nakliye büroları 
oluyor.

10 yıla kalmaz, Gemsaz da elden çıkar.
Bursa Büyükşehir Belediyesince düşü 

nülen Bölge Parkı yapıldığında, Kumsaz 
bölgesine renk katacak ve katacaktır.

Ayrıca, Karayolları tarafından planlan 
40 metrelik yol da bu bölgeye canlılık 
getirecektir.

Bunun yanında, Gemlik Belediyesi, 18 
uygulaması ile 100 hektar alanda 35 hektar 
arsa sahibi olacaktır.

Kumsaz’ın gecikmiş planlarının bir an 
önce bitirilmesi yanında, ilçenin kuzeye 
planları ile 2 yıldır geciktirilen Serbest 
Bölge ve Kurtul civarı planları da bir an 
önce bitirilmeli.

Bu konuda tam 2 yıl kaybettik, sizce 
neden?

Not: Geçtiğimiz günlerde yazdığım 24 
Ocak kararı konulu yazımda, fotoğraf yan
lış konmuş. Doğrusu, askerler arasında 
rahmetli Turgut Özal’dı. Düzeltirim.

Un imi ıHıiımııa I» n ı a tlaı hm
Gemlik Belediyesi 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Sunğipek 
Yerleşkesi önünde 
bulunan Balıkçı 
Barınağı’nın önün 
de bulunan alanda 
yapılan düzenleme 
sırasında Barınak 
rıhtımının ön kıs
mını korumak için 
konan saç levhalar 
dalgalara dayana
madı.
Rıhtımın deniz 
tarafındaki dal
gaları kırmak 
amacıyla yapıldığı 
düşünülen saç 
plakalar aradan 
kısa bir süre 
geçtikten sonra, 
şiddetli dalgaların 
gücüne dayana
mayınca kay
naklandığı yerler
den koptu.
Belediye Meclis 
üyesi Binalı Derin, 
yapılan işin

düşünülerek yapıl
madığını belirterek, 
"Görüyorsunuz, bir 
süre önce buraya 
yapılan bu masraf 
çok kısa bir zaman
da bu hale geldi. 
Buraya bu saçları 
monte etmek kimin 
düşüncesi bilmiyo
rum ama, giden 
paralar vatandaşın 
parasıdır” dedi.

ŞHMNttMÖM
İlçemizdeki bulu
nan Sınav Dersha 
nesi Halkla İlişkiler 
Müdüresi Dilek 
Durak ve Gemlik 
Şube Müdürü ile 
gazetemizi ziyaret 
ederek, Gazete 
Sahibi ve Başyaza 
rımız Kadri Güler 
ile görüştüler. 
Sınav Dershaneleri 
hakkında gazetemiz 
sahibine bilgiler 
veren Dilek 
Durak, Gemlik’te 
başarılı dershaneci
lik örneği 
sergilediklerini 
söylediler. 
Türkiye’de yüksek 
öğrenime girme 
şansının sınırlı 
olduğunu söyleyen 
Durak, öğrencilerin 
okullarında aldıkları

derslerin yeterli 
olmaması nedeniy 
le dershanelerde 
bilgilerinin takviye 
edildiğini ve 
sınavlara hazırlık
ların yapıldığını 
söyledi. 
Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler ise, 
Türkiye’deki eğitim

sisteminin bozuk
luğu nedeniyle 1 
milyon 500 
öğrencinin üniver
site sınavlarını 
girmesine karşın 
öğrencilerin ancak 
300 okula binin 
yerleşmesinin 
sistemin ne kadar 
hatalı olduğunu

gösterdiğini bu 
nedenle de ders 
hanelere iş 
düştüğünü söyledi. 
Güler, "Devlet 
eğitimde kaliteyi 
yükseltmiş olsa o 
zaman dersha 
nelere gerek 
kalmayacak." 
dedi.

" Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 07/01/2013 - AB 
0549585,07/01/2012 - AB 0549586,09/01/2013 - AB 
0549794 tarih ve numara ile onaylı Alındı Belgeleri 

zayi olmuştur. Hükümsüzdür "
YAZAKİ OTOMOTİV YAN.SAN.VE TİC.A.Ş. j

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kumsaz imar planları tanıtıldı
Gemlik Gençali Mahallesi Kumsaz Mevkii 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plancı tarafından tanıtıldı.

Gemlik Gençali 
Mahallesi Kumsaz 
Mevkii 1/1000 ölçekli 
uygulama imar plan
ları plancı tarafından 
tanıtıldı.
Belediye Meclis 
Salonu’nda dün 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
Belediye Meclis 
Üyeleri, Mimarlar 
Odası Gemlik Şube 
Başkanı Kenan 
Çakır, Gençali 
Mahallesi Muhtarı 
Özcan Şahin, 
Gençali ve Kumsaz 
Mevkii sakinlerinin 
yanı sıra belediye 
daire müdür ve amir
lerinin de katıldığı 
toplantıda, hazır
lanan 1/1000 ölçekli 
imar planı tüm yön
leriyle tamtldı.
Şehir Plancıları 
Müge Çöloğlu ve 
Saim Temel tarafın
dan anlatılan Gemlik 
Gençali Mahallesi 
Kumsaz mevkii 
1/1000 ölçekli imar 
planları, bina envan

terleri ve diğer 
araştırmalar hakkın
da istatistikî bilgiler 
verildi.
Bölgenin jeolojik ve 
jeoteknik etüt rapor
larının da anlatıldığı 
toplantıda, mevcut 
bina bölgelerinde 
bitişik nizam 2 kat, 
yapıların olmadığı 
alanlarda da ayrık 
nizam yine 2 kat 
imar izni öngörüldü. 
Bölgedeki kaçak 
yapıların yüzde 65 
doluğu olduğuna 
dikkat çeken plan 
sunucusu Müge 
Çöloğlu, bu yapıların 
planın meclisten 
geçmesinden sonra 
gereklişlemeleri 
tamamlamasının 
ardından tapu ala
bileceğini söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi nazım 
imar planlarında bul- 
nmasına karşın 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 1/1000 
ölçekli uygulama 
imar planlarının 
yapılmaması 
nedeniyle bölge de 
kaçak yapılaşma

oranı yüzde 65’lere 
yükselmişti. 
Planları hazırlayan 
firma yetkilileri 
bölgede Büyükşehir 
Belediyesi’nin yap
tıracağı Bölge 
Parkının plan dışı 
tutulduğuna dikkat 
çekti.
Yerleşimi alanlarında 
yüzde 35 Dop uygu
lanacağını söyleyen 
plancı, karayollarının 
bu bölgenin kenarın
dan 40 metrelik 
karayolu geçireceği
ni, planların bu 
karayolu dikkate ala- 
narak yapıldığını 
söyledi.
Planlarda camii 
çevresinde oluşturu
lan Ticari Bölge 

konusunda dikkat 
çeken Belediye 
CHP’li Meclis üyesi 
Arzu Karataş, 
gelecekte bu bölge 
de ticari gelişme 
olmazsa vatandaş 
oraya ev yapma 
imkanının 
bulunmayacağını 
söyledi. 
Tartışmalardan 
sonra ticari alanın 
kaldırılarak konut 
alanına çevrilmesi 
kararlaştırıldı. 
Yeni imar planları 
uygulamalarında 
mevcut kaç binanın 
etkileneceği gibi 
sorularında yanıt
landığı imar planları 
tanıtım toplantısın
da, bölgedeki mev

cut 2106 binanın 
kaçak yapı olduğu 
ifade edildi.
Bu çarpıcı bilgiler 
ışığında uygulana 
bilir imar planının 
kabulü halinde bu 
binalardan sadece 
35'inin yol gibi, yeşil 
atan gibi yapılaş
madan etkileneceği 
belirtilirken, plan
ların belediye 
meclisinde kabul 
edilip, 1/1000 ölçekli 
imar planlarına 
eklenmesi halinde 
de mevcut binaların 
tamamına değil, yeni 
imar kanununa 
uygun olanlara ruh
sat verilebileceği 
görüşleri dikkat 
çekti.
Belediye Meclis 
üyelerinin sorularını 
yanıtlayan Şehir 
Plancısı Saim Temel, 
"Yeni imar planlarına 
göre hazırlad iğimiz 
bu plan belediye 
meclisinden 
geçtiğinde, yol ve 
yeşil alanlar kamu
nun eline geçecektir. 
Şu an kaçak görü
nen binaların büyük 

bölümünde tarla 
yazıyor, bir kısmı da 
arsa görünüyor. 
Mülkiyetler bir 
kişinin veya hisseli 
görünmesine rağ
men bir tarla üzerin 
de 50 konut olabili 
yor. Hisseler müs
takil tapulara 
dönüştürülmeli. 
Mevcut imar yasası
na göre, bu imar 
çalışması planlara 
işlendiğinde de 
imara uygun 
binalara ruhsatları 
verilmelidir" dedi. 
Şehir Plancısı Müge 
Çöloğlu'da, mevcut 
planlar korunarak, 
vatandaşların ruhsat 
atabilmesine yönelik 
titiz bir çalışma 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi.
Tartışmaya açılan 
planların Şubat 
dönemi belediye 
meclisinde tartış
maya açılacağı ifade 
edildi.
Planların Şubat ayı 
meclisine yetişmesi 
için plancının düzelt
meleri yapması 
istendi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR
GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mentli öğrenciler, 
metin okuma
yarısmasıntia 

hirftirleriule yansıyor

Cumhuriyet İlkokul 
ve Ortaokul 
Müdürlüğü rehberlik 
servisince; 8 haftalık 
"7-19 Yaş Aile 
Eğitim Programı" 
tamamlanarak veli 
ler belgelerini 
aldılar.
Törende konuşan 
Okul Müdürü Adnan

Uluğ; "Günümüzde 
çocukların eğitimi 
kadar, ebeveyn
lerinin eğitimi de 
üzerinde çalışılması 
gerekençok önemli 
bir konudur. Her yıl 
okulumuzda düzenli 
olarak yapılarak 
gelenekselleştirilen 
değerli Rehber

Öğretmenimiz Çiğ
dem Tekkeşin koor
dinatörlüğünde 
sunulan7-19 Yaş 
Aile Eğitimlerin 
tamamlandığını, 
okulumuz 
öğrencilerinin 
annelerinin bilinçli 
birer veli olarak 
çocuklarına nasıl

yaklaşmaları gerek
tiğini biliyor 
olmalarını görmek 
bizim için ayrı bir 
kazanç ve gurur 
kaynağıdır.
Bu bağlamda 
sizlere ve öğret
menimize teşekkür 
ediyorum." 
dedi.

POMPACI 
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

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

talim şahsen yapıta rica olunur.

Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu’nda İngilizce 
etkinliklere devam 
ediliyor.
4. Sınıflar arasında 
İngilizce öğretmen
leri Ayşe Uysal ve 
Efsun Uzun yöneti
minde "reading" 
etkinliği yapıldı.
Bu etkinlikte çocuk
lar İngilizce hikaye 
kitaplarını okudular. 
Aynı zamanda 
gönüllü öğrenciler

arasında yapılan 
"reading" yarış
masında öğrenciler 
kendilerine göste 
rilen bölümleri 
telaffuzlarına dikkat 
ederek okumaya 
çalıştılar.
Yarışmanın 
sonunda bazı 
öğrenciler kendile 
rine verilen bölüm
leri hatasız okumayı 
başararak sertifika 
almaya hak 
kazandılar..

GEHUKKORFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK MM ABONE OLDUNUZ MU?

aıııın|i||iıııi|iııi|iıuıııw ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■ 
Dilil

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: O 532 583 53 78

Trraa a x “suyunu boşa Cm A @ HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama’ 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

HAŞAN AYVAZ

KAŞ€D€ BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çalışan emeklilerin destek primi kâbusu son buldu. 

atıiwW
Hükümet, çalışan emeklilerin ödemeyi unuttuğu destek 

priminde temiz bir sayfa açtı. SGK, bildirimde bulun
mayanların maaşından yapılan kesintiyi durdurdu

766 Bin işçine müjıie
Çalışan emeklilerin 
destek primi 
kâbusu son buldu. 
Hükümet, destek 
primini ödemeyi 
unutan 450 bin kişi 
de dâhil 1 milyon 
vatandaş için temiz 
bir sayfa açtı. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
bildirimde bulun
mayanların maaşın
dan yaptığı cezalı 
destek primi kesin
tisini durdurdu. 
Türkiye'de her 100 
emekliden 42'si 
çalışmaya devam 
ediyor.
Bu kapsamda dok
tordan notere kadar 
herkesin destek 
primi öde mesi 
gerekiyor. Emekli 
maaşı bağlandıktan 
sonra yeniden 
çalışmaya 
başlayanların yüz 
de 15 destek primi 
yatırması, memur 
olarak devam eden
lerin de SGK'ya 
başvurması gere 
kiyor. Yeni Sosyal 
Güvenlik Yasası ile 
primini ödemeyen
lere yapılandırma 
fırsatı da doğdu. 
4 MİLYON KİŞİ 
ÇALIŞIYOR 
Türkiye'de emekli 
çalışanların oranı 
oldukça yüksek. 
10 milyon emekli

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜu 
E 
M 
L 
1 
K

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 01® 10 28

ULAŞIM

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
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00

R 
E

Pegasus Akmi» Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kenberoğlu-Eaadaş 514 45 49
Anftur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 63

Otobüs Terminali (18 Hat)

________ DAĞITICILAR________
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58H HASTANELER

B 
E 
R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hamt. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk.__________ 514 80 88

________ TAKSİLER_________
Körfez Tekel 513 18 21
Çınar Taksi 613 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Takel 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

Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET SîîiSiî
Tuncay Otogaz s 13 10 49
Boyzn Petrol 6*13 01 03

den yaklaşık 4 mil 
yonu çalışıyor, ikin
ci işte çalışıp da 
destek primini yatı 
ranların sayısı ise 
250 bine ulaşmıyor. 
Denetimlerde 450 
bin kişinin destek 
primini ödemeyi 
unuttuğu, 50 bine 
yakınının hiç yatır
madığı, diğerlerinin 
de kaçak çalıştığı 
belirlendi.
KİMLERİ 
KAPSIYOR?
Destek primi uygu
laması 1986'dan 
itibaren emekli 
aylığı bağlanan 
SSK, Bağ- Kur, 
Emekli Sandığı ya 
da banka sandık
larına göre emekli 
olup da çalışmaya 
devam edenleri 
kapsıyor. Yaşlılık 
ayiığı aldıktan 
sonra avukat, noter 

olarak çalışanlar
dan yüzde 15 
kesinti yapılıyor. 
YAZILI BAŞVURU 
YAPILABİLECEK 
Ekim 2008'den 
sonra emekli olup 
çalışmaya başla 
yanların yaşlılık 
aylıkları kesilecek. 
Aylıkları kesilen si 
gortalılardan kısa 
vade, uzun vade ve 
gene) sağlık sigor
tası primi alınacak. 
Çalışmalar sona 
erdikten sonra yeni 
maaşlar, bu hizmet 
ler de dâhil edilerek 
yeniden hesapla 
nacak. Kuruma 
yazılı istekte bulu
nanların yaşlılık 
aylıkları devam 
edecek ancak 
yüzde 
15 oranında 
prim kesintisi 
yapılacak.

31 Aralık’ta sona 
eren ‘49 ile teşvik’ 
yasasından sonra 
başlatılan yeni istih
dam paketinde prim 
teşviği, illerin 
gelişmişlik düzeyine 
göre farklılık 
gösterecek.
Yeni istihdam 
paketinden 49 ilde 
31 bin işletmede 
çalışan 766 bin işçi 
yararlanacak.
Kamuoyunda ‘49 ile 
teşvik yasası’ olarak 
bilinen 5084 sayılı 
teşvik kanunun 31 
Aralık’ta sona 
ermesinin ardından 
başlatılan yeni istih
dam paketi ile ilgili 
çalışmaların ayrın
tıları netleşti.
Ekonomi 
Koordinasyon 
Kurulu’nda alınan 
karar doğrultusun
da, paketten teşvik 
süreleri dolan 49 
ilde 31 bin 
işletmede çalışan 
766 bin işçi yarar
lanacak. Ancak prim 
teşviği oranı illerin 
gelişmişlik düzeyine 
göre farklı olacak. 
STAR’ın ulaştığı 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
tarafından hazır
lanan yeni teşvik 
paketinin ayrıntıları
na göre, yeni istih
dam paketinden 49 
ilde bulunan tüm 
işletmeler yarar
lanacak.
5. ve 6. bölgeler 
avantajlı 
Ancak burada, 
destek prim oranın
da farklılığa gidile
cek.
Farklılığı ise illerin 
gelişmişlik düzeyi
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belirleyecek. 
Örneğin, geri kalmış 
illerin toplandığı 
teşvik sisteminde 
belirtilen 5. ve 6. 
bölgelerde bulunan 
işletmelerin, SSK 
prim desteği aynen 
devam edecek. 
Diğer bölgelerde 
kalan illerin prim 
desteği ise daha 
düşük olacak.
Yani, 5. ve 6. 
Bölge’deki işlet
melere, işçi başına 
geçen yılın rakam
larına göre 200 
liralık prim desteği 
verilirken, diğer 
illerdeki işletmeler 
ise işçi başına 150 
lira ve 100 lira prim 
desteğinden yarar
lanacak. Yapılan 
hesaplamaya göre, 
5. ve 6. Bölge’deki 
mevcut işletmel
erde, işveren 
payının yüzde 11’i, 
diğer illerde ise 
yüzde 7, 8, 9’u 
devlet tarafından 
karşılanacak.
Özürlü ve kadınlara 
destek 
öte yandan, aynı 
paket ile çeşitli 
konularda işveren
lere veriler) 10’un 

üzerindeki prim 
desteklerine de 
disiplin getirilecek. 
Sadece, özürlü, 
kadın ve Ar-Ge isti
hdamındaki prim 
teşvikleri devam 
edecek. Geri kalan 
yatırımlar ise bölge
sel bazda verilen 
prim desteklerinden 
yararlanacaklar.

PAKETTEN 
YARARLANACAK 
İLLER
Afyon, Düzce, 
Malatya, Diyarbakır, 
Sivas, Uşak, 
Şanlıurfa, Aksaray, 
Adıyaman, Amasya, 
Ordu, Erzurum, 
Giresun, Tokat, 
Yozgat, Osmaniye, 
K.Maraş, Van, 
Kırşehir, Bartın, 
Batman, Çankırı, 
Erzincan, Mardin, 
Çorum, Şırnak, Siirt, 
Sinop, Elazığ, 
Kütahya, Nevşehir, 
Niğde, Rize, 
Trabzon, 
Gümüşhane, Ağrı, 
Ardahan, Bayburt, 
Bingöl, Bitlis, 
Hakkari, İğdır, Kars, 
Muş, Kastamonu, 
Artvin, Kilis ve 
Tunceli.

6EHIİKSİNEIİGUİ
VENÜS SİNEMASI 

CELAL İLE 
CEREN: 11:30- 

14:00-16:30-19:00- 
21:15 

CM101MMXIFUN- 
DAMENTALS: 

11:30-14:30-17:30- 
20:30 

REZERVASYON 
5133321
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Gizli Bölmeflehi 
EsranAlla1 Bulflu

Bursa'nın Beyazıt Mahallesi'n 
deki iki ayrı eve baskın düzen 
leyen ekipler, 4 kilo esrar ile 
850 ekstacy hap ve 8 paket 
bonzai ele geçirdi. Syf 3’de

IIIİIWlllilllllittWtt
Gemlik Ticaret Borsası Meclis seçimleri 17 Mart 
2013 Pazar günü, Yönetim Denetim kurulları asil ve 
yedek üyeleri ile Merkez delege seçimleri ise 23 
Mart 2013 Cumartesi günü Ticaret Borsası 
Salonu’nda yapılacak. Ticaret Borsası Başkanı 
Ilhan Acar, Borsa Meclisi için 14 kişi, yönetim 
kurulu üyeliklerine de 5 asil 5 yedek üyenin seçile
ceğini söyledi. Ticaret Borsası’nın meclis 
üyelerinin belirlenmesinden sonra, meclis üyeleri 
arasından yönetim kurulunun seçileceğini söyle 
yen Acar, yeniden aday olacağını belirtti. Syf 2’de

ffliibadiller unutulmadı

Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği 
üyeleri, mübadalenin 90. yıldönümünde savaşta ve göçte 
yaşamını yitiren büyüklerini denize attıkları karanfiller ile 
andılar. Dün, İskele Meydanı'nda yapılan törende saygı 
duruşunda bulunuldu. Dernek Başkanı Ahmet Çakmak, 
yaptığı konuşmada, zorunlu göçün Türk ve Yunanlıların 
belleklerinden izler ve acılar bıraktığını söyledi. Çakmak, 
"Zorunlu göç Balkanlarda ve Anadolu'da yaşayan yüzbin- 
lerce insanın katliam, hastalık ve açlıktan ölmesine neden 
oldu. Bu göç terde, göç ettirilen insanların hiç birinden 
görüş alınmadı. AB ve Yunanistan hükümetinden iki halk 
arasındaki vizenin kaldırılmasını istiyoruz." dedi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mübadele yılları ve 
Girifte Yaşanmış Olaylar
Dün, Balkanlardan ve Girit’ten zorunlu 

göçün 90. yıldönümüydü.
Gemlik Giritliler ve Rumeli Türkleri Der ne 

ği yöneticileri, bu günü unutmadılar.
Saat 14.00 sıralarında İskele Meydam’n 

da toplanan Dernek üyeleri ve eşleri, göç 
ler sırasında kaybettikleri büyükleri için 
saygı duruşunda bulundular ve denize 
onların anısına çiçekler attılar.

Dernek Başkanı Ahmet Çakmak ve yöne
tim kurulu üyeleri, yaşlı mübadilleri evle 
rinde ziyaret ettiler.

Dün gece de, Bursa da yapılan toplantıya 
katıldılar.

Her zorunlu göç, arkasında acı, gözyaşı, 
hasret, hastalık ve ölüm bırakır. Bunlar in 
san olanın ruhunda derin İzlere neden 
olur. Devamı sayfa 4’de

http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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%*■ Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Oyun...
Deniz Kuvvetleri Komutanı olmasına 

kesin gözüyle bakılan Donanma Komu 
tanı Oramiral istifa ediyor. Gerekçesi ise 
istifanın da ötesinde derin anlamlar taşı 
yor: “Arkadaşlarımız birer birer hapse 
atılıyor elimizden hiçbir şey gelmiyor, 
gelmediği gibi bir de biz buna yardım 
ediyoruz.”

90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin getiril 
diği nokta.

Benzer gerekçelerle daha önce de döne* 
min Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava ve 
Deniz Kuvvetleri Komutanları da görevleri 
başındayken istifa etmişlerdi.

Ne ki değişen bir şey olmadı.
Hatta daha da vahimleşti tablo...
İş Genelkurmay Başkanı tutuklamaya 

dek vardırıldı
Yıllar önce önemli bir siyaset bilimcisi 

mahreçli bir ileti gelmişti.
Belleğim beni yanıltmıyorsa 2003-2004 

yılları olmalı...
Orada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hedef 

tahtasına oturtulduğu, çökertilerek 
Cumhuriyetin vidalarının gevşetileceği 
vurgulanıyor sonra da Türk Ulusuna uyarı 
yapılıyordu.
“Ordunuza sahip çıkın.”
Henüz o sözlerin mürekkebi kurumadan 

adına Ergenekon denilen “hayal ürünü” 
gerekçelerle TSK’nın yıpratılma süreci 
başlatıldı.

Şimdi gelinen nokta ortada...
Çok sayıda general, amiral, subay, ast

subay, uzman çavuş, TSK’da görev yapan 
sivil memur tutuklu tutuksuz yargılanıyor. 
Aralarında ordu komutanlarının da bulun
duğu çok sayıda asker de 20 yıla varan 
hapis cezalarına çarptırılmış durumda.
Yargıtay’dan gelecek kararı bekliyorlar.
Ergenekon, Poyraz, Balyoz,28 Şubat 

bahane...
Amaç Cumhuriyet Devrimlerinin önün

deki en önemli engeli ortadan kaldır
mak...

Ki...
Asker klasik yapılanmadan sıyrılmış, 

ABD’nin güdümünden çıkmış, ülke yöne
timine el koyma düşüncesini belleğinden 
silmişken...

Söylem ve düşüncelerini eylemle de 
göstermişken...

Kanımca...
Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarını 

TSK’ya yönelik operasyonlara yönelten 
nedenlerden en önemlisi...

TSK’nın tam kadro...
Çok sayıda general, subay ve astsubay

la önce Uğur Mumcu’nun, sonra da 
Ahmet Taner Kışlalı’nın cenaze tören
lerinde hazır bulunmasıdır.

Ordudaki düşünce yapısının değişimin
den rahatsız olanlar önce kendi iktidar
larını sağladılar...

Ve...
İşe çuval geçirerek başladılar.

Son söz;
ABD içinde diğer emperyalist ülkeler 

içinde her şeyin önünde kendi toplum- 
larının çıkarları gelir.
Afrika’daki aç ve hasta insandan bile.

Gemlik Ticaret Borsası Meclis seçimleri 17 Mart 2013 Pazar günü, Yönetim 
Denetim kurulları asil ve yedek üyeleri ile Merkez delege seçimleri ise 23 
Mart 2013 Cumartesi günü Ticaret Borsası Salonunda yapılacak.
Türkiye’de Ticaret 
ve Sanayi Odalarıyla 
Ticaret Borsalarında 
seçim fırtınası esi 
yor.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
seçim takviminin 
belirlenmesinden 
sonra, şimdi de 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın seçim 
takvimi belli oldu. 
Gemlik Ticaret 
Borsası üyelerinin 
NACE Kodlarının 
belli olması ardın
dan, TOBB tarafın
dan Vergi 
Daireleri’nden kendi
lerine bildirilen 
üyelerin listelerin 
gelmesi sonrası 
seçimlerde oy kul
lanacak üyelerin

durumları belli oldu.

SEÇİMLER
MART AYINDA 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim

Kurulu Başkam 
İlhan Acar, Borsa 
Meclis ve Yönetim 
Kurulu ile TOBB 
delege seçimlerinin 
tarihlerinin belli

olduğunu söyledi. 
Acar, “Borsa Genel 
Sekreterimiz, seçim 
takvimini İlçe Seçim 
Kurulu’na bildirdi. 
14 kişilik Borsa 
Meclisi seçimleri 17 
Mart 2013 Pazar 
günü, 5 kişilik Yöne 
tim Kurulu ve denet 
leme kurulu asil ve 
yedek üyeleri ile 
TOBB delege seçim
leri ise 23 Mart 2013 
Cumartesi Borsamız 
Salonu’nda yapıla
cak.” dedi.
İlçe Seçim Kurulu’na 
bildirilen Gemlik 
Ticaret Borsası 
seçimleriyle ilgili 
olarak önümüzdeki 
günlerde 
duyuru yapması 
bekleniyor.

İbrahim Babür’ün gazetemizde yayınlanan öyküleri kitap haline getirildi.

‘Girifte yasanmış Olaylar Mı tıltı
Emekli PTT Müdürü 
İbrahim Babür 
tarafından derlenen 
“Giritte Yaşanmış 
Olaylar” adlı kitap 
piyasaya çıktı. 
Girit Türklerinden 
olan bir ailenin 
oğlu olan 
İbrahim Babür’ün, 
Kurtuluş Savaşı 
sonunda imzalanan 
Lozan Antlaşması 
sonrası Girit’ten 
Türkiye’ye göç 
eden ailelerin 
Atatürk’e olan 
sevgisini kaleme 
alan yazısının 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde yayın
lamasından sonra, 
Girit’te Yaşanmış 
Olayları yazmaya 
başlayan Babür, 
yazılarını derle 
yerek kitap haline 
getirmek istedi. 
Gazetemiz ile Girit 
ve Rumeli Türkleri 
Derneği Başkanı 
Ahmet Çakmak’ın- 
da destekleri ile 
kitap basımına ka

rar verildi. 
Geçtiğimiz günler 
de basımı tamamla 
nan kitabın dağıtımı

KİTAP FİKRİ NASIL 
DOĞDU 
İbrahim Babür 
"Giritte Yaşanmış

yazdı:
“Bu kitabı yazma 
fikri nasıl doğdu? 
Yedi, sekiz yaşına 
gelmiştim. Tüm 
insanlar gibi, konu 
şulan ve yaşanan
ları irdeliyor, değer 
lendiriyordum.
Mübadillerin ana 
yurda gelişleri, he 
nüz on dört, onbeş 
yılını doldurmuştu. 
Girit mübadillerinin 
hemen hemen pep 
si Türkçe bilmiyor
du. Yerleşik halk 
onlara, “Bir gavur 
gitti, bir gavur 
geldi.” şeklinde 
dışlıyordu.
Bu durum onların 
içle rine kapan
malarına neden 
olmuştu." 
İbrahim Babür 
kitabının ilk sayı 
larını Türkiye’nin 
tanınmış gazeteleri 
nin Girit kökenli 
köşe yazarlarından 
Yımaz Özdil ve

na başlandı. Olaylar” kitabının 
ön sözünde şöyle

Taha Akyol’a gön
derdi.
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Gizli Bölnıeıleti Esrarı W inMıı
Bursa'nın Beyazıt 
Mahallesi'ndeki iki 
ayrı eve baskın 
düzenleyen ekipler, 
4 kilo esrar ile 850 
ekstacy hap ve 8 
paket bonzai ele 
geçirdi. Baskın 
düzenlenen evler
den birine giren 
ekipler, yaptıkları 
aramada uyuşturu
cu maddeyi bula
mayınca, eğitimli 
köpek Alfa, esrar 
maddesini koku 
alma özelliği 
sayesinde 
gizlendiği yerde 
buldu.
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 
yaptıkları çalış

Taloua'ıla EM Fabrikasındaki
Yangın Konirol altına ftlındı

Yalova'da, Aksa 
Akrilik Kimya 
Sanayi 
A.Ş.Fabrikası'nda 
çıkan yangın kon
trol altına alındı. 
Yangın soğutma 
çalışması devam 
ediyor.
Yalova-Karamürsel 
yolunda bulunan 
Aksa Akrilik 
Kimya Sanayi A.Ş. 
Fabrikası'nda 
sabah saat 
08.00'de başlayan 
yangın yaklaşık 
6 saat sonra 
kontrol altın 
alındı.
İtfaiye ekipleri 
soğukta 
çalışmaları için 
yoğun gayret 
sarf ediyor. 
Yangının 
söndürülmesi 
için çevre illerden 
çok sayıda itfaiye 
ekibi de desteğe 
geldi.

FOLKLİFT 
İHTİMALİ 
Yangının, elyaf

malar sonucu 
Beyazıt 
Mahallesi'ndeki iki 
ayrı evde uyuşturu
cu madde bulun
duğunu belirledi. 
Arama kararının 
ardından operas 
yon yapan ekipler, 
evlerin ilkinde 1 
kilo esrar, 850 adet 

depolarında 
çıktığı ve kimyasal 
maddelerin bulun
duğu depolara 
uzak olduğu 
belirtildi.
Çıkış nedeni henüz 
belirlenemeyen 
yangının, folklift 
aküsünün 
patlaması sonucu 

çıkmış olabileceği 
ihtimali üzerinde 
duruluyor.
Yangın nedeniyle 
geniş güvenlik 
önlemleri alındığı 
görüldü, 
Polisin, Yalova- 
Karamürsel 
yolunu tek şeride 
düşürmesi 

ekstacy hap ile 8 
paket bonzai hap 
ele geçirdi.
Uyuşturucu mad
deleri İstanbul'dan 
getirdiğini 
söyleyen Yılmaz T. 
(20) gözaltına 
alındı.

HALI ALTINDA 

nedeniyle uzun 
araç kuyrukları 
oluştu.
Aksa tarafından 
yapılan açıklama
da, şöyle denildi: 
"27 Ocak pazar 
günü sabah 
08.30 sıralarında 
Aksa Akrilik 
Kimya Sanayi A.Ş. 
mamul ambarında 
çıkan yangına 
teknik ekipler 
tarafından anında 
müdahale 
edilmiştir.
Çevre ilçelerden 
gelen İtfaiye ekip
leri de yangının 
mamul ambarı 
dışına

ÖZEL BÖLME

İkinci eve giren 
ekipler ise, yaptık
ları aramalarda 
herhangi bir uyuş
turucu maddeye 
rastlamadı. Bunun 
üzerine eve getir
ilen eğitimli köpek 
Alfa, salondaki halı 
üzerinde tepki 
verdi. Halıyı 
kaldıran ekipler, 
döşeme içerisine 
hazırlanmış özel 
bir bölme buldu. 
Bölme içerisinden 
ise 3 kilo esrar ele 
geçirildi. İki ayrı 
suç kaydı bulunan 
Seyithan D. (19) 
gözaltına alındı. 
Sorgulamalarının 
ardından iki şüphe
li adliyeye sevk 
edildi 

sıçramaması için 
gerekli 
tedbirleri almıştır. 
Bir can kaybı 
yaşanmamıştır 
ve yaralı 
personelimiz 
bulunmamaktadır. 
Büyük bir 
oranda kontrol 
altına alınan yangı
na neden olan 
unsurlar yetkililer 
tarafından 
araştırılmaktadır." 
Fabrika içinde 
toplantı yapan 
yetkililerin 
son durum 
hakkında açıklama 
yapması 
bekleniyor.

Yedek Parça Yüklü 
Dorseyi Çalan Hırsız 
Hanese Sayesinde

Yakalandı
Bursa'da otomobil 
fabrikası önündeki 
yedek parça yüklü 
TIR dorsesini 
başka bir çekici ile 
çalan zanlı, güzer
gahtaki mobese ve 
güvenlik kameraları 
sayesinde 
Kocaeli'nin Gebze 
ilçesinde yakalandı. 
Osmangazi ilçesi 
Yalova yolu 
üzerinde, içerisinde 
otomotiv yan 
sanayi parçaları 
yüklü TIR dors- 
esinin çalınması 
üzerine Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Oto 
Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri 
harekete geçti. 
Yükü ile birlikte 
çalınan dorsenin 
plakası mobese 
kayıtlarından ince
lendi. Başka bir 
çekici marifeti ile 
çalındığı belirlenen 
dorsenin Yalova 
yolundan İstanbul 
istikametine gittiği 
tespit edildi. Çalıntı 
dorsenin 
Kocaeli'nin Gebze 
ilçesine bağlı Pelitli 
köyünde boş bir 
arsada yükü 
boşaltılıp terk 
edilmiş halde

Tatile Çitti, 
Altınlarını 
Kaptırdı

Bursa'da bir villaya 
giren hırsız, yak
laşık 8 bin 500 lira 
değerindeki altınları 
çaldı. Edinilen bil
giye göre olay, 
Nilüfer ilçesi Kültür 
Mahallesi Derya 
Sokak üzerinde 
meydana geldi. 
Ailesiyle birlikte 
tatile giden Adnan 

bulundu. Şüpheli 
B.S.O. adına tescilli 
olan çekiciye takılı 
olarak bulunan 
dorse sahibi U.D.' 
ye teslim edildi. 
Olayı gerçek
leştirdiği tespit 
edilen 2 şüpheli 
kişiden M.D. 
yakalanarak 'hırsı
zlık' suçundan 
hakkında düzenle
nen tahkikat evrakı 
ile adliyeye sevk 
edildi. Zanlı, 
nöbetçi mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine konuldu. 
Olayın diğer şüphe
lisi B.S.O.'yu ise 
yakalama çalış
malarının sürdüğü 
açıklandı.
Öte yandan Yıldırım 
ilçesi Mimarsinan 
Mahallesi'nde de 
damperli bir kam 
yon park halinde 
bulunduğu sırada 
çalındı. Kamyon, 
lastikleri ve 
damperi sökülmüş 
olarak Kocaeli'nin 
Kartepe ilçesinde 
bulundu. Kamyona 
ait parçalar araç 
sahibine teslim 
edildi. Olayla ilgili 
gözaltına alınan 7 
kişiden 4'ü tutukla
narak cezaevine 
konuldu.

A., evine hırsız 
girdiğini fark etti. 
Adnan A., yatak 
odasındaki 3 tam, 4 
yarım ve 33 çeyrek 
altının çalındığını 
gördükten sonra 
karakola müracaat 
etti. Polis, 
müştekinin şikayeti 
üzerine şüpheli Y.M 
isimli şahsı arıyor

Gemlik Körfez www.BemllKKorfezgazetesl.com

http://www.BemllKKorfezgazetesl.com


Gemlik Körfez Sayfa 428 Ocak 2013 Pazartesi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mübadele yılları ve 
Girit’te Yaşanmış Olaylar 
Zorunlu göç Balkanlardan Anadolu’ya 

olduğu kadar Anadolu’dan Balkanlar’a da 
yaşandı.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu 
topraklarının müttefikler tarafından payla 
şılması ardından, Yunan askerlerinin kalan 
yerlerin işgali için İzmir’e asker çıkarılması 
ile başlayan süreç önemlidir.

600 yıllık OsmanlI İmparatorluğunun 
yıkılması ile sonuçlanan Birinci Dünya 
Savaşı, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 
başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın başarı ile 
sonuçlanmasıyla yeni bir dönemi başlattı.

Asırlardır Anadolu topraklarında birlikte 
yaşayan müslüman Türkler ile Hıristiyan 
rumların yolları ayrıldı.

Yunan askerlerinin Anadolu’ya gelme
siyle onlara destek verep komşuları 
Türklerin ölümüne, eziyet çekmesine göz 
yunan eski komşular korkularından zorun
lu olarak Yunan askeri Anadolu’dan geri 
çekilirken gemilere binerek yurdu terk 
ettiler.

Bu zorunlu göç sırasında canlarından, 
mallarından oldular..

Aynı durum Rumeli’de yaşayan müslü
man Türkler için de geçerliydi.

OsmanlI vilayeti olan Girit’ten Balkan 
Iardan göç sırasında, yüzbinlerce Türk 
açlıktan, hastalıktan, veya Rum çetelerinin 
kurşunlarıyla öldüler.

Asırlardır birlikte yaşayan o insanlar, 
mallarını sevdikleri toprakları bırakıp Ana 
dolu topraklarına göç ettiler.

İbrahim Babür büyüğümüz, bu göçler 
sırasında ve Girit’te OsmanlInın son dö 
nemlerinde yaşananları gazetemizde maka 
le olarak yazmıştı.

İbrahim Babür’ün ablası Kemal Teyze 
bizim komşumuzdu.

O Girit’te doğmuştu.
İbrahim Amca o günleri anımsamıyor 

ama büyüklerinden duyduklarını tarihe not 
düşsün diye gazetemizde yazdı.

Bu anlatılanlar bir belge olmasa da, yüz 
de yüz gerçek olmasa da, anlatılanlarda 
gerçeklik payı vardır diye düşünüyorum.

Gazetemizde yazdıklarını kitaplaştırmak 
istediğini söylediğinde, İbrahim Amca’ya 
destek verdim.

O da titiz bir çalışma ile yazıları birara 
ya toplattı.

Sevgili Ali Aksoy’un çocukları Av. 
Özgür Aksoy ve kardeşleri Önder ile Onur 
Aksoy’un katkıları oldu.

Erhan Izgi hocam düzeltmenliğini yaptı.
Eşim Serap’ın katkıları büyük oldu.
Ahmet Çakmak ve ağabeyinin maddi 

destek sözü ile çıkılan yolun sonuna gelin
di.

Girit Mübadillerinin 90. yıldönümünde 
"Girit’te Yaşanmış Olaylar’’ adlı kitabı 
yayınladık.

Ardından İnan Tamer ağabeyimin gaze 
temizde yazdığı 52 hafta süren anıları var. 
O’nu da dizdik.

Gazetemizin 41. yayın yılına 
yetiştirmeyi düşünüyoruz.

Eski Gemlik fotoğrafları albümünü de 
basacağız. Sağ olursak, bu fotoğrafların 
bir de sergisini açacağız.

İbrahim Babür’ün kitabı Gemlik Kültürü 
ne bir armağandır.

O’nun kitabını eline aldığında yaşadığı 
mutluluğu görmeliydiniz.

Bursa amatör Spor 
Kulüpleri Federas 
yonu yöneticileri ve 
külüp başkanları 
Gemlik’te buluştu. 
Cumartesi günü 
Gemlik Atatepe 
Tesisleri’nde 
biraraya gelen 
Bursa Amatör 
Kulüpler Federasyo 
nu kulüpleri başkan- 
ları 5. toplantısını 
Gemlik’te yaptı. 
Federasyon Başkanı 
Cemal Vardar ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ile taban bir
liklerinin başkanları

Basın İlan Kurumu Anadolu pazete Sahipleri Temsilciliği seçimleri yapıldı

NuriKolaylı2.tezBKyöMtlmiBeflMlıawrılı
Basın İlan Kurumu 
Anadolu Gazete 
Sahipleri Temsilcili 
ği seçimi Ankara'da 
Türkiye genelindeki 
gazetelerin temsilci
lerinin katılımıyla 
yapıldı.
Seçimde Selçuklu 
Yayın Grubu Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan 578, 
oy alarak güven 
tazelerken, Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Mehmet 
Nuri Kolaylı 566 
oyla, Şevket Erzen 
ise 559 oyla temsilci 
seçilen diğer isimler 
oldu 
Basın İlan Kuru 
mu'nda Anadolu'da 
ki bütün gazeteleri 
temsil edecek ve 
onların haklarını 
savunacak olan 3 
ismin belirlenmesi 
için her iki yılda bir 
yapılan temsilcilik 
seçimleri dün Anka 
ra'da bulunan Rixos 
Otel'de yapıldı. 
Anadolu Gazete 
Sahipleri Temsilci 
seçimlerine İç 
Anadolu Bölgesi’n 
den Selçuklu Yayın 
Grubu Yönetim 
Kururlu Başkanı 
Mustafa Arslan ve 
Yusuf Gürbüz, 
Karadeniz

Kuşadası Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. GÜL UÇAR

Gemlik Kulüp geldiler. kulüplerinin
Başkan ve yönetici- Toplantıda Bursa sorunları
leri ile biraraya amatör spor ele alındı.

Bölgesi’nden Şevket 
Erzen ve Kemal 
Özdilek, Marmara 
Bölgesi’nden 
Mehmet Nuri Kolaylı 
ve Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi’nden 
İbrahim Aslan aday 
oldu. Seçimde 1058 
oy kullanılırken, 41 
py geçersiz sayıldı. 
Çarşaf listenin 
uygulandığı 
seçimde Selçuklu 
Yayın Grubu 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 
Arslan578, Mehmet 
Nuri Kolaylı 566, 
Şevket Erzen 559, 
Yusuf Gürbüz423 , 
Kemal Özdilek 442 
ve İbrahim Aslan 
450 oy aldı. 
Çok sayıda 
gazetecinin katıldığı 
seçime Basın İlan 
Kurumu Başkanı 
Mehmet Atalay ile 
Basın Yayın 
Enformasyon Genel 
Müdürü Murat

Karakaya da katıldı. 
Divan kurulunun 
belirlenmesinin 
ardından adayların 
kısa özgeçmişleri 
slayta gösterildi. 
Sonrasında Basın 
İlan Kurumu 
Başkanı Mehmet 
Atalay ve Basın 
Yayın Enformasyon 
Genel Müdürü Murat 
Karakaya birer 
selamlama konuş
ması yaptı.
Basın İlan Kurumu 
Genel Müdürü 
Mehmet Atalay, 
Anadolu basınının 
önemine vurgu yap
tığı konuşmasında, 
her fırsatta yerel 
demokrasinin 
vazgeçilmez bir 
unsuru olarak belir
tilen yerel 
gazetelerin her 
dönem için var ve 
güçlü olması gerek
tiğine dikkat çekti. 
“Anadolu basını var 
olduğu sürece biz 
de varız” diyen

Mehmet Atalay, “Siz 
Anadolu gazetelerin, 
den aldığımız güçle 
birlikte daha büyük 
başarılara imza atı 
yoruz. Bu seçim de 
bize farklı bir güç 
katıyor. Bundan 
sonra atacağımız 
güçlü adımlarda bir
likten ğimizi devam 
ettirm eliyiz.
Sorunlarımızı kav
gayla değil, 
kardeşçe ve barış 
içerisinde çözmeli 
yiz. Kavgalar hiçbir 
zaman çözüm 
değildir. Bir ailenin 
fertleri gibi biraraya 
gelip sorunlarımıza 
çözüm bulalım, \ * 
Anadolu basınının 
gücünü herkese 
gösterelim” dedi. 
ANADOLU'NUN 
GÜÇLENMESİNDE 
ANADOLU BASINI 
NIN EMEĞİ BÜYÜK 
Basın Yayın 
Enformasyon Genel 
Müdürü Murat 
Karaka ya da, 
Anadolu 
gazetelerinin 
Anadolu 'nun 
güçlenmesinde, 
yeşermesinde ve 
kendisini göster
mesinde çok büyük 
bir emeğe sahip 
olduğunu dile 
getirdi

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

BEN ULUSALCIYIM
Başbakan 

Gaziantep de açılış 
törenlerinde halka 
hitaben yaptığı 
konuşmada; eşi 
için ‘'Şubatta 
atama iştiyoruz" 
diye bağıran 
öğretmene, "atama 
yok" dedi.

Genç adam; 
"atama yoksa, 
sana oy da yok" 
deyince, kızılca

kıyamet koptu.
Başbakan açtı 

ağzını yumdu 
gözünü.
"işte bunlar 

ulusalcıların uzan
tısı" dedi.

Ulusalcılık sizin 
biat kültürünüze 
tabiki uymaz.

Ulusalcılar hak 
arar.
Sizin anlayışı 

nızda, ‘size biat 

edenler, ancak 
sizin verdiğiniz le 
yetinir.’

Yetinmeyenler, 
‘Benim hakkım bu 
değil’ diyenler, 
hak arayanlar 
ulusalcı dırlar, 
yani, suçlu durlar.

Bakın, ben ulu 
salcılığı şöyle tarif 
ediyorum;

-Irkçı değilim. 
Bu ülkede yaşa 

yan tüm insanları 
seviyorum.
-Bölücülüğe 

karşıyım.
-Gericiliğe 

karşıyım.
-Emperyalizme 

karşıyım.
-Özgürlükçüyüm.
-Demokratım.
-Laikim.
-Dinci değil, din

darım.
-Atatürk devrim- 

lerinden yanayım.

Aydınlanmacıyım.
-İnsan haklarına 

saygılıyım.
-Devrimciyim.
-Akılcılıktan 

yanayım.
-Kaderci değilim.
-Pozitif bilimlere 

inanıyorum.
-Hak aramadan 

yanayım.
-Sosyal adalete 

inanıyorum.
-Hukukun üstün

lüğüne inanıyo
rum.
-Herkesin milli 

gelirden eşit pay 
almasından 
yanayım.

-Misak-ı Milli ye 
inanıyorum.

-İbadet özgür
lüğüne inanıyo
rum.
-Milli servetleri 

mizin peşkeş çe 
kümesine karşı 
yım.

-Halkçıyım.
-Milliyetçiyim, 

milli değerlerimi 
zin satılmasına 
karşıyım.
Türküm, doğru 

yum, çalışka mm.
Kürtseniz, 

doğruysanız, 
çalışkansanız karşı 
değilim.

Köküne kadar 
ulusalcıyım.
VAR MI İTİRAZI 

OLAN?...

Mim ttliii Mlı

Gemlik İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Gemlik 
Müteahhitler 
Derneği'ni ziyaret 
etti.
29 Ağustos 2012'de 
göreve başla
masının ardından 
hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunan 
kurum ve kuru
luşlara iade-i 
ziyaretlerde bulu
nan Kaymakam Işık, 
GMD’yi de ziyaret 
etti.
Gemlik İlçe Kayma 
kamı Cahit Işık 
beraberinde Gemlik 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe ile 

Derneğin Asilhan iş 
Merkezi'ndeki loka
line gelerek GMD 
yöneticileriyle 
görüştüler.
Hamza Aygün 
başkanlığındaki 
GMD heyetinde 
dernek yönetici
lerinden Selahattin 
Ulaş, İrfan Çakır, 
Ferhat Kurt, Murat 
Çakır ve dernek 
üyelerinde^ Mustafa 
Yiğit ve ÖQier Kınık 
hazır bulundular.
GMD Başkanı 
Hamza Aygün 
Kaymakamrlşık'a 
ziyaretinden duy
duğu memnuniyeti 
ileterek demek 

adına teşekkür etti. 
Kaymakam Işık 
göreve gelmesinin 
ardından birçok 
kurum ve kuruluşun 
hayırlı olsun ziyare
tine geldiğini 
belirterek iade-i 
ziyaret kapsamında 
GMD de bulun
duğunu ifade etti. 
Kaymakam Işık ve 
GMD yöneticileri bir 
süre sohbet ederek 
karşılıklı görüş 
alışverişinde bulun
dular.
Kaymakam Işık 
geçtiğimiz günlerde 
İşçi Emeklileri 
Derneğini ne ziyaret 
etmişti.

İlçenin belirli semt
lerini su baskın
larından korumak 
amacıyla, BUSKİ 
tarafından Emin 
Dalkıran 
Kordonu’na yap
tırılan bomba istas 
yonu kordonun 
estetiğini bozdu. 
Anavatan Partisi 
döneminde 
Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır tarafın
dan yaptırılan Nezih 
Dimili ve Mehmet 
Turgut dönem
lerinde de yeşil
lendirilerek ağaç

landırılan Emin 
Dalkıran Kordonu 1 
Nolu Aralık Adliye 
karşısındaki kordo
nun yeşil alanına 
pompa istasyonu 
için BUSKİ tarafın
dan trafo merkezi 
ve toplama havuz 
lan yapılması 
nedeniyle, bozulan 
yeşil alanın aylardır 
yapıldığı gibi bırakıl
ması kordonun 
güzelliğini bozdu. 
Mehmet Turgut 
döneminde yap
tırılan kilim desenli 
zemin döşemele 

rinin de kırılmış 
olması nedeniyle, 
güzelim kordon 
estetikten yoksun 
kaldı.
Çevrede oturan 
apartman sakin
lerinin de şikayetle 
rine neden olan 
bomba istas 
yonunun trafo
larının zemine 
gömülebileceği, 
yapılan havuzların 
da yeşilliklerle 
gizlenerek kordo
nun güzelliğinin 
bozulmayacağı 
iddia edildi.

KAŞCDC B€KL€M€K YOK
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Buılo'ya Ulaşım flriılı Paha Kolay
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan İstanbul-Bursa 
arasında başlatılan 
deniz otobüsü sefer
lerine ilgi gün geçtik 
çe artarken, yolcu
ların kent merkezi 
ve Mudanya iskelesi 
arasındaki ulaşımı 
mn sağlanması 
amacıyla F3 otobüs 
hattı devreye alındı. 
Deniz otobüsü için
deki servis hizmet
lerinden, iskeleye 
ulaşıma kadar her 
aşamada vatan
daşlara kaliteli ve 
ekonomik hizmeti 
ön planda tutan 
Büyükşehir 
Belediyesi, vatan
daşların Mudanya 
iskelesine ulaşımı 
için yeni bir otobüs 
hattını sisteme dahil

POMPACI 
ABANIYOR

AKARYAKIT 
İSTASYONUMUZDA 
POMPACI OLARAK

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR

Nlüracaatlann şahsen yapılması gerekmektedir
BEYZR PETROL 

Hisar Mah. Yalova Yolu 
üzeri Özdilek Yanı

1. Km. GEMLİK

etti. Burulaş tarafın
dan devreye alınan 
F3 hattı sayesinde 
Mudanya Budo iske
lesi ile Bursa merke 
zi uygun fiyatlarla 
birbirine bağlıyor. 
Kabataş'tan gelen 
yolcuların bavulları 
mn taşınmasına da 
olanak sağlayan 
bagajları bulunan 55 
kişi oturma kapa
siteli modern oto

büslerle, deniz oto
büsü saatlerine 
entegre olarak sefer
lere başlandı.
Otobüslerin 
güzergahı ise; 
gidiş; Teleferik- 
Namazgah-Setbaşı- 
İnönü cd.-Haşim 
İşcan cd.-Altıparmak 
cd.-Çekirge cd.- 
Zübeydehanım 
cd.-Acemler-Sanayi 
cd.-Mudanya cd.

fcîSJF!’1'::" yapıta (ita OİIIM

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

GENLHORFEZGAZEIESI 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Preslij yanı GENLİK 

ve Mudanya 
iskelesi olarak 
belirlendi.
Dönüş hattı ise; 
Mudanya iskelesi- 
Mudanya cd.- 
Sanayi cd.-Acemler- 
Zübeydehanım cd.- 
Çekirge cd.- 
Altıparmak cd.- 
Atatürk cd.-Setbaşı- 
Namazgah ve 
Teleferik şeklinde 
olacak.

İkinci el otoda deprem

Türkiye'de 2013 yılı
na iddialı hazırlanan 
otomobil fir
malarının sıfır faizli 
krediden 10 bin 
liraya varan indirim
li kampanyaları, 
ikinci el otomobil 
pazarına darbe 
vurdu.
Türkiye pazarında 
faaliyet gösteren 
yerli ve yabancı 
otomobil fir
malarının sıfır faizin 
yanı sıra 10 bin 
liraya varan indirim
ler yapması 2. el 
oto sektörünü 
olumsuz yönde etk
iledi. Geçen sene 
devam eden kampa
nyaların bu yıl da 
devam ettiğini 
kaydeden sektör 
temsilcileri, cazip 
kampanyalar 

l vuzünden ikinci el 
[satışlarının 

düştüğünü belirtti. 
Bursa Oto Galerici 
ler Odası Başkanı 
Hakan Yanık, bunun 
ikinci el piyasasını 
olumsuz yönde etk
ile diğini söyledi. 
"SIFIR FAİZLİ 
DARBE"
Yanık, bir süredir 
yakındıkları kampa
nyaların, giderek 
arttığını anlatarak, 
"Bu kampanyalar, 
ikinci el o^pmobil 
pazarını, kelimenin 
tam anlamıyla yerle 
bir etti. Piyasa 
berbat durumda. 
Sıfır otomobilde 
sıfır faiz veren de 

var, 'şimdi al, 
baharda öde* diyen 
de var.
Kampanyalar art 
arda geliyor. 
Bayilerde haddin
den fazla araç var. 
Hala stoklarını 
bitiremediler. 
Durum böyle olun
ca, müşteri ikinci el 
galerilerin yolunu 
unuttu" dedi. 
"İKİNCİ EL ARTIK 
ESKİSİ GİBİ DEĞİL" 
İkinci el otonun 
artık karlı 
olmadığını, 8-15 bin 
lira aralığında ya da 
en fazla 20 bin 
liraya kadar olan 
araçlara talep 
olduğunu dile 
getiren Yanık, bu 
fiyatların üzerinde 
ödeme yapabilecek 
durumdaki vatan
daşların ise kampa
nyaların da etkisiyle 
sıfır otomobil satan 
bayilere yöneldiğini 
vurguladı. 
Türkiye'deki ekono 
mik ahm gücünün 
düşmesi, bankalar
daki kredi limitleri 
nin dolması insan
ların araç atımında 
ciddi anlamda 
etkilediğini vurgu
layan Yanık, 
"2012’den bekle
nilen başarıya 
ulaşamadık. 2013 
yılında işlerin açıl
masını istiyoruz. Şu 
an ikinci el araçla 
rın fiyatları yüksek 
değil. Gayet normal 
bir fiyatı var.” dedi.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Şokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 fax : (0.224)513 35 95 [

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

KULLANDIĞIMIZ KOMBİLERİN SERVİS HİZMETLERİ 
VE YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR

Evlerimize doğal- 
gaz geldiğinde bun
dan yararlanmak 
amacıyla bir de 
cihaz yani kombi 
seçtik. Aklımıza hep 
bildik markalar 
geldi: Demirdöküm, 
valliant, baymak, 
bosch, immergaz, 
viessmann, ferroli 
ve diğerleri.

Cihazı kullanmaya 
başladıktan bir süre 
sonra bakım ve 
onarım işlemleri 
gündeme gelince 
ister istemez yetkili 
servislere gittik. 
Ancak bir 
bölümünün yetkili 
servis olmadığının 
bile farkında 
değildik. Geçen yıl 
yaşadığım ilginç bir 
olayı anlatıp ders 
çıkarmanızı, benim 
yaşadığım sorunu 
sizin yaşamamanızı 
istiyorum.

Evimdeki cihaz 
immergaz markay

dı. Normal bakımı 
için servise başvur
dum. Arızasını sor
dular. Arıza yok, 
normal yıllık bakımı 
yapılacak dedim. 
Geldiler. Bakımı 
yapılırken bazen 
çok az basıncı yük
seliyor, onu da 
değerlendirin, 
dedim. 70 lira 
bakım ücreti öde 
dim. Sularınız çok 
kireçli, küçük bir 
aparat takalım kireç 
çözücü, cihazınızın 
ömrünü uzatır, fiyatı 
da 130 lira dediler. 
İnanıp onu da tak
tırdım. 130 lirayı da 
hemen ödedim. 
Sonradan uzmanın
dan takılan 
parçanın pek önem
li olmadığını da 
öörendim.

Ertesi gün kom
biden şakır şakır su 
akmaya başladı.

iki gün sonra 
geldiler, eşanjör 

delinmiş olmalı, 
onu değiştirmemiz 
gerekli, fiyatı da 350 
lira ama 300'e 
takarız, işçilik de 
almayız dediler. 
Başka seçeneğim 
olmadığı için kabul 
etmek zorunda 
kaldım.

Yanımızda bir tane 
var onu takabiliriz 
deyip taktılar.

Ben de 300 lira 
ödemeyi yaptım.

Ertesi gün yine 
aynı durumu 
yaşadım.

Tekrar iki gün 
sonra geldiler, tak
tıkları eşanjörün 
eskilerle karışmış 
olabileceğini, kar
goyla yenisini 
isteyelim dediler. 
Peki deyip bir hafta 
bekledim, parça 
geldi müsaitseniz 
yarın gelip takalım 
dediler.

Uygun olduğunu 
belirttim.

Geldiler, getirdik
leri parçayı taktılar, 
artık sorun yaşa
mazsın deyip gitti 
ler.

Ne ilginçtir ki aynı 
sorun ertesi gün de 
gündeme geldi. 
Yine şakır şakır 
kombiden su akıy
ordu.
Arızanın bu 

parçadan kay
naklandığına inan
mıyordum.

Görevli kişileri 
tekrar aradım.

Gelip bakarız 
dediler.

Gündüz gelecek
lerini söylemelerine 
karşın gece 
20.30'da gelince 
ben de bu saatten 
sonra size zaman 
ayıramam, yarın 
gelin dedim.
Servis elemanı bir 

daha gelip kom
bime bakmaya
cağını, başka 
birinin gelip baka

cağını söyledi.
Ertesi gün 

Bursa'dan gelen bir 
başka servis 
görevlisi yeni bir 
eşanjör taktı ve bir 
de combinin mus
luğunu değiştirdi. 
Yetkiliye, eşanjör 
sağlam, eskiyi takın 
dememe karşın, 
yarın tekrar gelip 
onunla uğraşamam 
dedi.

Siz olsanız ne 
yaparsınız?
Vatandaş olarak 
hakkınızı nasıl 
ararsınız?

1-Normal çalışan 
kombim sözüm ona 
servis elamanları 
sayesinde arızalı 
duruma getirildi.

2- Gereksiz yere 
parça değiştirildi ve 
ben gereğinden 
fazla para ödedim.

3- Günlerce 
zamanım boş yere 
harcandı.

4-Cihazı üreten 
firmanın genel 
müdürlüğüne olayı 
ve şikâyetimi ilet
tim, ne yazık ki hak
lısın ya da hak
sızsın diye bir yanıt 
verme gereği duy
madılar.
5- Arıza, anladığım 

kadarıyla sadece 
musluktan kay
naklanıyordu.
Ama bunu bir 

türlü kabullenmedi “ 
ler.

Bir yurttaş olarak 
yapmam gereken 
tek şey kalıyor 
geriye: cihazımı 
değiştirmek. Bunu 
yaparken servisinin 
bilgili, deneyimli/ 
dürüst olmasına 
özen göstereceğim. 
Ona göre yeni bir 
cihaz alacağım.

Siz siz olun 
cihazın markasına 
güvenip onu 
almayın! Asıl sorun 
alacağınız servis 
hizmetidir. Çevre 
nize, eşinize dos
tunuza sorun, 
araştırın. Üzülmek, 
aptal yerine konul
mak istenmiyor
sanız ve gereksiz 
yere para harcamak 
istemiyorsanız, bir 
kere değil bin kere 
düşünün ve 
kararınızı öyle 
verin.

Bu olayı yaşadık
tan sonra 
çevremdeki kişilerle 
sorunu paylaştığım
da pek çok vatan
daşın servis 
hizmetinden dolayı 
benzeri sorunları 
yaşadığını 

öğrendim.
Siz, bu ve benzeri 

sorunları yaşamak 
istemiyorsanız, 
aman dikkatli olun!

100 liralık Altınlar Geliyor
Türkiye Kuyumcular 
Birliği Oda ve 
dernek başkan- 
larının talebi üzerine 
1 ve 0,5 gramlık 
altın üretmek için 
çalışma başlatan 
darphane ve damga 
matbaasının, yeni 
altınları 2013 yılı ile 
birlikte piyasaya 
sürmeyi planladığı 
belirtildi.
özel günlerde tercih 
edilen takı amaçlı 
çeyreğin pahalı 
olması ve çeyrek 
altına alternatif stan
dart dışı muhtelif 
ürünlerin ortaya çık
ması nedeniyle 
piyasaya regülasyon 
ihtiyacı duyan darp 
hanenin, geliştirdiği 
yeni gram altınları 
piyasaya sürmeden 
önce sektör men 
suplarıyla paylaş
mayı planladığı

| bildirildi._________

22 ayar 1 ve 0,5 
gram ağırlığında 
yuvarlak şekle sahip 
olacak altının 
isminin darphane 
'gram altını* olacağı, 
ne kadar üretile
ceğinin ise kuyum
culardan gelen 

talebe göre belir
leneceği belirtildi, 
öte yandan kuyum
cular tarafından 
gelen altın talebini 
aynı gün karşılamak 
için darphanenin 
söz konusu üretim 
potansiyeline 

ulaştığı ve kuyum
cuların cumhuriyet 
siparişlerini aynı 
gün içerisinde ala
bileceği bildirildi. 
Diyarbakır 
Kuyumcular Odası 
Başkanı Mustafa 
Akkul, 2013 yılı mart 
ayının son haftasın
da çıkacak olan 
gramlık çeyrek altın
ların sektöre yararlı 
olacağını söyledi. 
Akkul, "Düğünlerde 
gelenek olarak TL 
bazında takı 
takılmıyor. Mevcut 
çeyrekler de 
herkesin alabileceği 
fiyatta olmadığı için 
çıkacak olan 1 gram 
çeyreklerin 100 TL 
civarında olması 
herkese yarayacak
tır. Bu hem vatan
daşın yararına hem 
de sektörün yararı
na olacaktır" diye 
konuştu.

Türkiye'nin önemli 
kış turizm merkez
lerinden Uludağ, 
okulların kapan
masıyla birlikte 
vatandaşların 
akınım uğradı. 
Türkiye'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
Uludağ'da tatilciler 
karın tadını doy
asıya çıkarıyor. 
Sömestr ve hafta 
sonu tatilini fırsat 
bilen günübirlikçil
er pistlere akın 
ederken, kar kalın
lığının 2 metreye 

ulaştığı Oteller 
Bölgesi'nde renkli 
görüntüler oluştu. 
Uludağ'da bazı 
acemi kayakçılar 
kendi çabalarıyla 
kayak öğrenmeyi 
tercih ederken, 
kimileri de profes 
yönel eğitmenler 
eşliğinde uygula
malı olarak eğitim 
alıyor. Pistlerde 
yerlerini alan minik 
kayakçılar da eğit
menleri eşliğinde 
kayak yapmayı 
öğreniyor.
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Yelkene Mini; Yalıkavakla yarışacak
Türkiye Yelken 
Federasyonumun 
2013 yılı Faaliyet 
Programında yer 
alan Optimist ve 
Laser Standart-Laser 
Radial-Laser 4.7 Yarı 
Yıl Kupası Yelken 
Yarışları 28 Ocak - 
01 Şubat 2013 tarih
leri arasında, 
Yalıkavak Belediyesi 
Yelken Kulübü ev 
sahipliğinde 
Muğla'da yapılacak. 
Bu yarışlar, Optimist 
ve Laser Standart, 
Laser Radial, Laser 
4.7 sınıfları için 
seçme kriterlerinden 
biri olduğu belirtildi. 
2012 yılı Laser ve 
Optimist sınıfı Rank 
Listesinde yer alan 
sporculardan ilk

yüzde 40'a giren 
sporcular, TYF kon
tenjanından 
katılacak.
2012 yılı Laser ve 
Optimist sınıfı Rank 
listesinde ilk %40 
sporcudan sonra yer 
alan sporcular kendi 
ve kulüp imkanları 
ile yarışlara katıla
caklar.

YARIŞLARA GEMLİK 
YELKEN KULÜBÜ 
SPORCULARI DA 
KATILDI
Laser sınıfında 
yarışan Gemlik 
Yelken Kulübü 
sporcuları Haşan Sal 
ve Enes Topkaç 2012 
yılında gösterdikleri 
başarıdan dolayı 
Türkiye Yelken

Federasyonu kon
tenjanından Bursa ili 
adına yarışmalara 
katılacak.

Gemlik Yelken 
Kulübü kafilede 
Antrenör Mustafa 
Öncü, Sporcular

Haşan Sal, Enes 
Topkaç, Atacan 
Coşkun ve Nevzat 
Özdamar 27 Ocak

2013 Pazar günü 
sabahı Muğla 
Yalıkavak’a hareket 
ettiler.

Giicümsuor, MG karsısında lutunamadı

«T-1

Erkekler Bölgesel 
Basketbol Ligi 13. 
hafta maçında, MG 
Sporla karşılaşan 
ilçemiz basketbol 
külubü sporcuları 
rakibikarşında tutu

namadı.
Deplasmanda 
Atatürk Spor 
Salonu’nda MG 
Sporla karşılaşan 
Gücümspör, 101-52 
yepildi.

Maçın periyotları 
şöyle geçti: 
İlk periyod 24-6 
İkinci periyod 
24-21
Üçüncü periyod 32- 
10

Dördüncü peri 
yod 21-15 sonuç
landı.
Gücümspör adına 
Berkay(2) Hakan(2) 
Eniscan(4) Remzi 
(16) Rıdvan(9) Fatih

(2) Musa(2) Kadir(12) 
sayı üretti.
Mg Spor adına 
Akadamar(14) 
Gülmez (6) 
Bayram(1) 
Dokuyan(17)

Burhan(4) 
Aydın(16), 
Çevik(11), Mırza(9), 
Ozaydın(6), 
Yaşar (11), 
Yoğurtçu(4), 
Akkoyun(3)

K0Ş6D6 B6KLEM6K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Havigasyon anili hedaua
Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı, ücretsiz 
olarak kullanılacak 
‘Ulusal Ulaşım 
Portalı’ isimli navi- 
gasyon sistemini 
devreye soktu. 
Sisteme 
‘www.ulasim.gov.tr’ 
sitesinden ulaşa
bilir ya da akıllı 
telefon ve tabletler 
için uygulama 
olarak da 
indirilebilir.
ULAŞTIRMA, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı tarafın
dan hayata geçir
ilen ‘Ulusal Ulaşım 
Portalı’ isimli navi- 
gasyon (yön 
bulma) sistemi akıl
lı telefonlarda ve 
tablet bilgisayarda 
ücretsiz olarak kul
lanılabilecek. Alt 
yapısı Türksat 
tarafından hazır
lanan 
www.ulasim.gov.tr 
portalından vatan
daşlara, gidecekleri 
yerle ilgili alternati
fli güzergah 
seçeneği sun
duğunu söyleyen 
Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Başkanı 
Erol Yanar, 
“Türkiye’deki e- 
dönüşüm kap
samında Bakanlığın 
yerine getirmekle 
yükümlü 
olduğu bilişim pro

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

i
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 Mud. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Bol.Şef. 513 12 86
Milli Egt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik 5b. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Mud. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Mud. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Mud, 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Mud. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcarı Petrol 513 10 79
MAR-PET 6 13 30 33
Tuncay Otogns si 3 16 45
Boyzn Petrol a 1 3 01 .03

Pegasus Akmış Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Tunzm 512 10 72
Kanberoğlu-csadaş 514 45 49
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

0
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev Hast 513 23 29
Mer Sag Ocağı 513 10 68.
Tomokay Tomografi 513 g5 29
Konut Tıp Mrk 514 B0 08

TAKSİLER

Körfez Takeı 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 İŞİ. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4483 

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

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

Tef-'- 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)

jesiyle yenilenen 
yolların nasıl daha 
efektif kullanılması 
gerektiğini bilişim 
teknolojisiyle 
ortaya koyduk. 
Türkiye’deki e- 
devletten sonra 
kamudaki 
en kapsamlı ente
grasyon projesinde 
tamamen yerli hari
ta kullanıldı” dedi. 
EN HIZLI VE UCUZ 
GÜZERGÂH
Hava durumu bilgi
leriyle zenginleştir
ilen portalda, 
vatandaşların gide
cekleri güzergahta
ki araçları 
maliyetine göre 
seçme şansına da 
sahip olduğunu ve 
yol tarifinin yazılı 
yapıldığı bilgisini 
veren Erol Yanar 
“Kara, hava ve 
deniz ulaşımında 
faaliyet gösteren 
firmalar ile Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları’nın 
(TCDD) da bu por- 
tala entegre olmuş 
durumda.
Vatandaşların bir 
noktadan başka bir 

noktaya gitmek için 
en hızlı ve ucuz 
yolu araştırması 
için bu portalı 
hazırladık” diye 
konuştu.
MALİYETİ 2 
MİLYON LİRA 
Türksat tarafından 
yazılımı gerçek
leştirilen projenin 
maliyetinin 2 mily
on lira olduğunu 
belirten Erol Yanar, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bu pro
jeyi piyasada yap
tırsaydık 4-5 katı bir 
para öderdik. Portal 
pek çok farklı özel
liği de bir arada 
sunuyor. Gidelecek 
güzergahtaki hava 
durumu, her 4 kilo
metrekarede bir 
dijital olarak veriliy
or. Portalda ayrıca 
seyahat sırasında 
güzergah üzerinde 
bulunan benzin 
istasyonları, 
restoranlar, 
eczaneler, dinlenme 
tesisleri, tarihi yer
ler, polis ve jandar
ma gibi güvenlik 
birimlerinin de yer
lerinin gösteriliyor

Mili M M jıılıtlı
Emekli, malullük, 
dul veya yetim 
aylığı alan kişilere 
SGK'dan müjde 
geldi. 1.9 milyon 
kişinin aylıklarında 
oluşan fark şubat 
ayında ödenecek. 
Milyonlarca emek
linin merakla bek
lediği açıklama dün 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu’ndan (SGK) 
geldi. Emekli, malul
lük, vazife malul
lüğü, dul veya yetim
aylığı alan kişilerin 
aylıklarında oluşan 
fark tutarları şubat 
ayı içinde 
ödenecek.
Ödemeler aylık 
alınan günde 
SGK’dan yapılan 
açıklamaya göre 
emekli, vazife malul
lüğü, dul veya yetim 
aylığı alan 1 milyon 
923 bin 851 kişinin, 
1 Ocak 2013 tarihin
den geçerli olmak 
üzere aylıklarında 
oluşan fark tutarları, 
aylık almakta olduk
ları banka ve PTT 
şubelerine gönder
ilecek. Bu kişilere 
şubatta aylık almak
ta oldukları gün 
itibari ile ödeme 
yapılacak. SGK’nın 
açıklamasında aylık

Gemlik Körfez
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larını üçer aylıklar 
halinde alanlardan 
birinci grupta olan
lara ocak ayı olmak 
üzere 1 aylık tutarın
da, ikinci grupta 
olanlara ocak, şubat 
ayı olmak üzere 2 
aylık tutarında, 
üçüncü grupta olan
lara ocak, şubat ve 
mart ayı olmak 
üzere 3 aylık tutarın
da, aylıklarını birer 
aylık olarak alanlara 
ise ocak ayına ait 1 
aylık tutarında aylık 
farkı tahakkuk 
ettirildiği belirtildi. 
Çelik: 37 bin kişiden 
14 bini malul çıktı 
ÇALIŞMA ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 1 Ocak- 
30 Kasım 2012 tarih
leri arasında, 37 bin 

300 kişinin malulen 
emeklilik talebinde 
bulunduğunu 
belirterek, yapılan 
değerlendirme 
sonucunda 14 bin 
81 vatandaşın çalış
ma gücünü kaybet
tiğini söyledi. Çelik, 
CHP Kırklareli 
Milletvekili Turgut 
Dibek’in 2013 yılı 
Bütçe Kanunu’nun 
TBMM Genel 
Kurulu’nda 
görüşülmesi 
sırasında yönelttiği 
soruyu yazılı olarak 
yanıtladı. Bakan 
Çelik “Maluliyet 
kararı verilebilmesi 
için kişinin hastalığı 
nedeniyle bir işi 
yapamaması veya 
yürütememesi 
gerekir” dedi.

IHÜllİKIlM
VENÜS SİNEMASI 

CELAL İLE 
i CEREN: 11:30- 
i 14:00-16:30-19:00- 

21:15
CM101MMXIFUN-

DAMENTALS: 
11:30-14:30-17:30- 

20:30
REZERVASYON 

513 33 21

http://www.ulasim.gov.tr
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ÇOK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

«
AKINCI 
SİTESİ

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandınyor...

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...

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis

1 Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk. 
Kat:3D:21 Nilüfer/BURSA

İTel; 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
.info@allberkeraklncl.com
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Bursa’da kimliği belirsiz 
şahıslar park halinde bulunan 
bir otomobili molotof kokteyli 
ile yakmak istedi. Sayfa 3’de

MıwfcWıiiilıW
Gemlik Müteahhitler Derneği yap
tığı yazılı açıklamada “GMD’de isti
fa şoku” şeklinde çıkan haber 
üzerine derneğin dik duruşunu 
bozmadığı belirtildi. İlçemizdeki 
müteahhitleri biraraya toplayan 
GMD, Şubat ayında yapılacak 
GTSO seçimleri meslek komiteleri 
için seçimle 3 kişi belirledi. Ancak, 
seçim sonuçlarını beğenmeyen 
bazı üyelerin dün istifa haberi gün
deme damgasını vurdu. Dernekten 
yapılan açıklamada, seçimlerin 
demokratik yapıldığı ve derneğin 
dik duruşunu bozmadığı açıklandı. 
Haberi sayfa 4’de

MHP Biiyiiksehife ne Itadaf 
paıa Misini sunili

Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
Gemlik Belediyesine bilgi edinme kanunu 
gereği Gemlik Belediyesi’nden Bursa 
Büyükşehir Belediyesine ne kadar para 
ödendiğini sordu. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmall.com

Oda ve Borsa seçimleri 
gerginliği başladı...

Gemlik Ticaret Odası ve Ticaret 
Borsası’nın önümüzdeki ay ve Mart ayında 
yapılacak seçimlerinin heyecanı şimdiden 
ortalığı yakıp yıkmaya başladı.

Nereye gitsem, bu konu konuşuluyor, 
önce, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası

Meslek Komite seçimleri yapılacak.
17 Şubat günü yapılacak seçimlere pek 

birşey kalmadı.
Odanın 10’un üzerinde meslek komitesi 

var.
NACE kodlarına göre belirlenen meslek 

gruplarının sayıları farklı.
Gazetemizde, geçtiğimiz günlerde çıkan 

haberlerden sonra bazı komitelerde aday 
belirleme çalışmaları hızlandı.

Bunlardan biri de müteahhitleri içinde 
barındıran gruptu. Devamı sayfa 4’de

• İş Yeri Hekimliği • Portör Muayeneleri
• İş Güvenliği Uzmanlığı • İşe Giriş Raporu

• İlk Yardım Eğitimi S Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

• Risk Analizi S Periyodik Kontrollerhttp://www.gurselsensoyosgb.com - info@gurselsensoyosgb.com
Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat :1 

ORHANGAZİ - BURSA
Tel: 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmall.com
http://www.gurselsensoyosgb.com
mailto:info@gurselsensoyosgb.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Zeytinde tuz oranı, yüzde 15'lerden yüzde 2,5'lere kadar çekildi

Duyunca nutkum tutuldu...
Cezaevinde olan komutanlar, muvazzaf 

subaylar nedeniyle terörle mücadelede 
zorluk çekiliyor. İçeride 4OO'e yakın emek
li muvazzaf subay var, bunları ağırlıklı 
kısmı tutuklu ve bu arada da yine mağdur 
veya şüpheli şeklinde çağrılanlar oluyor. 
Bir de bir ajan meselesi çıktı.

Bana göre bunların örgüt kurmaktan, 
örgüt elemanı olmaktan içeride olması 
çok ağır...

Şimdi, delilleri kesinse ver hükmünü 
bitir, ama yoksa yüzlerce subayı, hele 
hele genelkurmay başkanını kalkar da bu 
şekilde değerlendirirsen, bu yanlıştır. Bu 
ordu içinde moral bozukluğuna neden 
oluyor.

Bu yenilir yutulur bir şey değil. İster 
istemez altta şüpheli sıfatıyla

232 kişi bu şekilde çağrılınca üstte de 
kuvvet komutanlarımız "biz mücadele 
verirken ben bu 232 kişiyi nasıl göndere
ceğim" diyor.

Cezaevinde mama ile beslenenler var. 
Hastanede bu kişiler ikinci bir cefa çeki 
yor. Ben bu ifadeleri kullanırken yargıyı 
yargılama amacı içinde değilim.

Ama doğru adımlar atmak lazım.
Bunların içinde karacısı var denizcisi 

var.
Terörle mücadele etmek için onlara 

ihtiyacımız var, ama oralara gönderilecek 
subayımız kalmadı.”

Sanmayın ki yukarıdaki sözler muhale
fet partisi liderine ya da baro başkanına 
veya kendisini muhalif tarafta tanımlayan 
bir sivil toplum örgütü başkanına ait.

Kime ait olduğunu okuyunca şaşıracak
sınız.

Çünkü şaka gibi...
Tırnak içindeki sözlerin tümü 

Başbakan’ın ekrandan izleyenlerin göz
lerinin bebeğine bakarak söyledikleri...

Geçmiş dönem başbakanlarına değil... 
Hem de günümüzün başbakanına...
Bir de derler ki yargı bağımlı hale geti 

rildi falan filan.
Sonra da eklerler başbakan kuvvetler 

ayrılığım tanımıyor diye...
Kalkar bir başkası şöyle bir tanımlama 

yapar... “Timsahın gözyaşları...”
Diğeri;”Yemezler, tepkileri engellemek 

için bu şekilde konuşuyorsun. En ufak bir 
şeyde yargıya talimat verdiğini söylüyor
sun.

Elbet bir gün gerçek hukuk önünde 
hesap vereceksin”

Hadi ordan hadi ordan.
Külliyen münafıkların uydurması...
İşin içinde iş var.
Onun için
Ne yazılır, ne çizilir...
Ne de yorum yapılır.
Söz bitmiştir...
Yazı da...

Son 3 yıldır bazı 
ürünlerindeki tuz 
oranını, yüzde 
15'lerden yüzde 
2,5'lere kadar çe 
kince, Türklerin yo 
ğun olarak yaşadığı 
"etnik pazar"larla 
sınırlı ihracatını, 40 
ülkeye yayan Mar 
mara Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifleri 
Birliği (Marmarabir 
lik), bu yıl 25-30 
milyon dolar ihracat 
hedefliyor. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, yaptığı açıkla
mada, 1 Kasım 2012- 
11 Ocak 2013 kam
panya döneminde 
137 milyon lira 
değerinde 44 bin 
500 ton ürün alımı 
gerçekleştirdiklerini 
hatırlattı.
Asa, birliğin genel 
satışlarının yıllık 
ortalama 28 bin ton 
seviyelerinde 
olduğunu, bu yüz
den ihracata büyük 
önem verdiklerini 
belirterek, özellikle 
Avrupa ağırlıklı dış 
satışları artırmak 
için çalışmaları 
yoğunlaştırdıklarını 
bildirdi.
Avrupa'da toplam 
satışlarının 4 bin 
500-5 bin ton 
seviyelerinde bulun
duğunu kaydeden 
Asa, şöyle konuştu: 
"Yaklaşık 10 yıldan 
bu yana Avrupa'da 
tek distribütör ile 
çalışıyorduk.
2012'nin son günleri 
itibarıyla sözleşme 
bitti ve geçtiğimiz 
aylarda aldığımız 
karar ve yaptığımız 
çalışmalar doğrul
tusunda, Avrupa'da 
toplam 12 bayi 
yapılanması gerçek
leştirdik. Daha çok 
noktaya ulaşmak ve 
daha geniş alana 
hitap etmek üzere 
böyle bir yapılanma

gerçekleştirildi. Yani 
tek bayilik siste
minden vazgeçilmiş 
oldu. Özellikle 
sadece Avrupa'daki 
hedefimiz 2013 yılı 
içinde 6 bin ton 
civarında ürün 
satışını gerçek
leştirebilmek. Aynı 
zamanda toplam 
olarak da dünya 
genelinde 40 ülkeye 
ihracatımız bulun
makta ve inşallah 
diğer ülkelerle top 
lam ihracatımızı 7 
bin ton olarak 
hedefliyoruz." 
-"Arap
Yarımadası'nda çok 
büyük potansiyel 
var"-
Asa, birliğin ihra
catında öne çıkan 
ülkelere de değine 
rek, şöyle devam 
etti: "Öncelikli 
olarak Avrupa 
ülkeleri, arkasından 
diğer ülkeler geliyor. 
Yalnız Arap Yarım 
adası'nda geçmişte 
böyle bir çalışma 
yapılmadığından ve 
çok büyük bir potan
siyel olduğundan 
dolayı, inşallah Arap 
Yarımadası'nda 
yaygın bir ağ kur
mak için çalış
malarımızı sürdür 
mekteyiz. Hatta 
geçtiğimiz günlerde 
Suudi ArabistanlI 
yetkilileri ağırladık. 
Katar heyetini ağır
layacağız. Bu tür 
gelişmelerle ihra
catımızı bilhassa, 

bugüne kadar hiç 
olmadığımız ülkel
erde ve bölgelerde 
de ihracat hedefimi 
zi artırmayı planlı. 
yoruz."
-Tuz oranı yüzde 
1,5-2 seviyelerine 
kadar düştü- 
Marmarabirlik'in, 
son 3 yıldır Ar-Ge 
birimine çok önem 
verdiğini ifade eden 
Asa, ürünlerin 
kalitesinin artırıl
ması ve aynı zaman
da tuz oranlarının 
düşürülmesiyle ilgili 
çok güzel çalış
maların ortaya çık
tığını vurguladı. Asa, 
şu bilgileri verdi: 
"Gold isminde bir 
ürünümüz var. İçin
deki tuz oranı aslın
da 1,5-2 seviyelerin 
de, ama biz ambala
jın üzerinde 2,5 
seviyelerinde yazı 
yoruz. Aynı zaman
da 'Mega az tuzlu' ve 
'Hususi az tuzlu' 
dediğimiz yüzde 4,5 
tuz oranı olan bir 
ürünlerimiz var. 
Bizim hedefimiz şu; 
Marmarabirlik olarak 
Ar-Ge birimimizin 
yapmış olduğu 
çalışmalar net
icesinde hedefimiz 
önümüzdeki yıllar 
itibarıyla bütün 
ürünlerimizde tuz 
oranlarını düşürmek. 
Marmarabirlik 'in, 
önümüzdeki yıllar 
itibarıyla tuz oranı 
düşük ürünlerle anıl
masını istiyoruz."

-25-30 milyon dolar 
ihracat hedefi- 
Hidamet Asa, bir 
önceki yıl ihracat
larında 1,5 milyon 
dolarlık bir düşüş 
olduğunu, bunun 
2011'de yaşanan 
afet ve danedeki su 
kaybından kay
naklandığını hatır
latarak, şunları kay
detti:
"İri daneli zeytin 
oluşmadı. Bu da 
tabii ki satışlarımızı 
etkiledi. Danedeki su 
kaybından dolayı en 
iri kalibreli ürün, 
270-300 kalibre 
arasındaki zeytin 
oldu. Bundan dolayı 
da Avrupa'da ağırlık
lı olarak 'mega az 
tuzlu' ve ‘hiper az 
tuzlu' satışlarımız 
noktasında yok sat
mış olduk ve aynı 
zamanda da bir 
önceki yıldan, 
2010'da da ince kali
breli ürün 
olmadığından dolayı 
bu defa bu ürünü 
satamadık. Yani 
kısacası, 2012 yılının 
ilk 3 ayında ince 
kalibreli ürün yok
luğu, son 3 ayında 
da iri kalibreli 
ürün yokluğu 
sebebiyle 
satışlarımız 
düşmüş oldu." 
Sofralık zeytinde, 
2011 yılında 23 mil 
yon dolar ihracat 
gerçekleştirdiklerini 
hatırlatan Asa, 
2013'te 25-30 milyon 
dolar sofralık zeytin 
ihracatı hedefledik
lerini bildirdi.
Bursa'da Gemlik, 
Mudanya, Orhangazi 
ve İznik, Balıkesir'de 
Erdek, Edincik ve 
Marmara Adası ile 
Tekirdağ'da Müref 
te'de kooperatifleri 
bulunan Marmara 
birlik, "sofralık 
zeytin", "zeytin 
ezmesi" ve "zeytin 
yağı" üretiyor.

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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Bursa’da kimliği 
belirsiz şahıslar 
park halinde 
bulunan bir otomo
bili molotof kok
teyli ile yakmak 
istedi.
Edinilen bilgiye 
göre merkez 
Osmangazi ilçesi 
Alemdar 
Mahallesi’nde 
meydana gelen 
olayda, kimliği 
belirsiz kişiler, 
M.E.E.’ye ait park 
halinde bulunan 
otomobile molotof

M» Mıiıııftı diisen isti M
Bursa’da merdiven 
boşluğuna 
düşen işçi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Namık Kemal

Kırmızı ışık ihlali yapınca kaza yaptı
Bursa Şehreküstü 
meydanında 
kırmızı ışık ihlali 
sonucu iki otomo
bil çarpıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
ilçesi Şehrek 
üstü Meydam'nda 
trafik lambalarında 
kural ihlali 
sonucu Emre Meral 
idaresindeki 
16 DAZ 33 plakalı
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Uludağ'da, bir 
kayak işletmecisi 
ile turist arasında 
kavga çıktı. İşlet
meci, turisti kafası
na kayak sopasıyla 
vurup yaraladı.
Mısır'dan İstanbul'a 
gelen 105 kişilik 
grup, hafta sonu 
tatilini fırsat bilerek 
Uludağ'a çıktı. 
Uludağ'da bir 
kayak işletmecisin
den saat 14.30'a 
randevu alan grup, 
zamanında gelme

Mahallesi, Namık 
Kemal Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Büyükşehir 
Belediyesi inşaat 
alanında demir 
bağlama işi yapan 
Hamit Y., 7-8 metre 

otomobil, Ahmet Beytullah idaresin

di, İşletmeci ile 
tekrar anlaşarak jet 
skiye binerek kay
maya başladılar. 
İşletmeci ile turist 
arasında tartışma 
çıktı. Sözlü tartış
mayla başlayan 
olayda işletmeci 
kayak sopasıyla 
Mısırlı turistin 
kafasına vurdu. 
Kavga daha 
fazla büyümeden 
önlenirken, olay 
yerine gelen 
ambulans 

yükseklikten zemin 
kata düştü.
112 Acil servis 
ekipleri tarafından 
hastaneye 
kaldırılan şahıs 
tüm müdahalelere 
rağmen 

hastaya müdaha
leyi yaptı.
Grubun jet ski 
yapacağını ifade 
eden turistlerin 
rehberi Seyran 
Tepe, "Bir arkada 
şimıza daha önce 
jet ski kullandığı 
için izin vermediler. 
Beni dinlemediler. 
Sonra benim mis
afirim sinirlendi. 
Geri çekilin falan 
yaptı. Bir anda 
kavga çıktı.
Turist misafirimize 

söndürmek için 
ilk müdahale 
yaparak yanmasını 
engelledi.
Polis ekipleri 
olay yerinde yap
tıkları incelemel
erde kırmızı bir 
çakmak buldu. 
Yanmaktan son 
anda kurtulan 
otomobilin 
kaput kısmında 
yanıklar olduğu 
görülürken, 
polis olayla ilgili 

kokteyli ile yakmak yandığını gören soruşturma
istedi. Otomobilin vatandaşlar, aracı başlattı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Trene, Kemal Demirel’in baktığı 
gibi bakmak!

kurtarılamadı. 
Şahıs kesin 
ölüm sebebi için 
adli 
tıp kurumuna 
kaldırılırken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

deki 34 FHZ 52 
plakalı otomobil ile 
çarpıştı.
Kazada hafif 
yaralanan Ahmet 
Beytullah ve 
arkadaşı Binali 
Temel için sağlık 
ekipleri olay 
yerinde müda
halede bulundu. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

bir kayak sopasıyla 
vurdular.
Kadınlara bile vur
dular" dedi.
Grupla birlikte 

gelen Mehmet 
Aydın ise, 
"Her şey güzel 
giderken tatsız bir 
olay yaşadık. 20 
kişi birbirine girdi. 
Kimin ne olduğunu 
tam anlayamadık" 
şeklinde konuştu. 
Jandarma olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

Önceki dönem CHP Bursa milletvekil
lerinden Kemal Demirel, her bir trafik kaza
sının onlarca can aldığı 2000’li yılların 
başında yurt çapında başlattığı demiryolu 
kampanyası nedeniyle sadece Bursa 
basınında değil, başka illerdeki yerel 
gazetelerde de haber oldu. Demirel aylarca 
çalıştı, arşivleri taradı, gittiği illerle temas 
kurup oradaki gazetelerde yer alan haber
leri derledi ve bir sergi açtı.

Nam-ı diğer “Çuf Çuf Kemal”, demiryolu 
eylemlerinin haberleştirildiği, yorumlandığı 
gazete kupürlerini Tayyare Kültür Merkezi 
salonlarında sergilemeye başladı.

Demirel’in sergi hazırlığını çok önceden 
biliyordum. Çünkü önceki karşılaş
malarımızda hem sergi hazırlığından bah
setmiş, hem de kendisi hakkında yazı yaz
mayan tek gazeteci olduğumu sitemkar bir 
şekilde ifade etmişti.

Sergilenen gazete kupürlerinin toparlan
ması için epey emek harcanmıştı. Eşi 
Nimet Demirel, birlikte çalıştıkları Emine 
Örnek İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı 
Gülşah Dikili ve daha pek çok kişinin ahn 
teri vardı.

Davet ettiler, cumartesi günü serginin 
açılışına gittik. Kupürleri inceledim- Enver 
Ayhan gibi merhum gazeteci ağabeylerim
iz de yazmış Kemal Demirel’in tren eylem
lerini" ancak bir ben yazmamışım! Sitemin 
karşılığını, anı defterine yazarak verdim.

Karaladım bir şeyler ve “İşte yazdım” 
diye bitirdim.

Sergiyi Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe de gezdi. Altepe 
gezerken yine Kemal Demirel ile göz göze 
geldik. Konuyu hiç yazmamış olmam bir 
kez daha gündeme geldi.

Tam o anda, şehir içi tramvay projesi 
nedeniyle eleştirdiğim Altepe deseydi ki 
“Bütün Bursa biliyor İhsan Bölük’ün trene 
bakış açısını!” İşte o zaman hapı yutmuş
tum. Her bir yerim kızarır, verecek cevap 
da bulamazdım doğrusu!

Kemal Demirel’e dedim ki “İyi ki bana bu 
şekilde yanıt vermediniz!”
“Ne o, otobüsçü müsün yoksa sen?” 

diye karşılık verdi. 5-10 saniye sonra 
anladı espriyi..

Oysa demiryollarına karşı olmam değil, 
Kemal Demirel’in bu konudaki mücadele
sine destek veren hiçbir yazı yazmamamın 
nedeni..

Ne peki?
Tam olarak bilmiyorum. Ama belki şu 

olabilir: Eylemin başarılı olacağına inan
mamam!

Çünkü genç Türkiye Cumhuriyeti’nde 
Atatürk ile başlayan demiryolu hamlesi, 
O’ndan sonra sekteye uğramış, emperyal
izmin dayattığı lastik tekerlekli motorlu 
araç sanayisi süreci destekler olmuş, 
demiryolu taşımacılığı ve ulaşımı yavaş 
yavaş hayatımızdan çıkarılmış..

Fakat günümüz siyasi iktidarının demir 
yollarına, “öküzün trene baktığı gibi” bak
madığını gördükçe, en çok Kemal Demirel 
adına seviniyorum..

Hakikaten bu uğurda büyük emek har
cadı..

—• DÖRT DÖRTLÜK
Gezdi yurdun dört bir yanını 
Anlattı durdu trenini, rayını 
Partisine kısmet olmadı tren getirmek 
Getirenlerden zorla aldı onursal payını

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

Oda ve Borsa seçimleri 
gerginliği başladı..

Gemlikli İnşaat Müteahhitlerini bir çatı 
altında toplayan, Gemlik Müteahhitler 
Derneği, haberimizden sonra üyeleriyle 
yaptığı toplantıda GTSO meslek komite 
seçimlerinde aday belirleme çalışması için 
düğmeye bastı.

Bu toplantıda, meslek komitesine giril 
me kararı alınmıştı.

Dernek içinde aday olmak isteyenler 
demokratik bir şekilde adaylığını koydu.

Kimdi bunlar;
Haci Örnek, Şahin Danış, Hamza 

Aygün, Halit Uslu, İbrahim Ercan, Mustafa 
Yiğit ve Yakup Yaşar Bektaş (Baytaş) 
aday oldular.

GMD’nin üyelerinin katılımıyla yapılan 
seçimlerde, Y. Yaşar Bektaş, Mustafa Yiğit 
ve Hamza Aygün en çok oyu alarak GTSO 
meslek komitesine aday gösterilme kararı 
alındı.

Buraya kadar herşey normal.
Normal olmayan ne?
GMD üyelerinden bazıları bu seçim son

rası bir yerel gazeteye yaptıkları açıklama
da dernekten istifa edeceklerini açık
lamışlar.

Kim bunlar bir bakalım.
Hacı Örnek, İbrahim Baki, Abdullah 

Özden, Şahin Danış, İsa Güler, Salih 
Yılmaz, Murat Bozdemir, Rahmi Bozdemir, 
Hacı Bozdemir, Murat Çelik, Bayram Önal 
ve Fettah Ballı...

Bunlardan Hacı Örnek ve Şahin Danış 
aday olmuş iki isim..

Diğerlerinin büyük çoğunluğu AKP’li 
isimler...

Hatta yönetim kurulu üyeleri!
Bu haberin çıkması üzerine Gemlik 

Müteahhitler Derneği dün geniş bir yazılı 
açıklama gönderdi gazetelere.

Bu açıklamayı yan sütunlarımızda oku 
yacaksınız.

Diyeceğim şu:
GTSO seçimleri bu yıl çetin geçeceğe 

benziyor.
Bunun ilk ayağı Meslek komitelerine 

girmekten geçiyor.
Meslek komitesine girenler, Oda Meclisi 

üyelerini seçecekler.
Oda Meclis üyeleri seçiminden sonra 5 

kişilik yönetim kurulu ve denetleme kurulu 
seçimleri var.

Ayrıca üst kurul, yani TOBB delegele 
rinin seçimleri yapılacak.

O nedenle, GTSO üyeleri arasında bu 
yıl yoğun bir çalışma görülüyor.

Bu çalışmalar her grupta olmasa da 
bazı meslek komitelerinde sancılı geçece 
ğe benziyor.

Seçimlere 20 gün kala heyecan daha da 
artacak gibi görünüyor.

Ticaret Borsası’nda üye sayısı GTSO ya 
göre az olduğundan ve meslek komitesi 
seçimleri yapılmayacağından, orada da 
Borsa Meclisi seçimleri önemli.

Meclis üyeleri içinde seçilecek yönetim 
kurulu için, şimdiden isimler dolaşıyor 
ortalıkta.

Net olan tek isim şimdiki başkan İlhan 
Acar.

Nazım Bayrak, bu yıl aday olacak mı 
önümüzdeki günlerde o da belli olacak.

Sizin anlayacağınız bize yapılacak çok 
haber çıkacak.

Gemlik Müteahhitler 
Derneği yaptığı 
yazılı açıklamada 
“GMD’de istifa 
şoku” şeklinde 
çıkan haber üzerine 
derneğin dik 
duruşunu bozmadığı 
açıklaması geldi. 
Dernek merkezinden 
yapılan açıklamada 
şu görüşlere verildi: 
"Gemlik yerel bası 
nında yanlış anlaşıl
malara meydan 
verecek bir haber 
üzerine kamuoyunu 
aydınlatacak bir 
açıklama yapma 
ihtiyacı doğmuştur. 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği İlçemizde 
İnşaat sektöründe 
boşluğu hissedilen 
ve gerekli olan bir 
çatı olarak -geçici 
heyecan ve heves 
lerle değil- önemli 
bir misyonu temsil 
etmek üzere 3 Mayıs 
2012 tarihinde 54 
kurucu üye ile faa 
liyete başlamıştır. 
Kısa zaman içeri 
sinde yeni katılım
larla 63 uye sayısına 
ulaşmıştır. Yeni 
kurulmuş bir dernek 
olmasına rağmen 
sektör adına olumlu 
adımlar atılmasına 
öncülük etmiş, 
Gemlik ekonomik 
hayatına önemli 
katma değer sağ 
lamıştır.
Derneğimizde her 
siyasi görüş ve 
yöreden üyeler 
bulunmasıyla bera 
ber hiçbir kuruluş, 
siyasi görüş ve 
düşüncenin güdümü 
ve kontrolü altına 
girmemiştir.
Hiç kimsenin şahsi 
menfaat temin ede
bileceği bir yer 
olmamıştır. Bundan 
sonra da böyle bir 
girişime müsaade 
edilmeyecektir. 
GMD gücünü 
sadece üyelerinden 
ve Gemlik halkından 
almaktadır.
Mesleki dayanışma 
ile birlik ve beraber
lik içersinde inşaat 
sektöründeki prob
lemleri ortaya koyup 
ilgilileriyle çözüm 
yollarını araştırmak

Adıma bastırmış olduğum
Seri A 13001-13100 sıra numaralı 2 cilt Sevk İrsaliyesi 

ile Seri A 401-500 sıra numaralı 2 cilt Müstahsil 
Makbuzum kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

ŞAHİN ARSLAN

gayesiyle faaliyetler 
yapmaktayız.
Bu gaye doğrultu 
sunda GTSO'nun 
önemli bir kuruluş 
olduğunu ve yak
laşan seçimlerde 
müteahhitler olarak 
burada temsil edil 
memizin gereklili 
ğini basın yoluyla 
halkımızla da pay
laşmıştık.
GTSO liste çalışma 
larında aday olan 
bazı arkadaşları 
mızın derneğimizde 
yapılan ön seçim 
sonrasında yaptık
ları açıklamaları 
üzülerek okuduk. 
Kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesi 
adına haberde yer 
alan birtakım iddia 
lara açıklama yapma 
mecburiyeti hisset
tik. Dernek yöneti 
mimiz kuruluşundan 
bu güne kadar aldığı 
bütün kararları tüm 
üyelerin katıldığı 
geniş istişare top 
lantılarmda almıştır. 
Son olarak GTSO 
seçimleri sebebiyle 
iki defa tüm üyelerin 
davet edildiği ve üye 
terimizin büyük 
çoğunluğunun 
katıldığı toplantılar 
yapılmıştır.
Bu toplantılarda 
GTSO seçimleri için 
GMD olarak liste 
çıkarılıp çıkarılmaya
cağı, kaç kişilik liste 
çıkarılacağı, hangi 
usullerle seçim 
yapılacağı gibi 
bütün alternatifler 
istişare edilerek 
oylanmıştır.
GTSO listesi için 
Haci Örnek, Şahin 
Danış, Hamza 
Aygün, Halit Uslu, 
İbrahim Ercan,

Mustafa Yiğit ve 
Yakup Yaşar Bektaş 
(Baytaş) aday 
olmuşlardır. 
Ön seçimde en çok 
oyu alan ilk 3 kişi 
Hamza Aygün, 
Mustafa Yiğit ve 
Yakup Yaşar Bektaş 
olmuştur. 
Yönetimimizin ha 
berde yer alan iddia 
d a ki "yanlı" ve "biz 
yaptık oldu" gibi bir 
davranış içersinde 
olmadığının en 
büyük delili, konuyu 
genel kurulun gün
demine taşıyarak 
karar alınmasını 
sağlamak olmuştur. 
Hatta yönetim kuru
lumuz GTSO seçim
leriyle ilgili istişa 
renin yapılacağı gün 
den bir gün önce 
üyeliğe başvuruda 
bulunan bir arkadaşı 
mızın -üyelerimizden 
gelecek tepkiye rağ
men- tarafsız kalma 
ilkesi gereği üyeliği
ni kabul ederek 
aday olmasına 
müsaade etmiştir. 
Uzun süredir istifayı 
düşündüklerini ifade 
eden arkadaşlarımı 
zın bir kısmının 
GTSO meclis üyesi 
adaylarının belirle 
neceği istişare 
toplantısına katıla 
rak aday olmaları ve 
listeye giremeyince 
ertesi gün istifa ede
ceklerini basına 
açıklamaları da 
manidardır.
En gelişmiş demok 
ratik ülkelerde dahi 
uygulanamayan 
yöntemlerle her 
adımda görüşlerin 
alınarak ardından 
oylanarak, hatta 
liste için gizli oy 
açık tasnif yön

temiyle seçimler 
yapılmasına rağ
men, bu rahatsızlı 
ğın oluşması 
usullerden ziyade, 
listede çıkamayan 
isimlerden kaynak 
landığı izlenimi 
uyandırmaktadır. 
Haberde adı geçen 
bazı arkadaşlarımız 
yaptığımız 
görüşmelerde istifa 
larının söz konusu 
olmadığını belirt
mişlerdir. Şu ana 
kadar derneğimize 
yazılı veya sözlü 
olarak ulaşan bir 
istifa bulunmamak
tadır. Bu beyanatın; 
listeye giremeyen 
arkadaşlarımızın bir 
anlık kızgınlıkla 
etraflarını etkileme 
ye yönelik fevri ve 
münferid bir hareket 
olduğu ortadadır. 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği olarak kurul 
duğumuz günden 
bu yana, dik duruşu
muzu hiç bozmadık. 
Kuruluş amacımıza 
uygun olarak tüm 
üyelerimizle birlik 
ve beraberlik içer 
sinde faaliyetleri 
mize devam edece 
ğiz. Her platformda 
Gemlik halkı ve 
üyelerimiz için 
doğru bildiklerimizi 
söyleyeceğiz.
GMD; dik duruşunu 
çınar ağacı misali 
hiçbir yere yaslan
madan sürdürecek
tir. Gemlik kamuoyu 
nun, kurum ve kuru
luşların, dernek 
üyelerimizin bugüne 
kadar bize vermiş 
olduğu desteğe ve 
güvene teşekkür 
eder saygılarımızı 
sunarız."

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Şahabettin 
Harput, Bursa 
Teknik Üniversite- 
si'nin (BTÜ) kam- 
püsünün daha önce
den Kestel'de belir
lenen araziye yapıla
cağını açıkladı. 
Bursa Şahabettin 
Harput, Bursa 
Teknik Üniversite- 
si'nin (BTÜ) kam- 
püsünün daha önce
den Kestel'de belir
lenen araziye yapıla
cağını açıkladı. 
Makamında düzen
lediği basın toplan
tısında BTÜ'nün 
kampüsüne ilişkin 
yerel medya organ
larında yer alan 
haberleri değer
lendiren Vali Harput, 
BTÜ'nün kam- 
püsünün Kestel'deki 
araziye yapılacağını 
söyledi. Vali Harput 
şöyle devam etti: 
"Zaman zaman BTÜ 
ile alakalı basında 
farklı algılamalara 
yol açan, (acaba 
BTÜ kampüsünün 
kurulacağı yer seçi
minde bir değişiklik 
mi düşünülüyor, 
acaba nereye kuru
lacak) gibi bazı 
gazete manşet

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapıta rica olunur.
GEMLİKKÖRFEZGAZETESİ ILI MA AA AA 
istiklal Caddesi Bora Sokak İPİ1 JIİJİ ll|| X.] 
SlûdyoPıesîjyanıGElIlİK IVIıUlUVVUV

İlil KÖRFEZ SİTESİNDE

KİRALIK DAİRE

TEL: O 532 583 53 78

lerinde haberler 
yapılıyor. Bununla 
alakalı ben, konuyu 
hem BTÜ rektörüyle 
hem Kestel Belediye 
Başkanı ile hem de 
Kalkınma 
Bakanlığımız ile 
görüşmek suretiyle 
açık net bir bilgi ver
mek istiyorum. 
BTÜ'nün kampüs 
alanı kesinlikle 
Kestel bölgesinde 
seçilen alandır.
Hiçbir şekilde bu 
alanın değiştirilmesi 
söz konusu değildir. 
Başbakan. 
Yardımcımız Sayın 
Bülent Arınç'ın da 
ağzından deklare 
edilmiştir. Bu yönde
ki çalışmalar devam 
etmektedir. Bu 
vatandaşın kafasın

da acaba Yıldırım'a 
mı kayıyor, gerekçel
er nedir. Yıldırım'la 
alakalı bazı farklı bil
giler yansıdı. 
Bursa'nın son 5 
yılını en iyi bilen bir 
insanım, 5 yıldır 
valiyim. Malum yer, 
daha evvel Yıldırım 
Kaymakamlığı'nın 
kullandığı alan iken 
biz BTÜ'nün kurul
masını çabuklaştır
mak üzere bizzat 
devreye girerek kay
makamlığa yeni yer 
yapmak suretiyle o 
alanı, boşaltmıştık.." 
YILDIRIM'DAKI 
ALAN YABANCI DİL 
EĞİTİM MERKEZİ 
OLACAK 
Büyük bir üniver
sitenin kampüs 
olarak yerleşmesi 

için Yıldırım ilçesi 
Eğitim 
Mahallesi'ndeki 
yerin küçük 
geldiğine işaret 
eden Vali Harput, 
daha önce otel 
olarak planlanan 
Eğitim'deki alana 
üniversitenin üst 
düzey konukları için 
sosyal tesis ile 
öğrencilerin ve 
halkın da eğitim ala
bileceği yabancı 
diller eğitim merkezi 
inşa edileceğini 
duyurdu. Merkezde 
halka yönelik 
yabancı dil eğiti
minin verilecek 
olmasını mem
nuniyetle karşıladı 
ğım belirten Vali Har 
put, "Kestel Beledi 
yemiz arazinin kamu 
laştırılmasıyla alaka 
lı üniversitemiz 
hesabına belli bir 
meblağ intikal ettir
di. Kestel'deki yerin 
kamulaştırılmasıyla 
alakalı çalışma 
başladı. BTU 
Rektörü ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımızla bir 
araya gelerek son 
noktayı koyacağız." 
diye konuştu.

Kırımlı işaılamları 
işbirliği İçin Bursa'da

Kırım Uluslararası 
İşadamları Birliği 
Turizm ve Otelcilik 
Komitesi, ekonomik 
ve kültürel işbirliği 
hedefiyle geldikleri 
Bursa'da Büyük 
şehir Belediyesi'ni 
ziyaret etti.
Kültürel yatırımlar 
ve turizmde kalkın
ma politikalarında 
Türkiye'yi model 
olarak seçen Kırım 
Uluslararası 
İşadamları Birliği 
Turizm ve Otelcilik 
Komitesi, Safran 
bolu, Beypazarı ve 
Eskişehir'in ardın
dan çeşitli 
temaslarda bulun
mak üzere Bursa'ya 
geldi. Heyet ilk 
olarak Heykel'deki 
tarihi binada 
Büyükşehir Beledi 
yesi Başkanvekili 
Abdullah Karadağ'ı 
ziyaret etti. Heyetin 
Koordinatörü Vilor 
Osmanov, 
Türkiye'deki turizm 
bölgelerini gezip, 
bu bölgelerdeki 
uygulamaları 
Kırım'a aktarmak 
istediklerini söyledi. 
Kırım'ın da tarihi 
yönden birçok 
esere sahip oldu 
ğunu anchk Sov 
yetler Birliği döne
minde birçok eserin 
kaybedildiğini ifade 
eden Osrtıanov, 
"Biz de Bursa gibi 
OsmanlI kültürünü 
yaşatmak istiyoruz.

Böylelikle bu değer
leri hem çocuk
larımıza miras 
bırakacağız hem de 
kendimizi dünyaya 
daha iyi tanıtacağız. 
Bu açıdan Türkiye 
ve özellikle de 
Bursa bizin için 
güzel bir örnek ola
cak" dedi.
Kırım'a birkaç kez 
gittiğini ve 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin Kırım'da 
düzenlenen karaku
cak güreşlerini 
organize ettiğini 
dile getiren Büyük 
şehir Belediyesi 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ 
da Bursa'nın bir 
tarih başkenti 
olmanın yanında 
aynı zamanda tarım, 
sanayi, Termal ve 
turizm kenti oldu 
ğunu vurguladı. 
Bayrak renklerinin 
farklı olması ve 
sınırların ayrı 
olmasının kardeş 
liğe engel olmadı 
ğını ifade eden 
Karadağ, geçmiş 
dönemlerde Türki 
ye'de de tarihi eser
lere fazla önem ve 
rilmediğini ve bu 
yapıların kaydırıla 
rak yerlerine yeni 
binalar yapıldığını 
belirte rek, "Son 10 
yılda bu anlayış 
tamamen değişti. 
Ecdat yadigarı tüm 
eserler bir bir ayağa 
kaldırılıyor.” dedi

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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fiydin; “Gemlik! cazibe 
merkezi haline getireceğiz”

MHP Büyük$ehir’e ne kadar 
para ödendiğini sordu

Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, büyük 
yatırımların eşiğin
deki Gemlik'in yakın 
gelecekte hem Lojis 
tik Köy, hem de Tu 
rizm açısından cazi 
be merkezi haline 
geleceğini söyledi. 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz'ı 
makamında ziyaret 
eden Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, genişletilip, 
modern asfalt 
döşenmesi plan
lanan yollarda ve 
kavşaklarda ince 
lemelerde bulundu. 
14. Karayolları 
Genel Müdür Yardım 
cısı Mehmet 
Yazıcıoğlu, Belediye 
Meclis üyeleri 
Necmettin Rama ve 
Aydın Bayraktar'ın 
da katıldığı gezi 
kapsamında BUSEB 
Genel Müdürü Ali 
Tanver Yazıcıoğlu' 
nu da ziyaret eden 
İsmail Aydın ve 
Refik Yılmaz, 
önümüzdeki on yıl 
içinde ilçenin hava, 
deniz ve demiryol
ları ile cazibe mer 
kezi haline geleceği
ni söylediler. 
Gemlik-Kumla yo 
lunda 7-8 kilometre
lik alanda 6 metre 
olan yol genişliğini 
10 metreye çıkara
caklarını ve bu çalış 
mayı 15 Haziran'a 
kadar tamamlaya
caklarını belirten Ak 
Parti Bursa Millet 
vekili İsmail Aydın, 
önümüzdeki yıllarda 
bu yol genişletme 
çalışmalarının 
Armutlu İlçesine 
kadar devam ede
ceğini söyledi. 
GEMLİK’E 
SİNYALİZASYON 
Gemlik'te sinyalizas 
yön yapılması düşü 
nülen çevre yolu 
mevkiindeki bölge 
lerde de inceleme 
lerde bulunan İsmail 
Aydın, Serbest 
Bölge, Limanlar ve 
Sanayi Kuruluşları 
Bölgesinde de 
incelemeler yaptı. 
Serbest Bölge yolu
nun 12 metreden 30 
metre genişliğine 
çıkarılacağını ifade 
eden İsmail Aydın, 
"Bu bölgede kamu- 
laştırmasız, Gemlik 
Belediyesi'nin yapa 
cağı 18 uygulama

sıyla yolu genişlete
ceğiz. Ayrıca Engü 
rücük Köyünden 
bölgeye gelen yolu 
da Borusan A.Ş. ile 
birleştirip yine 30 
metreye çıkartmayı 
planlıyoruz" dedi. 
Istanbul-İzmir oto
banının bir ayağının 
da Serbest Bölge 
girişini kapsadığını 
hatırlatan Ak Parti 
Bursa Milletvekili İs 
mail Aydın, bu konu 
daki fizibilite çalış
malarının da tamam
landığını kaydetti. 
Serbest Bölge, 
Limanlar ve Sanayi 
Bölgesi yollarının alt 
yapısını tamamlama 
ya başladıklarını 
vurgulayan Aydın, 
Sadece Bursa ve 
Gemlik'e değil, 
Bilecik, Kütahya ve 
Eskişehirli sanayi-, 
çilere yönelik de 
büyük hamle yaptık
larını anlattı.
Bu yol çalışmalarını 
2015'te tamamlan
ması planlanan 
demiryolu ile taç
landıracaklarını 
bildiren İşmail 
Aydın, Türkiye'nin 
vizyon hedefi kap
samında da Yeni 
şehir Havaalanından 
sonra ikinci 
havaalanıpın da 
Gemlik'e yapıla
cağını söyledi.
Bu konuda da fizi 
bilite çalışmalarını 
yürüttüklerini açık
layan Aydın, "Şu an 
Askeri Hara bölge
sine Boing tipi bir 
uçak inebilir.
Az kamulaştırma ve 

çevre düzenlemesi 
ile bu bölgeyi mo 
dem bir hava limanı 
haline getireceğiz. 
Önümüzdeki aydan 
itibaren Deniz Uçağı 
seferlerini de başi 
atacağımızı 
düşünürsek, Gemlik 
kara, hava, deniz ve 
demiryolu ile cazibe 
merkezi haline gele
cektir. Yol alt yapı 
çalışmalarımız ile . 
yaz aylarında nüfu 
su 100 bini aşan 
Kumla Mahallemiz 
de artık ulaşım 
sıkıntısı çekmeye
cektir. Bu yolu da 
Armutlu'ya kadar 
genişleteceğiz. 
Gemlik bizim için 
önemli vizyon bir 
ilçedir. Bu ilçemize 
yönelik yatırımları 
mız artarak devam 
edecektir" dedi. 
İncelemelerin ardın
dan BUSEB Genel 
Müdürü Ali Tanver 
Yazıcıoğlu ile 
görüşen Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın 116 fir
manın 8 bin 500 isti
hdamla hizmet 
verdiği BUSEB'i yol 
konusunda bilgilen 
dirip, çalışmalar 
hakkında müjde 
verdiler.
Öte yandan, 
BUSEB içine bir 
cami yapılması 
konusunda da muta
bakata varılır ken, 
BUSEB yönetiminin 
aldığı karar ile belir
lenen bölgeye kısa 
sürede camii 
yapımına başlana 
cağı açıklandı.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Gemlik Belediyesine 
bilgi edinme kanunu 
gereği Gemlik 
Belediyesi’nden 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesine ne 
kadar para 
ödendiğini sordu. 
MHP İlçe 
Yönetimince Bilgi 
edinme yasasına 
dayanarak, 
"Gemlik Belediyesi 
olarak Büyükşehir 
sınırlarına İçine 
girdiğimiz zaman
dan bu güne kadar 
Gemlik

Gemlik CİUS 
Alışveriş Merkezi 
esnafı kandil 
geleneğini bozmadı. 
Vatandaşlara Mevlid 
kandili nedeniyle 
etli pilav ve ayran 
dağıtan Gemlik 
CİUS Alışveriş 
Merkezi esnafı, Hz. 
Muhammed'in 
doğıim gününü de 
vatandaşlar ve 
davetliler ile birlikte 
coşkuyla kutladı. 
Kutlu Doğum Pilavı 
dağıtım törenine 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, SP İlçe 
Başkanı Sedat 
ökmen ve çok 
sayıda davetli 
katıldı.
Çarşı Camii İmamı 
Süleyman Yedek'in 

Belediyesinin hangi 
gelir kalemleri 
Büyükşehir Beledi 
yesine aktarılmıştır. 
Yıl ve tutar bazında 
bu gelir kalemleri ne 
kadardır; 4982 sayılı 
Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu 
çerçevesinde Parti 
Teşkilatımıza yazılı 
olarak bilgi veril 
meşini arz ederim." 
şeklinde sorulan 
soruda, Gemlik'in 
birçok bölgesinde 
yapılan çalışmaların 
lütuf olmadığının 
anlaşılmasını 
isteyen MHP'İiİerin 
bu konu ile ilgili 
olarak cevap son
rası bir açıklama

duaları ile başlayan 
etli pilav ve ayran 
dağıtımında ilk 
kepçeyi Refik 
Yılmaz, İbrahim 
Talan, Süleyman 

daha yapılacağı 
belirtildi.
Öte yandan, MHP 
İlçe Başkanlığı, 
verdikleri ikinci bilgi 
edinme dilekçesinde 
ise 'Gemlik 
Belediyesi olarak 
ortağı olduğumuz 
Gemport A.Ş.'nin 
son yapılan 
olağanüstü 
Genel kurul toplantı 
tutanağını ve Ana 
sözleşmenin son 
halinin 4982 sayılı 
Bilgi Edinme 
Hakkı Kanunu 
çerçevesinde Parti 
Teşkilatımıza yazılı 
olarak bilgi veril 
meşini arz ederim." 
denildi.

Yedek ve 
organizasyonun 
tertipleyicisi 
Muhammet Kambur 
yaptı.
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İşte Türkiye'nin Yeni Nüfusu
Türkiye'nin nüfusu 
75 milyon 627 bin 
olurken, nüfusun 
yaş ortalaması yük
seldi
Türkiye nüfusunun, 
2012 yılı sonu 
itibariyle yüzde 
18,3'ünün ikamet 
ettiği İstanbul, 13 
milyon 854 bin 740 
kişi ile en çok 
nüfusa sahip il oldu. 
Toplam nüfus sayısı 
ise 75.627.384 olarak 
belirlendi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
"Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi 
2012 Nüfus Sayımı 
Sonuçlarım açık
ladı.
Buna göre, İstanbul'
da ikamet eden 
nüfus bir önceki yıla 
göre yüzde 1,7 artış 
gösterdi. Türkiye 
nüfusunun yüzde 
18,3'ünün ikamet 
ettiği İstanbul, 13 
milyon 854 bin 740 
kişi ı'le en çok 
nüfusa sahip il oldu. 
Bunu sırasıyla yüzde 
6,6 ile (4 milyon 965

bin 542 kişi) Ankara, 
yüzde 5,3 ile (4 mily
on 5 bin 459 kişi) 
İzmir, yüzde 3,6 ile (2 
milyon 688 bin 171 
kişi) Bursa ve yüzde 
2,8 ile (2 milyon 125 
bin 635 kişi) Adana 
izledi. Bayburt ise 75 
bin 797 kişi ile en az 
nüfusa sahip il oldu.

ORTANCA YAŞ 
YÜKSELDİ 
Türkiye’de 2011 
yılında 29,7 olan 
ortanca yaş, 2012 
yılında önceki yıla 
göre artış göstererek 
30,1 oldu. Ortanca 
yaş erkeklerde 29,5 

iken, kadınlarda 30,6 
olarak gerçekleşti. 
Ortanca yaşın en 
yüksek olduğu iller 
sırasıyla Sinop 
(37,5), Çanakkale 
(37,2) ve Balıkesir 
(37,2) iken en düşük 
olduğu iller ise 
sırasıyla Şırnak 
(18,5), Şanlıurfa 
(18,9) ve Ağrı (19,5) 
oldu.

ÇALIŞMA 
ÇAĞINDAKİ 
NÜFUS ARTTI 
Türkiye'de 15-64 yaş 
grubunda bulunan 
çalışma çağındaki 
nüfusun oranı 2011 

yılına göre 0,2 puan 
artarak yüzde 67,6 
(51 milyon 88 bin 
202 kişi) olarak 
gerçekleşti. 0-14 yaş 
grubundaki nüfusun 
oranı ise yüzde 
24,9'a (18 milyon 857 
bin 179 kişi) geril
erken, 65 ve daha 
yukarı yaştaki 
nüfusun oranı da 
yüzde 7,5'e (5 milyon 
682 bin 3 kişi) yük
seldi.
KİLOMETREKAREYE 
DÜŞEN İNSAN 
SAYISI ARTTI 
Nüfus yoğunluğu 
olarak ifade edilen 
"bir kilometrekareye 

düşen kişi sayısı", 
Türkiye genelinde 
2011 yılına göre 1 
kişi artarak 98 kişi 
oldu. İstanbul kilo
metrekareye düşen 2 
bin 666 kişi ile nüfus 
yoğunluğu en yük
sek il oldu. Bunu 
sırasıyla; 453 kişi ile 
Kocaeli, 333 kişi ile 
İzmir, 264 kişi ile 
Gaziantep ve 258 
kişi ile Bursa illeri 
takip etti.
Nüfus yoğunluğu en 
az olan il Tunceli 
olarak belirlendi. Bu 
ilde kilometrekareye 
düşen kişi sayısı 12 
oldu. Yüzölçümü 
bakımından ilk sıra
da yer alan 
Konya'nın nüfus 
yoğunluğu 53, en 
küçük yüzölçümüne 
sahip Yalova'nın 
nüfus yoğunluğu ise 
250 olarak gerçek
leşti. Yerleşim yeri 
nüfusları, 2007 yılın
da kurulan ve İçişleri 
Bakanlığı Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 
(NVİGM) tarafından 

güncellenen Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi'nden 
(ADNKS) alınan 
nüfusla birlikte, 
kurumsal yerlerde 
kalan nüfus dikkate 
alınarak hesaplanıy
or. Kurumsal yer
lerde (Kışla, cezaevi, 
huzurevi, üniversite 
öğrenci yurtları vb.) 
kalanlar uluslararası 
tanım gereği ikamet 
adreslerinin bulun
duğu yerleşim yeri 
nüfusuna değil, 
kurumsal yerlerin 
bulunduğu yerleşim 
yeri nüfusuna dahil 
edildi.
Ayrıca il, ilçe, bele 
diye, köy ve mahal
lelere göre nüfuslar 
belirlenirken; NVİGM 
tarafından, ilgili 
mevzuat ve idari 
kayıtlar uyarınca 
Ulusal Adres Veri 
Tabam'nda yerleşim 
yerlerine yönelik 
olarak yapılan idari 
bağlılık, tüzel kişilik 
ve isim değişiklikleri 
dikkate alındı

Kumtli kar yağısı uıarısı
Yurdun büyük 
bölümünü sağanak 
yağış etkisi altına 
alıyor.
Yurdun büyük 
bölümünde yağmur 
ve sağanak yağış 
görülecek. Sıcaklık, 
kuzeybatı kesim
lerde 2 ila 4 derece 
artacak.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
yurdun büyük bir 
bölümünde görüle
cek yağışların genel
likle yağmur ve 
sağanak, sabah 
saatleriyle akşam 
saatlerinden sonra 
iç kesimlerde, gece 
saatlerinde İstanbul, 
Zonguldak ve Bartın 
çevrelerinde karla 
karışık yağmur, yük
seklerinde kar şek
linde olacağı tahmin

ediliyor.
Yağışların gece 
saatlerinde Batı 
Karadeniz'in iç kes
imlerinde kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Bu sabah ve gece 
saatlerinde doğu 
kesimlerde buzlan
ma ve don hadisesi 
ile birlikte yer yer 
sis bekleniyor. 
Hava sıcaklığı, 
kuzeybatı kesim
lerde 2 ila 4 derece 
artacağı, Karadeniz 
kıyılarında. 1 ila 3 

derece azalacağı, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacağı tahmin 
ediliyor.
Rüzgarın genellikle 
güney ve güneybatı, 
Marmara'da kuzey 
ve kuzeydoğu, 
zamanla batı kesim
lerde kuzey ve 
kuzeybatı yönlerden 
hafif, ara sıra orta 
kuvvette, Güney Ege 
kıyılarında 
kuvvetlice (30-50 
km/s) esmesi tah

min ediliyor. 
KUVVETLİ KAR 
YAĞIŞI UYARISI 
Yağışların gece 
saatlerinde Batı 
Karadeniz'in iç kes
imlerinde kuvvetli 
(5-20 cm) olması 
beklendiğinden 
yaşanabilecek olum
suzluklara karşı 
(ulaşımda 
aksamalar, buzlan
ma ve don) ilgililerin 
ve vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli 
olması gerekiyor. 
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimleri ile Doğu 
Anadolu'da yüksek 
kar örtüsü ve artan 
sıcaklık nedeniyle 
yaşanabilecek 
muhtemel çığ 
tehlikesine karşı 
ilgililerin*ve vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olması 
gerekiyor.

Yaklaşık 2,5 milyon devlet memuru, 
1965'te çıkarılan 657 sayılı kanunla idare 
ediliyor. Mevcut yasanın ihtiyaca cevap 
vermemesi sebebiyle Çalışma Bakanlığı 
harekete geçti.
Yapılması planlanan en önemli değişiklik, 
kamuya farklı adlar altında memur 
aliminin önüne geçmek için bu statülerin 
teke indirilmesi. Zira kamudaki memurlar; 
çeşitli kanunlar çerçevesinde istihdam 
edilen sözleşmeli personel, geçici per
sonel gibi değişik isimler altında 
çalıştırılıyor. Yapılacak düzenlemeyle bu 
çok çeşitli tanımlamalara son verilerek 
tek bir memur statüsü benimsenecek. 
Devlet Memurları Kanunu'nda yapılması 
planlanan değişiklik, geçen hafta sonu 
Bolu Abant'ta yapılan çahştayda masaya 
yatırıldı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in 
başkanlığındaki toplantıya birçok bakan
lığın bakan yardımcıları, müsteşarları ile 
yargı kurulularının başkanları ve sendika 
başkanlar) katıldı. İki gün süren çalıştay- 
da önemli kararlar alındı.
Düzenlemeyle, kamu istihdamında 
memur, sözleşmeli personel, geçici per
sonel, Teşkilat Kanunu'na göre sözleşmeli 
personel, 399 sayılı KHK'ya göre 
sözleşmeli personel, Belediye Yasası'na 
göre sözleşmeli personel, 4924 sayılı 
kanuna göre sözleşmeli personel gibi 
uygulamalar ortadan kaldırılacak.
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Erttığnıl Sağlaın:"Bi! Bir Ueıla Değil’
Ertuğrul Sağlam, 
istifa kararını bir 
veda olmadığını 
belirterek, "Bu kararı 
bir günde almadık" 
dedi.
Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, istifa 
kararını bir veda 
olmadığını 
belirterek, "Bu kararı 
bir günde almadık. 
Kim ister, mutlu 
olduğu ortamdan 
ayrılmayı. Herkesin 
karara saygı göster
mesini istiyorum. 
Yeniden bir araya 
gelmek için şimdi 
ayrılıyoruz" dedi.

Yeşil-beyazh ekibin 
genç teknik adamı 
Ertuğrul Sağlam, 
istifa kararı ile ilgili 
Özlüce Tesisleri'nde 
tüm futbolcuların 
izlediği bir basın 
açıklaması düzenle
di. 2 Ocak 2009'da 
başladığı Bursaspor 
teknik direktörlüğü 
görevi süresince 
birçok başarıya imza 
attıklarını ifade eden 
Sağlam, 
"Taraftarımız kent 
büyüklerimiz yerel 
medyamızla birlikte 
tarihe geçtik. Daha 
sonraki süreçte yıl
larda unutulmaya
cak başarılara 
uzandık. Beni bu 
başarılar kadar 
mutlu eden bir 
önemli konu vardı. 
Bursa şehriyle kur
duğumuz gönül 
bağı. Her geçen gün 
büyüyen bağ. Temas 
kurduğumuz 
herkesle samimi 
iletişim kurmayı 
başardık. Biz de bu 
güvene layık olmaya 
çalıştık" diye konuş
tu.

"HAYAL KIRIKLIĞI 
İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

"Unutulmayacak 
güzellikler yaşadık. 
Ben, maç kaybet
mekten daha çok 
Bursa’nın ve 
Bursasporlularla 
kurduğum gönül 
bağından korktum." 
diyen Sağlam, 
güven sorununun 
yaşanmasını 
istemediğini, mutla
ka hatalarının 
olduğunu kaydetti. 
"Kimse Ertuğrul 
hoca ve ekibi kötü 
temsil etti 
dememiştir. Hiçbir 
zaman 'hata yap
madık ve yapmaya
cağız' demedik. Tek 
yapmaya 
çalıştığımız 
Bursapor ismini 
ülkemizde değil 
uluslararası alanda 
da büyütmekti. Bu 
mücadele sırasında 
kendimi.tam olarak 
ifade edemedik. 
Başta Twente olmak 
üzere en son İstan
bul Büyükşehir 
Belediyespor 
karşısında aldığımız 
mağlubiyetlerde de 
sorumluluğu üzerim
ize aldık. Hayal kırık
lığı yaşattığımız 
taraftardan özür 
diliyoruz" şeklinde 
konuştu.

"BU BİR VEDA 
DEĞİL"

Şampiyonluk 
süresince destek 
olan herkese 
teşekkür eden 
Sağlam, şöyle 
devam etti:

"Maalesef son iki 
sezon bu bütünlüğü 
sağlayamadık. 
Güven kaybına 
sebep oldu.
Heyecan eksikliğine 
güven kaybına 'dur' 
diyemediğimiz bu 
noktada şehirle kur
duğumuz gönül 
bağını yaralanma
ması adına bir karar 
vermeye, takımın 
yenilenmesi sırasın
da yaptığımız ham
leleri Bursaspor 
menfaatleri 
konusunda yapmaya 
çalıştığımızı 
söyleyebilirim. Son 
günlerde yaşanan 
sorumlulukla da 
kimseyi suçlamadık. 
Türkiye kupasında 
iddiası devam eden 
bir takım bırakıy
oruz. Başta sayın 
başkanımız İbrahim 
Yazıcı ve yönetim 
kurulu arkadaşları
ma bizim bu yoldan 
başarılı olmamaz 
için menfaatlerine 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'ye Vali 
Şahabettin Harput'a 
ve şehrimizin ileri 
gelenlerine tüm kişi 

ve büyük Bursaspor 
taraftarına hepinizin 
huzurunda teşekkür 
etmek istiyorum. 
Farkında olmadan 
kırdığımız kim varsa 
hepsinden özür 
diliyorum. Bu bir 
veda değil. İlerleyen 
dönemlerde yeniden 
gelebilmek için 
şimdi gidiyoruz. 
Hepiniz hakkınızı 
helal edin.
Yönetimle uyumlu 
şekilde çalıştık. 
Oluşturduğumuz 
bütünlüğün etkisi 
büyüktü. Bursaspor 
menfaati adına fikir 
ayrılığına düştük. 
Bugüne kadar bize 
vermiş olduğu 
desteklerden dolayı 
teşekkür ediyorum"

"KOLAY BİR KARAR 
DEĞİL"

İstifa kararının çok 
kolay alınmadığını 
ifade eden Sağlam, 
"Belli bir sürecin 
yaşattığı sıkıntıların 
bir yansımasıdır. 
Bunu bir günde 
almadık. Bazı şeyleri 
masaya yatırdık. 
Bursaspor menfaat
leri ve geleceği 
açısından aldık. Kim 
ister mutlu olduğu 
ortamdan ayrılmayı. 
Herkesin karara 
saygı göstermesini 
istiyorum. Geleceği 
düşünerek geçmişi 
sorgulayarak bir an 
önce harekete 
geçilmesini istiyo
rum. Buna sebep 
olan kişileri söyleyip 
de binlerini insan
ların önüne atmak 
yakışık almaz” dedi.

Basın toplantısında 
yeşil beyazlı futbol
cular da hocalarının 
açıklamalarını din
lerken, bazı futbol
cuların duygulandığı 
gözlendi

TÜRK KIZILAY DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN

KONGREİLANI
Türk Kızılay Derneği Gemlik 

Şubesi’nin olağan genel kurul toplantısı 
21 Şubat 2013 Perşembe günü saat 
H.oo’de Hamidiye Mahallesi Orhangazi 
Caddesi No : 15 GEMLİK adresindeki 
Kızılay binasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde bir 
gün sonra 22 Şubat 2013 günü aynı yer 
ve aynı saatte tekrarlanacaktır.

Duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış
2- Başkanlık divan seçimi
3- Saygı duruşu
4- Gündem, gaaliyet ve mali raporların 

okunması (2010-2011-2012)
5- Denetim kurulu raporlarının okun

ması
6- Yönetim kurulu ibrası
7- Denetim kurulu ibrası
8- Yeni yönetim ve denetim kurulu 

seçimi
9- Merkeze gönderilecek delege seçi

mi
10- Dilek ve temenniler
11- . Kapanış.

IIlMMlM
Facebook, Rusya'nın Google'ı olarak bili
nen ve arama motoru piyasasında giderek 
adını duyuran Yandex'e erişimi kesti. 
Rusya merkezli arama motoru Yandex, 
Facebook'tan yasak yedi. Apple cihazların
da kullanılan İOS işletim sistemi için 
henüz dün ’VVonder' adı verilen bir sosyal 
arama uygulaması sunan Yandex, 
Facebook'tan beklemediği bir tepkiyle 
karşılaştı. Yandex, Facebook'un iki hafta 
önce sunduğu 'Grafik Araması' hizmetinin 
aksine, VVonder'ın arama motorundan çok 
bir kişisel asistan olduğunu belirtti ancak 
boykot edilmekten kurtulamadı.
TechCrunch sitesinin verdiği habere göre, 
VVonder dün hayata geçmesinin birkaç 
saat ardından Facebook tarafından bloke 
edildi. Facebook'un sahip olduğu veriyi 
kullanmak konusundaki hassasiyeti ortaya 
koyan gelişmenin ardından, Yandex 
avukatları devreye girerek VVonder'a 
erişimin kesilmemesini istedi ancak karar 
değişmedi. Grafik Araması sayesinde 1 
milyar kullanıcının oluşturduğu 1 trilyon 
bağlantı üzerinden her türlü aramanın ya 
pılmasını mümkün kılan Facebook, Yandex 
ile aralarındaki politikanın belirlenmesi 
için Rus şirketle görüşeceklerini belirtti.

KflŞCDE B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



İT ıı^^^T-ir -11 lirI I__ Sayfa 9

MET Memeleri lislesi MiilaıJı
Emlak Konut 
Gayrikenkul Yatırım 
Ortaklığı'nın hazır
ladığı Konut 
Edindirme Yardımı 
hak sahipleri liste
sine bu adresten 
ulaşılabilecek.
Emlak Konut 
Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı 
Anonim Şirketi'nin 
konuya ilişkin 
tebliği, Resmi 
Gazete'nin müker
rer sayısında 
yayımlandı.
Tebliğde, 5939 
sayılı Konut 
Edindirme Yardımı 
Hak Sahiplerine 
Ödeme Yapılmasına 
Dair Kanunda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun ve Konut 
Edindirme Yardımı 
Hak Sahiplerine 
Ödeme Yapılmasına 
Dair Yönetmelikte

Hplılı sının 1000 liram asu
Türk-İş, çalışanların 
geçim koşullarını 
ortaya koymak ve 
temel ihtiyaç mad
delerindeki fiyat 
değişikliğinin aile 
bütçesine yansı
malarını belirlemek 
amacıyla her ay 
yaptırdığı "açlık ve 
yoksulluk sının" 
araştırmasının 
Ocak ayı sonuç 
larını açıkladı. 
Araştırmanın 
sonuçlarına göre, 
dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli

Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik ile 5664 
sayılı Konut 
Edindirme Yardımı 
Hak Sahiplerine 
Ödeme Yapılmasına 
Dair Kanuna 662 
Sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararnamenin 
73'üncü maddesi 

beslenebilmesi için 
yapması gereken 
gıda harcaması 
tutarı (açlık sınırı) 
bin 2 lira 52 kuruş, 
gıda harcaması ile 
giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, 
sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapıl
ması zorunlu diğer 
harcamaların 
toplam tutarı (yok
sulluk sınırı) ise 3 
bin 265 lira 55 
kuruş oldu. 
Ocak ayı itibarıyla 
Ankara'da yaşayan 

ile eklenen hükme 
göre tespit edilen 
hak sahipleri liste
sine http://www. 
keyodemeleri.com/ 
adresinden ulaşıla
bileceği ifade edil
di. Tebliğde, 
ödemelerde TC 
kimlik numarasının 
ibrazının zorunlu 
olduğu belirtildi 

dört kişilik bir 
ailenin gıda için 
yapması gereken 
asgari harcama 
tutarı bir önceki 
aya göre yüzde 
1,78 oranında arttı. 
Yılın ilk ayı itibarıy
la artış oranı yüzde 
1,78 oldu. Gıda 
enflasyonunda 12 
ay itibarıyla artış 
oranı yüzde 4,55 
oranında gerçek
leşti. Yıllık ortalama 
artış oranı ise 
yüzde 5,93 olarak 
hesaplandı.

Küresel sigara 
kaçakçılığı ile 
mücadele belgesine 
ilk imzayı atan 
Türkiye, yurda gir
işte Free 
Shop'lardan sigara 
satışını yasakla
maya hazırlanıyor 
Free Shop'larda 
yurtdışına çıkarken 
sigara almak 
mümkün olacak 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün, 
sigarayı bıraktırma 
mücadelesinde 
örnek ülke olarak 
seçtiği Türkiye, 
şimdi de ulus
lararası tütün 
kaçakçılığının 
önlenmesinde küre
sel liderliğe 
soyunuyor. Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) 
(WHO-World Health 
Organisation) 
dünyada her yıl 6 
milyon kişinin 
ölümüne sebep olan 
sigarayla mücadele 
için en radikal 
adımına Türkiye lid
erlik yaptı. Türkiye, 
12-17 Kasım 2012 
tarihleri arasında, 
Güney Kore'nin 
başkenti Seul'de 
imzaya açılan Tütün 
Kontrol Sözleşme 
Çerçevesi'ne, 12 
ülkeyle birlikte aynı 
anda taraf oldu. Bu 
imza ile Türkiye, 
yurda giriş sırasın
da Free Shop'lardan 
sigara satışını 
yasaklamaya hazır
lanıyor. Free 
Shop'larda sadece 
yurtdışına çıkarken 
sigara almak 
mümkün olacak.
SATIŞA SINIRLAMA 
Seul'de alınan

karara göre ülkelere 
girişte değil yalnız
ca çıkışlarda sigara 
satışına izin verile
cek. Türkiye'de bu 
karara imza atarken, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı uygulama 
konusunda bazı 
engelleri aşmaya 
çalışıyor. Prensipte 
DSÖ Protokolü'ne 
uyumda sorun 
olmadığını bildiren 
yetkililer, bazı sınır 
kapılarının yap-işlet- 
devret modeliyle 
yenilenmesi için en 
az 10 yıllık 
sözleşmelerle TOBB 
Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri AŞ'ye 
verildiğine dikkati 
çektiler. Bu 
sözleşmelerde free 
shop gelirlerinin 
işletmeci şirkete 
bırakıldığını belirten 
yetkililer, 
"Uygulamanın haya
ta geçirilmesi için 
siyasi bir karar alın
ması gerekecek. Bu 
konuda son sözü 
Başbakan ve 
Bakanlar Kurulu 
söyleyecek.
DSÖ'nün protokolü 
nihai olarak 2014'te 
yürürlüğe girecek, 
bu arada çözüm 
geliştirilir" dediler. 
RADİKAL 
ÖNLEMLER

DSÖ yönetimi, pro
tokolü imzalayan 
ülkelerden sigaraya 
yönelik vergi oran
larının artırılmasını 
tütün ürünlerinin 
üretimi, fabrikası, 
dağıtımı, satışına 
kadar süreci izleye
cek ve denetleyecek 
lisanslamaları 
zorunlu hale 
getiriyor.
Her sigara paketine 
ilaçta olduğu gibi 
sigara mn kimliğini 
belirle yecek 
’Karekod' benzeri 
barkod/pul uygula
ması ve yakalanan 
kaçak sigaranın 
imhası da her ülke 
için zorunlu hale 
getirilecek. 
Kaçakçılığa ilişkin 
bu protokol, ulus
lararası ticarette 
dolaşan sigaraların 
üçte birinin 
kaçakçılığını engel
leyici katı kontrol 
mekanizmaları 
içeriyor. Bu kon
troller sayesinde 
kaçakçılara yönelik 
cezaların artırılacak, 
malların yasal ve 
yasa dışı olma 
durumlarını belirte
cek şekilde sahteci 
liği önleyici işaretler 
ve vergi ödendiğini 
gösteren pullar 
zorunlu olacak.

GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat
Jandarma İmdat 1^6
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. ®13 29

ULAŞIM

HASTANELER

Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğl u-E tada ş 614 46 49
Anıttır 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev Hast. 013 23 20
Mer Sağ Ocağı 513 10 68
Tomokey Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 00 88

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

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

Gemlik Karfez
OIKLİK'İN İLK aOmOK »İTAIİ OAZİTtSİ

GilllSİBGİİ

Körfez Tekel 013 18 21
Çınar Tekel 013 24 67
Güven Tekel 013 32 40
Gemlik Tekel 013 23 24
Manastır Taksi 017 33 94

_________ OTOBÜS_________
Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Potrol S13 10 70
mar-pet 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 1O 45
Doyzn Potrol 513 O 1 03

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4484 

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)

VENÜS SİNEMASI 
CELAL İLE 

CEREN: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15 
CM101MMXIFUN-

DAMENTALS: 
11:30-14:30-17:30- 

20:30 
REZERVASYON 

5133321

keyodemeleri.com/


GemlikKSrfez



MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.com

Sebahattın DEMİR / Emlak Müşaviri

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

Orhangazi'de 
Otomobil Takla

Attı: 6 Yaralı
Orhangazi’de kont rolden 
çıkarak takla atan otomobilde 
bulunan 6 kişi yaralandı. 
Haberi sayfa 3’de

YıkılacakolanTihelOiele 
genelıınıaletvanıvorlaı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yaptığı 
başvuru üzerine, Bakanlar Kurulu’nca oda ve 
borsa seçimlerinin Mayıs ve Haziran ayına erte
lendi. 17 ve 23 Şubat 2013 günü yapılacak olan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri ile 17 
ve 23 Mart günleri yapılacak olan Gemlik Ticaret 
Borsası seçimleri Mayıs ve Haziran aylanna 
ertelendi. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
17 Şubat 2013 günü yapacağı Meslek Komite 
seçimleri ile 23 Şubat günü yapacağı Yönetim 
Kurulu, denetim kurulu ve üst kurum delege 
seçimleri ile Gemlik Ticaret Borsası’nın 17 Mart 
2013 günü yapacağı Meclis seçimleri ile 23 Mart 
günü yapılacak Borsa Yönetim ve Denetim 
Kurulları ile Borsa üst kuruluş delege seçimleri 
de yapılmayacak. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediyesi yıktığı tuvaletler yerine 
boşaltılan Tibel Otel’in zemin katına genel 
tuvalet yapıyor. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

“Çırak aranıyor” 
ilanı üzerine

Cumartesi günü, büro dışındayken, işye 
rinden gelen telefonla geri çağrıldım.

Uzun süredir işyerine çırak arıyoruz.
Ama maalesef, birçok işyerinde olduğu 

gibi biz de çırak bulup yetiştiremiyoruz.
Telefonda “Bir abi geldi, çırak olmaz 

istiyor" dediler.
Geri döndüğümde, yarım saat sonra ye 

niden geleceği söylendi.
Geçen süre içinde bürodaki işlerimi ta 

marnlarken, bir genç girdi içeriye...
Gelen kişinin yaşı 20’nin üzerindeydi.
"• Penceredeki ilanınızı okudum. Çırak 

arıyormuş sunuz?" dedi genç...
Biz, çırak arıyorduk. Koca bir adam değil.
"• Siz mİ çırak olacaksınız?" diye sor

dum.
Evet" demez mil... Devamı syf 4’de

gürsel şensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

• İş Yeri Hekimliği $ Portör Muayeneleri
S İş Güvenliği Uzmanlığı • îşe Giriş Raporu

S İlk Yardım Eğitimi 0 Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

• Risk Analizi • Periyodik Kontroller

http://www.gurselsensoyosgb.com - info@gurselsensoyosgb.comCumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat :1 ORHANGAZİ - BURSA
Tel: 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
mailto:quler@hotmail.com
http://www.gurselsensoyosgb.com
mailto:info@gurselsensoyosgb.com
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Buluşma ISO «e Borsa seçimleri ettelenıli
Gürhan ÇETİNKAYA

Ama yalpalamadan...
Bizim gazeteci meslektaşların bir kıs

mının “ait olduğu kitleye yaranmak için” 
girmediği kılık kalmadı./. Geçenlerde 
onlardan birisi...
Aslında kendisini ait hissettiği kitlenin 

başının hassas bir konuya ilişkin söylem
lerinden rahatsız olmuş..

Rahatsızlığını dile getiriyor ama liderine 
haber uçurulur diye de tırsıyor anlaşılan.

Onun için bir ona iki de konunun 
taraflarından diğerine eleştiri oklarını 
saplıyor.

Söz de hakkaniyetli davranıyor.
Geçelim bunları...
Amaç barışsa...
Barışa giden yola taşlar döşemekse 

yöntem bu değil arkadaş...
Bir kere evet yanlı olacaksın.
Ama,
Gerçekten yana...
Toplumdan yana...
Devletin yüksek menfaatlerinden yana...
Evet...
iktidar partisinin de ana muhalefet par

tisinin de toplumsal uzlaşı ve barış 
ortamım sağlamak üzere yola çıkışını 
önemsiyorum.

Her ne kadar reddetsem de,
Bugüne dek yaptığı eylemlerin hiç birisi

ni kabul etmesem de...
İmralı’da ikamet eden zattan da sürece 

giden yolda istifade edilmesi yararlı ola
bilir.
Ancak...
Burada tarafların tümüne düşen 

“samimiyet”tir.
Şimdi...
Başbakanın, ana muhalefet partisi lide 

rinin ve diğerinin kafasının arkasındaki
leri saymaya kalksam bin tane senaryo 
üretirim.

Ne ki toplum bu anlamda artık hırıltı 
değil, niyet okuma değil çözüm istiyor

Onun öyle bunun böyle demesinden 
daha çok somut sonuçları bekliyor.

Birlik ve bütünlüğü bozmak için atılan 
her kurşun Türkiye Cumhuriyeti’nin dört 
bir yanında acıya dönüşüyor.

Gençlerimizin gelecekleri sönüyor.
Dahası...
Ayrışmayı daha da derinleştiriyor.
30 yılda gelinen nokta içler acısı.
30 binden çok can kaybı.
Ondan da fazla hem bedenleri hem 

yürekleri yaralı insanlar.
Ülkenin geleceğine ipotek koyan ağır 

ekonomik kayıplar.
Onun için...
Askeri çözümlerin yanı sıra...
Sosyo-ekonomik girişim ve yatırımlara 

gereksinim var.
Bunun da tek koşulu siyasal partilerin 

ön koşulsuz ve ön yargısız yakınlaş
maları...

Samimi olarak çözüm aramaları...

17 ve 23 Şubat 2013 
günü yapılacak olan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası seçim
leri ile 17 ve 23 Mart 
günleri yapılacak 
olan Gemlik Ticaret 
Borsası seçimleri 
Mayıs ve Haziran 
aylarına ertelendi. 
TOBB’nin meslek 
komiteleri hazır- 
lanışında hatalar 
oluşmasını gerekçe 
göstererek, Ticaret 
Bakanlığından 
seçimlerin ertelen
mesini istemesiyle 
başlayan süreçte 
önceki gün Bakanlar 
Kurulu gündemine 
geldi.
Bakanlar Kurulu 
seçimlerin ertelen
mesine karar erdi. 
Başbakan Yardımcı 
sı ve Hükümet 
Sözcüsü Bursa 
Milletvekili Bülent 
Arınç yaptığı basın 
tûp'idnuSıTıucf, 
“Birinci kademe 
seçimlerini Mayıs 
ayında, genel kurul 
seçimlerini de

MM ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

IMı fcı ıMn İm tt ili
Kısa bir süre önce 
yeniden derlenen 
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği 
Başkanlığına getiri 
len Alaattin Akcan 
görevinden istifa 
etti.
2 Ocak 2013 günü 
ilk istifasını yönetim 
kuruluna sunan 
Alaattin Akcan’ı bu 
kararından 
vazgeçirmelerinden 
tam 20 gün sonra, 
Akcan, yeniden isti
fa dilekçesini 
Dernek Yönetimine 
sundu.
Akcan Nakliyat 
Sahibi Alaattin 
Akcan’ın, istifa mek
tubunda 
“Gördüğüm lüzum 
üzerine görevimden 
istifa ediyorum. ” 
dediği öğrenildi.
BİRLİK 
SAĞLANAMADI'

ı laılrlı lu MU ıhııl ııınııl

Haziran ayında 
tamamlanacak.

Ağustos ayına erte
lenmesi konusunda 
bir Bakanlar Kurulu 
kararı kabul edildi 
ve Resmi Gazete’ye 
yayımlanmak üzere 
gönderildi” dedi. 
Bakanlar Kurulu ka 
ran dünkü Resmi Ga 
zetenin mükerrer sa 
yısında yayınlandı. 
Karara göre, bu yılın 
Şubat ayında başla 
yıp Mart ayında 
tamamlanması 
gereken oda ve bor- 
saların organlarının 
seçimleri, Mayıs 
ayında başlayıp

Alaattin Akcan’ın 
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanhğı’n 
dan ve Yönetim 
Kurulu üyeliğinden 
istifası, sektör de 
‘şok* etki si yaptı. 
Akcan’ın genel

SEÇİMLER MAYIS 
HAZİRAN 
AYLARINDA 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 17 
Şubat 2013 günü 
yapacağı Meslek 
Komite seçimleri ile 
23 Şubat günü 
yapacağı Yönetim 
Kurulu, denetim 
kurulu ve üst kurum 
delege seçimleri ile 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın 17 Mart 
2013 günü yapacağı 

kurulda alınan 
kararlara üyelerin 
uymadığı ve verilen 
sözlerin yerine 
getirilmemesi 
nedeniyle istifa 
ettiği öğrenildi. 
İstifa üzerine yöne
tim kurulu, yeni bir 

Meclis seçimleri ile 
23 Mart günü yapıla
cak Borsa Yönetim 
ve Denetim 
Kurulları ile Borsa 
üst kuruluş delege 
seçimleri de yapıl
mayacak.
İlgililerden öğrendiği 
mize göre, Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
muhtemel seçimleri 
19 Mayıs 2013 
Pazar günü, 
Yönetim ve Denetim 
Kurulu seçimleri de 
26 Mayıs 2013 Pazar 
günü yapılacak. 
Ticaret Borsası’nın 
Meclis seçimlerinin 
ise 16 Haziran 2013 
Pazar günü, 
Yönetim ve Denetim 
Kurulu ile üst yöne
tim delege seçimleri 
ise 26 Haziran 2013 
Pazar günü yapıl
ması bekleniyor.
Konu ile ilgili karara 
İlçe Seçim Kurûlu 
verecek.
Öte yandan TOBB 
seçimleri de Mayıs 
ayından Ağustos 
ayına kaydırıldı.

başkan seçecek.

GÖRKEMLİ 
AÇILIŞ
Gemlik Nakliyeci, 
büyük nakliye şir
ketlerinin ilçemize 
gelmesi üzerine, 
yapılan genel kurul 
toplantısında, ortak 
tavır alınması için 
biraraya gelmişlerdi. 
Alaattin Akcan’ın 
başkanlığında sek
töre yeni bir strateji 
belirlenmesi ve bir
birlerinin almış 
olduğu işlerde fiyat 
kırarak engelle
memeleri gibi karar
lar alınmıştı.
Genel kuruldan 
sonra, istiklal Cad 
desi Karsak Deresi 
köşesinde tutulan 
yeni büro milletve 
killerinin de katıldığı 
görkemli bir törenle 
açılmıştı.
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Orhangazi’de kont 
rolden çıkarak 
takla atan otomo
bilde bulunan 
6 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre Mustafa Y, 
16 DS 879 plakalı 
otomobilini 
alarak 
arkadaşlarıyla bir
likte Orhangazi'den 
Bursa'ya eğlen 
meye gitti.
Dönüşte direksi 
yona Mustafa Y.'nin 
arkadaşı Okan K. 
geçti. Otomobil, 
sabah saat 05.30 
sıralarında Çeltikçi 
köyü yakınlarında

bir kamyonun 
sıkıştırması sonucu 
takla atıp yol 
kenarına savruldu. 
Otomobilden kendi

imkanları ile çıkan 
gençler, 
arkadaşlarından 
biri baygınlık geçir
ince 112'yi arayıp

yardım istedi. 
Kaza yerinde 
Orhangazi ve 
Gemlik'ten ambu
lanslar sevk edildi. 
Mustafa Y. (26), 
Fatih K. (25), 
Haşan D. (35), 
Okan K. (24), Ömer 
D. (24) ve Nesrin 
Ö. (21), ambu
lanslarla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belirtilirken, 
kazayla alakalı 
soruşturma devam 
ediyor

Şofben Bursa’da can aldı

Eve Giren Hırsız, 
Tabanca «e 
Mermi Çaldı

Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, girdiği 
evden bulundurma 
ruhsatlı tabanca 
ve 200 adet mermi 
çalan kimliği belir
siz kişi, kayıplara 
karıştı. Hırsızlık 
zanlısının yakalan
ması için soruştur
ma başlatıldı. 
Kiremitçi 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 
Cengiz K.'nin 
evine giren kimliği 
henüz belirlene
meyen bir kişi, 
bulundurma ruh
satlı 7.65 milimetre 
çapındaki tabanca 
ile bu silaha ait 
200 adet mermi, 

diz üstü bilgisayar 
ve dijital fotoğraf 
makinesi çaldı. Ev 
sahibi Cengiz 
K.'nin müracaatı 
üzerine Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
Öte yandan 
Yıldırım ilçesi 
Hacivat 
Mahallesi'nde 
ikamet eden Ayşe 
K.'nin evine giren 
kimliği belirsiz 
kişi, yatak odasın
daki 3 Cumhuriyet 
altını ile 4 adet 
yüzük, 1 küpe ve 1 
adet altın kolyeyi 
çaldı.

Bursa’da, şofben
den sızan gazdan 
zehirlenen 37 
yaşındaki Âli Yarar 
yaşamını yitirdi. 
Yarar'ın, 2 ay önce 
de eşi ve çocuğuy
la birlikte evlerinde 
karbonmonoksit 
gazından zehirlenip 
hastaneye kaldı 
rıldığı belirtildi. 
Merkez Yıldırım 
İlçesi Eğitim 
Mahallesi'nde otu
ran Ali Yarar,

Taciz iddiası cinayetle bini
Bursa’da 18 yaşın
da bir genç, ken
disini taciz ettiğini 
öne sürdüğü 54 
yaşındaki pide 
ustasını bıçakla
yarak öldürdü. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Demirtaşpaşa 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. 
Babasına ait fırında 
çalışan B.Ç. (18), 
aynı iş yerinde 
çalışan C.B.'nin

M™ ABONE ÖLDÜNÜZ Mü?
ctıılriı luihLlı ılnıl luırııl 
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yarıyıl tatili 
nedeniyle eşi ve 11 
yaşındaki oğlunu 
İstanbul'daki yakın
larının yanına gön
derdi. Pide salo
nunda usta olarak 
çalışan Yarar, 
evinin mutfağında 
bulunan şofbenden 
sızan gazdan 
zehirlenerek 
yaşamını yitirdi. 
Yarar'ın cesedi 
kendisinden haber 
alamayan kardeşi

(54) evine gitti. 
İddiaya göre, ikili 
arasında 'cinsel 
taciz' iddiasıyla 
tartışma başladı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmesiyle B.Ç., 
C.B.'yi karnından 
bıçakladı. Zanlı 
daha sonra 
emniyete gidip 2 
kişiyi bıçakladığını 
söyledi. C.B.'nin 
cesedi, ihbar üze 
rine olay yerine 
giden polisler

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tİ MA & “SUYUNU BOŞAI Biri || HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katlim

Aziz Yarar'ın eve 
gelmesiyle bulun
du. Evde yapılan 
incelemede, şof
benin bacasının 
çıktığı, mutfakta 
bulunan menfezin 
ise poşetle kap
atıldığı ortaya çıktı. 
Ali Yarar'ın, geçen 
ay da evlerinde 
kömür sobasından 
sızan karbon
monoksit gazından 
zehirlendikleri için 
Şevket Yılmaz 

tarafından apart
man girişinde 
bulundu.
Polis tarafından 
gözaltına alınan 
B.Ç.'nin maktul ile 
8 yıldır tanıştığı 
öğrenildi. Zanlının 
"Kendisine masaj 
yaptırıyordu, beni 
taciz etmek istedi. 
Ben de karnından 
bıçakladım. Çocuk 
koğuşuna git
memek için 18 
yaşına gelmeyi 
bekledim" dediği 

Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'nde eşi 
ve çocuğu ile bir
likte tedavi 
gördüğü ortaya 
çıktı.
Bursa Cumhuriyet 
Savcılğıı, dün 
Hamitler 
Mezarhğı'nda 
toprağa verilen 
Ali Yarar'ın 
ölümüyle ilgili 
soruşturma 
başlattı.

ileri sürüldü.
Savcılık, cinayet ve 
zanlının karıştığını 
iddia ettiği diğer 
bıçaklama olayıyla 
ilgili soruşturma 
başlatırken, 
B.Ç. adliyeye sevk 
edildi.
Öte yandan 
komşuları, 
2 çocuk babası 
maktulun iyi bir 
insan olduğunu, bu 
iddiaya inanmak 
istemediklerini 
söyledi

Pitle Ustasını 
Öldürmek İçin 18 

Yasını Doldurmayı
Beklemiş

Bursa’da, babası
na ait pidecide 
çalışan genç, 
tartıştığı pide 
ustasını bıçakla
yarak öldürdü. 
Cinayeti uzun süre 
önce planlamasına 
rağmen, cezaevin
de çocuk koğuşu
na gitmemek için 
18 yaşını doldur
mayı beklediğini 
belirten zanlı, 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Babasına ait işy
erinde çalışan 
Barış Ç. (18), uzun 
süredir tanıdığı 
pide ustası Cemil 
Bozkurt (54) ile 
Bozkurt'un evine 
gitti. İddiaya göre, 
Bozkurt ile Barış 
Ç. arasında 'cinsel 
taciz* iddiasıyla 
tartışma başladı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmesiyle 
Barış Ç., Bozkurt'u 
karnından bıçak
ladı. Olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis görevlileri, 
Bozkurt'un hay
atımı kaybettiğini 
belirledi.
Olayla ilgili 

başlatılan soruş
turma kapsamında 
cinayeti işlediği 
öne sürülen Barış 
Ç. polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Zanlı, emniyetteki 
sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

18 YAŞINI 
DOLDURMAYI 
BEKLEMİŞ 
Barış Ç., polise 
verdiği ifadesinde, 
pide ustası Cemil 
Bozkurt ile yak
laşık 8 yıldır 
tanıştığını söyledi. 
Bir süredir 
Bozkurt'un kendi
sine cinsel tacizde 
bulunduğunu öne 
süren Barış Ç.'nin 
ifadesinde, 
"Kendisine masaj 
yaptırıyordu, beni 
taciz ediyordu. 18 
yaşını doldurunca 
öldürmeye karar 
vermiştim. Çocuk 
koğuşuna git
memek için 18 
yaşını doldurmayı 
bekledim.
Yaşım dolunca da 
öldürdüm." 
dediği iddia 
edildi.

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

“Çırak aranıyor” 
ilanı üzerine

Genç’e, yaşını sordum.
“- 25” dedi..
‘‘-Sizce bu yaş, çırak olmak için ileri 

değil mi?” diye sordum.
“İş arıyorum daha önce de bir yerde 

çalıştım. ” demez mi.
Öğreniyorum ki; bir yağhanede bir de 

demircide alt işlerde çalışmış...
Gence, 13-15-16 yaşlarında ilkokulu 

bitirmiş çocuk aradığımızı, bu yaşlarda 
ancak çırak olunacağını, ileri yaşların da 
kalfa ve ustalık yaşı olduğunu hatırlattım.

Eğitimini sorduğumda, aldığım yanıt 
üzerine küçük dilimi yutacaktım az daha...

Meğer, bizim çırak adayı, İstanbul 
Edebiyat Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 
mezunuymuş.

Yani Türkçe öğretmen adayı...
Milli Eğitim Bakanlığı atama yapmadığı 

için, genç iş arıyor.
Askerliğini yapmış, evine ailesini yük 

olmak istemiyor bu öğretmen arkadaşımız.
Ayıplanacak bir durum değil.
Ayıplanacak olanlar devletin tepesin- 

dekiler.:.
Her yere üniversite açmak mesele değil.
Bu üniversitelerden çıkan gençlere iş 

bulmaktır asıl olan.
Öğretmen adayları, Ankara’da aylardır 

gösteri yapıyorlar.
Bakanlığın kapısını aşındırıyorlar iş 

için.
Ancak, yeterli atama yapılmadığından 

öğretmen adayları geri çevriliyor.
Bir öğretmen adayı, Başbakan’a, 

“öğretmen atamaları yapılmazsa size oy 
yok” dediğinde azarlanıyor.

Başbakan, “Bizim senin oyuna ihtiya 
cimiz yok. ” diyebiliyor.

Burası Türkiye, 25 yaşında çaresiz bir 
öğretmen adayı matbaa da çırak olmak 
istiyor.

Ne diyelim, memleketimden insan man- 
zaları bu..

Birileri utanmalı ama bu genç öğretmen 
adayı değil...

****** ******* ******* ******* *********
Kari Mars ve Friedrich Engels Komü 

nizmin kuramcılarıdır.
1970 kuşağı, ilk kez bu iki kuramcı tara 

fından yazılan “Komünizmin Manifestosu” 
ile tanıştı.

Manifesto Komünizmin ilk bildirgesiydi.
Dünya uzun yıllar bu bildirge ile 

sarsıldı.
1980’1i yıllarda Sovyetler Biriiği’nde 

kurulan sistem kapitalist sistem tarafından 
çökertildi

Uzun zamandır Kominizim Manifestosu 
veya diğer kuramları geçerli akçe değil.

İmrah Adası’nda cezasını çeken PKK 
kurucusu ve şimdi kürt milliyetçilerinin 
kuramcısı Abdullah Öcalan, “Kürtlerin Ma 
nifestosu”nu yazmış, kitap haline getir 
mek istiyormuş.

Dünkü Hürriyet Gazetesi’nin Manşeti 
Öcalan’ın bu kitabı bastırmak için bireysel 
başvuru hakkını kullanmak için Anayasa 
Mahkemesine başvurduğunu yazıyor.

Marx ve Engels’in Manifestosundan 
korkmayanlar, Apo’nunkinden korkuyorlar 
Hayret!

İfill Misi Ma Millisi 
BmliMlteı'ııliiıiıM
Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı 
Destekleme 
Kurumu’nun Bursa 
İlinde de uygulan
maya başlanacak 
olan AB Tarım ve 
Kırsal Kalkınma 
Programı (IPARD) 9. 
başvuru ilanını 
yaparak, projeli 
kredi kullanamak ve 
hibeden yararlan
mak isteyen üretici
leri ve işadamlarını 
proje katılmaya 
çağırdı.
Geçtiğimiz günlerde 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü desteği 
ile programı Gemlik 
Ticaret Borsası 
Salonu’nda tanıtan 
Kırsal ve Tarımı 
Destekleme Kurulu 
Bursa İl Kurulu 
katıhımcılara 5 bin 
ilra ile 3 milyon lira 
hibe kredilerin nasıl 
kullanılacağını anlat
mışlardı.

Söz konusu
Program kapsamın
da İl Koordinatör 
lüğü tarafından; süt 
üreten tarımsal işlet
meler, et üreten 
tarımsal işletmeler, 
süt ürünleri işleme

ve pazarlama, et 
ürünleri işleme ve 
pazarlama, 
meyve sebze işleme 
ve pazarlama, su 
ürünleri işleme ve 
pazarlama, çiftlik 
faaliyetleri 
çeşitlendirilmesi 
(Arıcılık, süs bitki
leri, tıbbi ve aro
matik bitkiler), yerel 
ürünler ve mikro 
işletmeler, kırsal 
turizm, kültür 
balıkçılığı alanların
daki uygun projelere 
hibe destekleme 
faaliyetlerinde bulu 
nulağını açık
lamışlardı.
Program kapsamın
da, 5 bin Avro’dan, 3

milyon Avro’ya 
kadar değişen bütçe 
ye sahip moderni 
zasyon, kapasite 
artırımı ya da yeni 
işletme kurulumu 
projelerine proje 
bütçesinin % 50’si 
ile % 65’ i arasında 
değişen oranlarda 
hibe desteği verile
ceği açıklanmış baş 
vuru takviminin ise 
daha sonra açıkla 
nacağı bildirilmişti. 
Programa dâhil 42 
ilde kullanılacak 
olan toplam hibe 
tutarı yaklaşık 1 mil
yar avro olduğu, il 
bazında herhangi bir 
bütçe sınırlaması 
bulunmamadığı

açıklandı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada, 
ilgililerin 7 Şubat 
2013 Perşembe 
günü saat 13.30- 
15.30 arasında 
IPARD Programı 
Bilgilendirme 
toplantı yapılacak
larını açıkladı.
Toplantıya 
GTSO’nun tüm 
üyeleri davet 
edilirken, katılacak 
olanların 513 1023 
numaralı telefondan 
katılımlarını 
bildirmeleri gerektiği 
hatırlatıldı.

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK II 
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhuriyet Halk Partisi İlçe örgütü ve meclis 

üyeleri, mahallelerin sorunlarını yerinde inceliyorlar 

CHP'liler Kumsaz »e Gençali
Mahallesini ziıaret etti

Yıkılacak olan
Tibel Otel e genel 
tuvalet Yapıyorlar

Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe yönetici
leri beraberinde 
Meclis üyeleri ile bir
likte Gençali ve 
Kumsaz Mahallesi’n 
de yaşayan 
vatandaşları ziyaret 
ettiler.
Partililer, Kumsaz 
Merkez kahve
hanesinde vatan
daşlarla bir araya 
gelerek, mahallenin 
sorunlarını dinleyip, 
bilgi alışverişinde 
bulunduktan sonra, 
mahallenin öncelikli 
sorunu olan imar 
planı uygulamasının 
tamamlanıp bir an

KaymaMık sıcav sonuçları açıtland
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre, 
30 Aralık 2012 tari
hinde yapılan 2012- 
Kaymakamhk 
sınavının değer
lendirme işlemleri 
tamamlandı.
Sınav sonuçlarına, 
ÖSYM'nin 
"https://sonuc.osy
m.gov.tr" internet 
adresinden ulaşıla
bilecek. Adaylar, 
sınav sonuçlarını 
internet adresinden 
TC kimlik numar
aları ve şifreleriyle

HM

önce hayata geçi
rilmesi hakkındaki 
çalışmaların hızlan 
dırılması için vatan
daşlara ellerinden 
geleni yapacaklarını 
bildirdiler.
Kumsaz sakinleri 
uzun süredir bek
ledikleri imar plan
larının bir an önce 
tamamlanarak haya
ta geçirilmesi 

öğrenebilecek. 
Açıklamaya göre, 
sınav sonuç belge
si basılmayacak ve 
adayların adresle 
rine gönderilmeye
cek. Sınava ait 
soru kitapçıkları ve 
cevap kağıtlarının 
görüntüleriyle 
cevap anahtarları, 
sınava giren aday
ların kendi soru 
kitapçıklarıyla 
cevap kağıtlarını 
incelenebilmeleri 
amacıyla erişime 
açıldı.

halinde günümüz 
yaşam standartların
da hak ettiğimiz 
mimari yapıya bir 
önce kavuşmak 
istiyoruz şeklindeki 
dileklerinin tabi ve 
doğal hakkı olduk
larını söyleyen 
CHP’li yöneticiler, en 
kısa sürede kendi
lerinin gayretleriyle 
sorunun çözüme

Adaylar, kendi 
cevap kağıtlarının 
görüntüsünü, 
ÖSYM'nin 
"https://ais.osym.g 
ov.tr" internet 
adresinden TC kim
lik numaraları ve 
şifreleriyle 
edinebilecek.
Ayrıca adaylar, 
sınavda kendi 
cevap kağıtlarına 
kodladıkları 
numara ve soru 
kitapçıklarınca da 
"https://skgs.osym. 
gov.tr" internet 

kavuşturulacağını 
ifade ettiler. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak görev
lerinin halkın men
faatleri doğrultusun
da çalışmak oldu 
ğunu söyleyen CHP 
İlçe Başkanvekili 
Av. Özgür Aksoy, 
"CHP olarak her 
mahalle ve köyü 
müzde olduğu gibi 
Kumsaz halkının da 
yanındayız" dedi. 
Aksoy, “En geç 3 
aya kadar uygula
manın hayata geçi 
rilebileceğini 
umuyoruz” şeklinde 
konuştu.

adresinden ulaşıla
bilecek. Adaylar, 
sisteme giriş yap
tıktan sonra, ilgili 
sınavı ve görün
tülemek istedikleri 
soru numarasını 
seçtiklerinde 
ekranda soru 
kökünü, cevap 
seçeneklerini ve 
sorunun doğru 
cevabını görebile
cek. Uygulama, 
adayı ve 
kamuoyunu bil
gilendirme amacıy
la yapıldı.

Gemlik Belediyesi 
yıktığı tuvaletler 
yerine boşaltılan 
Tibel Otel’in zemin 
katına genel tuvalet 
yapıyor.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz göreve 
geldikten sonra 
Meydan Projesi 
kapsamında diye 
rek, eski minibüs 
garajına bir yıl 
önce yaptırılan 
genel tuvaletleri 
yıktırarak, burayı 
seyyar balıkçılara 
Balık Satış Noktası 
haline getirdi. 
Esnafın kullandığı 
tuvaletler yıkılınca 
vatandaş Solak 
subaşı Camii 
adresindeki genel 
tuvaletleri kullan
maya başladı.
TUVALET SIKINTISI 
BAŞLADI
Minibüs Garajı için
deki genel tuvalet
lerin yaz aylarında 
yıkılmasından 
sonra, Belediye bu 
kez de Çarşı 
Deresi’nin denize 

döküldüğü Milton 
Aile Çay Bahçesi 
bitişiğindeki genel 
tuvaletleri yıktı. 
Çay bahçelerinde 
oturanların ihtiyaç 
gidereceği tek yer 
yine Merkez Solak 
subaşı Camii 
bitişindeki tuvalete 
ler kalınca, 
Belediye bu kez 
boşaltılan Tibel 
Otel’in lokanta bölü 
mündeki tuvaletleri 
yıkarak, yenileme 
çalışmalarına 
başladı.
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın yeni 
binasının bitimin
den sonra tama
men boşalacak 
olan binanın yeşil 
alan olması nede 
niyle yıkılacağın
dan, yeşil alandaki 
bir binaya 
Belediyenin masraf 
yapması tepkilere 
neden oluyor.
Vatandaşlar, “Ma 
dem yenisi yapacak 
tınız, neden eskisini 
yıktınız” diye soru 
yorlar.

https://sonuc.osym.gov.tr
https://ais.osym.g
https://skgs.osym
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Bursa İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Nedim Akdemir 
"Bursa'da tarımda 
vahşi sulamadan 
artık vazgeçilip 
damlama sulamaya 
geçiş hızlı bir şek
ilde başlamıştır " 
dedi.
İl Genel Meclis 
Başkanı Nedim 
Akdemir "2013 yılı İl 
Özel İdaresi tarımsal 
hizmetler konusun
da yaptığı açıkla
malarda İl Özel 
İdaresi olarak 
önceliğimiz kırsal 
alandaki hizmetler- 
imizdir. Kırsal alan
da profesyonel 
tarımın daha iyi 
yapılması için 
önceliğimiz sula
madır. Su ve sulama 
konusunda 
dünyadaki 
gelişmeleri yakından 
takip eden ve 
yerinde yeteri kadar 
sulama ile en iyi 
ürünün alınması için 
gerek hazırladığımız 
kuraklık eylem planı 
gerekse yeni sistem
lerin uygulanması 
konusunda çalış
malarımızın büyük 
bir bölümü bitirilmiş

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Uiratlamşîlıseıı yapıta licaotouı
GBIUKKORFE GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo MjyanıGEHjK

ve uygulanmaya 
başlanmıştır. Bursa 
olarak tarımda vahşi 
sulamadan artık 
vazgeçilip damlama 
sulamaya geçiş hızlı 
bir şekilde 
başlamıştır. Bu sis
temin uygulan
masıyla su kul
lanımında %90'lara 
varan tasarruf 
sağlanmaya başlan
mıştır." dedi. 
Nedim Akdemir 
"Bizler biliyoruz ki 
dünyadaki toplam 
suyun yaklaşık 1. 
386 milyon kilome
tre küp (332,5 mily
on mil küp)’nün yani 
% 96’dan fazlasını 

■ KÖRFEZSİTEŞİNDE

MÜH
jjjjjT KİRALIK DAİRE 
® TEL: 0 532 583 53 78

tuzlu sular oluştur
maktadır. Bütün 
tatlı su kay
naklarının % 
68’inden fazlası buz 
ve buzulların içinde 
hapsedilmiştir. Tatlı 
suyun diğer % 30’u 
ise yer altındadır. 
Nehirler, göller gibi 
yüzeysel tatlı su 
kaynakları, 
dünyadaki toplam 
suyun yaklaşık % 
Tinin 1/700’ü olan 
93 100 kilometre 
küp (22 300 mil 
küp)’nü oluşturur. 
Bu bakımdan 
bizlerde Bursa 
olarak suyumuzu 
tarımda veya başka 

alanlarda en iyi 
şekilde kullanmak 
zorundayız. Bu 
gerçekler karşısında 
idaremiz; 2012 yıh 
içerisinde pro
gramında yer alan 
25 Sulama 
Tesisinden 18 
tanesini tamam
lamıştır. Çalışma 
takvimi 2013 yılında 
sona erecek ve 
yapımı devam eden 
7 tesis ile birlikte 
12.243 dekar tarım 
arazisine sulama 
hizmeti ulaştırılmış 
olacaktır.Tarımsal 
Sulama 
Tesislerimizde kul
lanılan Membran 
kaplama teknolo
jisinin başarısı, ilim
iz sınırlarını aşarak 
tüm ülkeye örnek 
olmuştur. 2013 yılı 
Yatırım Programımız 
kapsamında da, 
2012 yılından devam 
eden tesislere ilave 
olarak 7 adet 
Basınçlı Sulama 
Tesisi ve 5 adet 
Gölet olmak üzere 
tarımın hizmetine 
toplam 12 yeni tesis 
kazandırılmış ola
caktır." açıklamasın
da bulundu.

Şehirlerarası
yolcu taşımada

yeni ücretler

Alt sınır olan 100 
kilometrelik mesafe 
den yolcu başına 13 
lira alınacak 
Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı'nın, 
karayoluyla yolcu 
taşımacılığı 
piyasasında haksız 
rekabetin önlen
mesi amacıyla 
hazırladığı yeni 
taban ücret tarifesi 
belli oldu. 
Tarifeler, Bl ve D1 

yetki belgesi sahip
leri tarafından 
karayoluyla yapılan 
tarifeli şehirlerarası 
yolcu taşımalarında 
kilometre esasına 
göre 1 Şubat - 31 
Mayıs 2013 tarihleri 
arasında, 4 ay 
süresince uygu
lanacak.
KDV'nin dahil edildi 
ği fiyatlara otobüs 
firmaları, Çanakkale 
Boğazı geçişli hat
larında geçiş ücreti 
ekleyebilecek. İndi 
rimli bilet haklarını, 
belirlenen fiyatlar

dan aşağı olama
mak üzere uygu
layabilecek olan fir
maların en geç yir 
mi gün içinde yeni 
tarifeye geçmeleri 
zorunlu. Tarifeye 
göre; alt sınır olan 
100 kilometrelik 
mesafeden yolcu 
başına 13 lira, 2 bin 
kilometrenin üzerin 
deki mesafelerden 
ise 96 lira ücret alı
nacak. Yeni taban 
ücret tarifesi şöyle: 
Yol Mesafesi (KM) 
Tarife (TL)
101-115 13 
116-130 14 
131-150 15 
151-175 17 
176-200 19 
201-250 22 
251-300 25 
301-350 29 
351-400 33 
401-475 38 
476-550 42 
551-625 46 
626-700 50 
701-800 54 
801-900 58 
901-1000 61 
1001-1100 64 
1101-1200 67

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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llirde Bürokratifc İşlemler Tarihe KansiHr
Uludağ Üniversitesi 
öğrencileri, akade 
misyen ve çalışan
ları, 'akıllı kampus 
kartlan'na kavuşu 
yor.
Uludağ Üniversitesi 
öğrencileri, akade 
misyen ve çalışan
ları, 'akıllı kampus 
kartlan'na kavuşu 
yor. Kartlar sayesin 
de üniversitenin bir 
çok bürokratik işle
mi tarihe karışacak. 
Yaklaşık 50 bin kişi
lik bir camia olan 
Uludağ Üniversitesi, 
'akıllı kampus kart' 
çalışmasının sonuna 
geldi. Kimlik belgesi 
olarak kullanılması 
mn yanı sıra birçok 
yeteneğe de sahip 
olacak 'akıllı kampus

kart'ların öğrencilere 
dağıtımı tamam
lanırken, akademik 
ve idari personel de 
kartlarını almaya 
başladı. Rektör Prof. 
Dr. Kamil Dilek, rek
tör yardımcıları Prof. 
Dr. Müfit Parlak, 
Prof. Dr. İrfan 
Karagöz ve Prof. Dr.

A. Saim Kılavuz ile 
Rektör Danışmanı 
Yrd. Doç. Dr. Fikri 
Pala, 'akıllı kampus 
kart'larını banka 
yetkililerinden aldı. 
Denizbank Marmara 
Bölge Müdürü Burak 
Bozkaya, Bireysel 
Bankacılık Bölge 
Satış Müdürü

Semiha Kablay 
Yılmaz ve Görükle 
Şube Müdürü Beyza 
Timur, 'akıllı kampus 
kart'larını üst düzey 
yöneticilere teslim 
ederek, hayırlı olsun 
dileklerinde bulun
du.
Hem kimlik belgesi 
hem de banka cüz- 

dam yerine geçecek 
ve peyderpey etkin
liği artırılacak olan 
'akıllı kampus 
kart'lar, üniversitenin 
giriş çıkışlarında, 
yemekhaneden 
kütüphaneye kadar 
her alanda kullanıla
bilecek.
KARTTA YOK YOK 
Öğrenciler, kartlarını 
merkez kampus 
dışındaki yerleşke 
lerde de kullanabile
cek. Öğrenciler giriş 
çıkışlarını, ders ve 
sınav yoklamalarını 
bu kartla yaptırırken, 
personel de işe geliş 
ve gidişlerde aynı 
kartı okutacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile 
yapılan görüşmeler 

sonuçlandığında 
kartlar Bursaray ve 
diğer toplu taşıma 
araçlarında da kul
lanılabilecek.
Sistem tam olarak 
çalışmaya başladığın 
da, eskiden saatler 
ce süren birçok iş 
ortadan kalkacak.
Örneğin, her gün 1,5 
saatlik öğle yemeği 
sırasında yaklaşık 10 
bin kişinin giriş-çıkış 
yaptığı yemekhane 
de, yemek fişi alımı, 
sayımı ve kontrolü 
gibi işleri kartlı sis
tem gerçekleştire
cek. Kampüs kart 
sahipleri araçlarını 
tanıttıkları takdirde 
kampus girişlerin 
den otomatik geçiş 
yapabilecek

II II

II V

Şükrü Şenol Ortaokulu
ıı

öğrenci erinden tiyatro gösterisi
IINMUtlMMIİMl

Kamuya ilk defa atanacaklar için 2013 yılı 
sınav ve yerleştirme takvimini açıkladı.

Şükrü Şenol 
Ortaokulu Türkçe 
Öğretmenleri Ali 
Özdemir ve 
Gıyasetin Çavunt'un 
çalıştırdığı tiyatro 
topluluğu okulun 
çok amaçlı salonun
da bir gösteri yaptı. 
Yapılan gösteriyi 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
öğretmenler, öğren
ci velileri ve öğren
ciler izledi. 
Öğrenciler, 
sergiledikleri perfor

mans ile göz 
doldurdular. 
Sahnelenen oyun
larda yozlaşan Tv 
programları eleştiril
di.
Zararlı alışkanlıklara 
dikkat edilerek bun
lardan uzak durul
ması gerektiği vur
gulandı.
Okunan şiirlerle 
sevgi, birlik ve 
beraberliğe değinil
di.
Tiyatro topluluğu 
üyeleri bu yıl 2.

Gösteriyi yapmanın 
mutluluğunu 
yaşarken, ikinci 
dönem için de pro
jelerinin olduğunu 
söyleyerek, 
" Biz bu çalışmalar
da hem çok eğleni 
yor hem de 
kendimizi geliştiri 
yoruz. Bu gösteriler 
bizim için unutul
maz anılar.. Bunun 
için öğretmenlerim
ize çok teşekkür 
ederiz" şeklinde 
konuştular.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, kamuya 
ilk defa atanacaklar 
için 2013 yılı sınav 
ve yerleştirme takvi
mini açıkladı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
internet sitesinden 
yazılı bir açıklama 
yapan Bakan Faruk 
Çelik, A grubu 
kadrolar ile öğret
menlik kadrolarına 
atanacaklar için 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'nın 
(KPSS) 6 ve 7 
Temmuz'da, öğret
menlik alan testinin 
ise 14 Temmuz'da 
yapılacağını, bu 
sınavlara başvuru
ların 6-15 Mayıs 
arasında kabul 
edileceğini duyurdu. 
Bu yıl iki kez 
gerçekleştirilecek 
yerleştirme 
takvimiyle ilgili ise 
Bakan Çelik, Devlet 
Personel

Başkanlığı'nca 
kamu kurum ve 
kuruluşlarından, 
yerleştirme 
yapılacak kadro 
taleplerinin 
1. yerleştirme için 4 
Mart-17 Mayıs 
arasında toplanaca 
ğım, ÖSYM 
Başkanlığınca da 
adayların tercih
lerinin 24 Haziran-3 
Temmuz arasında 
alınacağını ifade 
etti.

Çelik, 2. yerleştirme 
takvimine ilişkin, 
Devlet Personel 
Başkanlığı'nca 
kamu kurum ve 
kuruluşlarından 
yerleştirme 
yapılacak kadro 
taleplerinin 12 
Ağustos-4 Ekim 
arasında 
toplanacağını, 
adayların tercih
lerinin ise 18-27 
Kasım arasında alı
nacağını belirtti.

‘Gemlik Körfez9 www.gem I i kkorfezgazetesi.com
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Millili İIBltli
Gemlikli Tekvando 
cular Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak'ı 
makamında ziyaret 
ederek, belediye 
desteklerinin 
Tekvando Sporuna 
yönelik olarak da 
devam etmesini iste
diler. Gemlikli 
Tekvando Antrenörü 
Kürşat Özcan ile bir
likte Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak'ı 
ziyaret eden tekvan- 
docular, Mart ayında 
Bursa'da yapılacak 
olan Milli Eğitüim 
Türkiye 
Şampiyonası İl 
Seçmelerinde de 
başarılı olma sözü 
verdiler. Gemlik'te 
60'ın üzerinde tek
vando sporu yapan 
öğrencileri 
olduğunu ve bu 
öğrencilerin 40'ının 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi olduğunu

İşte Ertuğrııl Sağlamın neni adresi!
Bursaspor'dan istifa 
eden teknik direkter 
Ertuğrui Sağlam'ın 
yeni adresi belli 
oldu...
Bursaspor teknik 
direktörlüğünden 
istifa ettiğini dün 
resmen açıklayan 
Ertuğrui Sağlam'ın 
rotası belli oldu.
Genç çalıştırıcının

belirten Antrenör 
Kürşat Özcan; 
lisanslı sporcu 
sayısının yakın gele
cekte 1OO'ü aşa
cağını bildirdi.
Gemlik 
Belediyesi'nin 
amatör spor kulüp
lerine yönelik 
yardımlarının sevin
dirici olduğunu anla
tan ve Nazmi Koçak 
nezdinde

Portekiz'e gideceği 
öğrenildi. Sağlam'ın 
Portekiz liginden bir 
takımla anlaştığı ve 
bu takımın adınının 
sır gibi sakanladığı, 
1-2 gün içinde de bu 
transferin resmi 
olarak duyurulacağı 
gelen haberler 
arasında...

Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
eden Kürşat Özcan, 
Türkiye ve uluslar 
arası organizasyon
larda başarılı 
olmasını bekledikleri 
üç öğrencisi 
Ayşenur Aydın, Fırat 
Kızılaltun ve Tayyip 
Köç'ü de Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak'a tanıttı.

Gemlik Belediye

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bir Yılda Bin Köyü 
Ziyaret EdeceKler

Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak'ta, 
spor kulüpleri ve 
spor branşlarını 
ayrım yapmadan 
desteklediklerini 
belirterek, kısa 
sürede talep edilen 
malzemelerin tek- 
vandoculara verile
ceğini söyledi.
Koçak, "Malzemeler 
bizden, başarı siz
den" diye konuştu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 'bir yılda 
bin köy ziyareti' projesi başlattı. 
Orhaneli'ye bağlı Fadıl köyünden 
başlayan ilk ziyarete Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ahmet Koksal Coşkun, Orman 
ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Şube Müdürü 
Ali Han Aydın, Orhaneli Orman İşletme 
Müdürü Hakkı Türkoğlu ve çok sayıda 
köylü katıldı.
Coşkun, "Cumhuriyetin ilk yıllarında 
nüfusun yüzde 75'i köylerde, yüzde 25'i 
şehirlerde yaşarken, şimdi tam tersi 
oldu. Köyler boşalmasın, şehirlerin 
üzerinde nüfus baskısı olmasın, köyle 
rimizin arazileri değerlendirilsin, 
köylümüz geçimini köyünde sağlasın 
istiyoruz. Orman köylümüzün kanundan 
doğan haklarını verelim, ihtiyaçları 
ğidereiim, böyiece köylümüz ormanı 
sevsin, korusun istiyoruz" dedi. 
Orhaneli Orman İşletme Müdürü Hakkı 
Türkoğlu yaptığı konuşmada, "Her yıl 
200 bin adet fidanı ormanlarımızdan 
topladığımız tohumlarla üretip, yanan 
ormanlara ve diğer boş yerlere dikiyoruz. 
Yanan 1970 hektar ormana bugüne kadar 
5 milyon fidan diktik, yanan yerlerde hiç 
boş yer bırakmadık. Şu an son rötuşları 
yaparak, son 10 bin fidanı dikmekteyiz" 
dedi

Bursaspor 5. transferini gerçekleştin!!
En son Queens Park 
Rangers'tan Anton Ferdinand'ı 
renklerine bağlayan yeşil beya- 
zlılar, savunmanın solu için 
Avustralya'nın Melbourne Heart 
FC takımında oynayan Aziz 
Behich ile prensip anlaşmasına 
vardı.Bursaspor'da transfer 
çalışmaları devam ediyor. 
Bugsaşspor'dan Şener, 
Karşıyaka'dan Onur, Stoke 
City'den Edu, Oueens Park 
Rangers'tan Anton Ferdinand'ı 

renklerine katan yeşil beyazhlar, 
savunmanın solu için Avustral 
ya'nın Melbourne Heart FC 
takımında oynayan Aziz Behich 
ile prensip anlaşmasına vardı. 
Behich menajerleriyle birlikte bu 
akşam saatlerinde uçakla İstan
bul'a geleceği, yarın da Bursa'da 
sağlık kontrollerinden geçeceği 
bildirildi.Aziz Behich'in 
Bursaspor'a transferini 
Melbourne Heart kulübü de 
resmi internet sitesinden duyur

du. Türkiye'ye geleceği belir
tilen açıklamada, Behich'in haf- 
tasonu oynanacak Galatasaray 
mücadelesinde de forma 
giymesinin beklendiği ifade edil
di. Aziz takımıyla vedalaşırken 
yaptığı açıklamalarda da şunları 
söyledi: "Bursaspor kulübüne 
transfer oldum. Melbourne Heart 
kulübüne bana bu fırsatı verdiği 
için teşekkür ediyorum. Bana 
hep destek oldunuz.
Eski takım arkadaşlarımı çok

özleyeceğim."
Melbourne Heart Teknik 
Direktörü John Aloisi ise yaptığı 
açıklamada şöyle konuştu: 
"Behich'i kaybetmek istemiyor
dum. Ama Didier Drogba, 
VVesley Sneijder gibi futbolcu
ların top oynayacağı bir lige 
gitmesi bizi gururlandırdı. Bu 
sezon, bu aşamada onu kaybet
mek bize acı veriyor ama o ha 
yallerini gerçekleştirmiş olacak. 
Aziz için büyük bir fırsat."

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Oiomoiivıle vergi sürprizi
Sektöre büyük 
moral veren bu 
düzenlemeye göre 
otomotiv yatırımları 
‘Öncelikli
Yatırımlar’ kapsamı
na alınarak, bölge 
şartı aranmadan 
5’inci bölge imkân
larından yarar
lanacak. Ayrıca 
yatırımlarda artık 
yüzde 40’lık katma 
değer şartı da aran
mayacak. 
Türkiye’de otomo
tiv sanayi ve 
hükümeti karşı 
karşıya getiren yeni 
teşvik sisteminde 
orta yol bulundu. 
Hükümet, 19 
Haziran’da Resmi 
Gazete’de yayım
lanıp yürürlüğe 
giren ve otomotiv 
sektörü için tam bir 
hayal kırıklığı 
yaratan ‘yeni teşvik 
paketi’ni otomotive 
özel yumuşattı. 
Mevcut pakette, 
stratejik sektörler 
içinde olduğu açık
lanmasına rağmen 
otomotivde hiçbir 
şirket en büyük 
teşviklerin verildiği 
‘stratejik yatırımlar’ 
kapsamına giremiy
ordu. Stratejik 
Teşvikten yararlan
mak için üretilecek 
modelin ithalattan 
az sayıda olması, 
yatırımın 6’ıncı 
bölgede yapılması 
ve yatırımda en az 
yüzde 40 maliyet 
avantajı sağlanması 
isteniyordu. Bu 
maddeler hem 
Türkiye’deki mev
cut yatırımların 
hem de potansiyel 
gelecek yatırımların 
teşvikten yararlan
masını engelliyor

du. 
ÖNCELİKLİ 
YATIRIM 
Hükümet bu konu
da hareket geçip, 
yeni bir karar
nameyle teşvik sis
teminde ince ayar 
yaptı. Stratejik 
yatırım kapsamına 
giremeyen, ancak 
belirli tutarın 
üzerindeki otomo
tiv, motor ve aktar
ma organları, aktar
ma organlarının 
akşamı ve otomotiv 
elektroniği yatırım
ları da “Öncelikli 
Yatırımlar” kap
samına alınacak. 
Otomotiv ana 
sanayinde 300 
milyon lira ve 
üzerindeki yatırım
lar ‘Öncelikli 
Yatırımlar’ kapsamı
na girecek ve 
bunun Türkiye’nin 
neresinde yapılırsa 
yapılsın 5’inci 
bölgedeki yatırım
larla aynı teşvikleri 
alacak.
NELERİ KAPSIYOR 
Buna göre otomo
tiv ana sanayi, KDV 
istisnası, faiz 
desteği, vergi 
indirimi, yatırım 
yeri tahsisi, 
çalışanlar için prim 
işveren hissesinin 
ödenmesi gibi tüm 
desteklerden yarar
lanılacak. Ayrıca 75 
milyon lira ve 

üzerindeki motor 
yatırımları ve 20 
milyon lira ve 
üzerindeki motor 
akşamı, aktarma 
organları, aktarma 
organlarının akşamı 
ve ve otomotiv 
elektroniği yatırım
ları da öncelikli 
yatırımlar kapsamı
na girecek.
Bakanlar Kurulu’na 
sunulan yeni karar
namede aranan 
yüzde 40’hk katma 
değer şartı da 
ortadan kalkacak. 
DÜET 
YAPMASINLAR 
Resmi Gazete’de 
yayınlandıktan 
sonra Türkiye’nin 
en büyük otomotiv 
şirketleri ‘teşvik 
şoku' yaşayarak, 
kimsenin stratejik 
yatırımlar kapsamı
na giremediğinden 
yakınmıştı. Bunun 
üzerine Ekonomi 
Bakanı Zafer 
Çağlayan, 
teşvikleri eleştiren 
otomotiv markaları
na ‘Düet yapıyorlar’ 
diye suçlamıştı. 
Aradan geçen 5 
ayda, otomotiv sek
törünün yeni teşvik 
sisteminden yarar
lanamaması ve sek
tör temsilcileriyle 
yapılan görüşmeler 
sonrasında, teşvik
te yeni düzenleme 
ler yapıldı

M"SIS dönemi" Mimi
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanı 
Fatih Acar, 3 büyük 
operatör şirketiyle 
sözleşme imzaladık
larını belirterek, 
"Vatandaşlar 10 
farklı konuda iste
diği bilgiyi 5502’ye 
mesaj atarak 
öğrenebilecek” 
dedi.
Acar, yaptığı açıkla
mada, SGK’da SMS 
uygulamasının gele
cek hafta başlaya
cağını açıkladı.
Projenin esas 
amacının vatan
daşların kurumlara 
gelmeden istedikleri 
bilgiyi almalarını 
sağlamak olduğunu 
ifade eden Acar,”3 
büyük operatör şir
ketiyle sözleşme 
imzaladık, vatan
daşlar 10 farklı 
konuda istediği bil
giyi 5502’ye mesaj 
atarak öğrenebile
cek. Uzun süredir 
üzerinde 
çalıştığımız bir pro
jeydi. Çok şükür 
çalışmalarımızı 
tamamladık.

KfiŞ€D€ 8€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel!(0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 85

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

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

10 ayrı bilgiyi SMS 
kanalıyla vatan
daşlarımız bizden 
5502’ye mesaj 
atarak alabilir” 
diye konuştu. 
En çok karşılaşılan 
sorulara SMS 
yoluyla cevap 
verileceğine dikkati 
çeken Acar, 
şöyle devam etti: 
“Hizmet durumlarını 
öğrenebilirler, 
katılım paylarıyla 
ilgili kendi adlarına 
tahakkuk eden pay
ları öğrenebilirler, 
emeklilik yaşını, ilk 
sigortalılığa giriş 
tarihini yazarak, 
ne zaman emekli 
oı'acaki'arın 
öğrenebilirler.

Kurumla alakalı 10 
farklı bilgiyi vatan
daşlarımız, artık 
SMS yoluyla 
öğrenebilecek. 
Bu, gerçekten çok 
önemli bir hizmet. 
Alo 170 kayıt dışı 
ihbar hattını da 
hizmete açmıştık. 
Şu anda 300 kişi, 
vatandaşlarımızın 
her türlü sorunları
na cevap veriyor. 
SMS çalışması da 
bunun daha ilerisi. 
5502 SGK’nın kuru 
luş kanunudur. 
Bu yüzden SMS 
numarası olarak 
bunu seçtik. SMS 
atarak vatan- 
daşl'arımız bilgile 
rine ulaşabilecek.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

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
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 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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 1o 7g
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 5-14 80 88

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

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

Gemlik Karfez
OIHLİK'İN İLK OOKLOK SİYAIİ GKltTtil

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4485 

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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CELAL İLE 
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14:00-16:30-19:00- 
21:15 
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DAMENTALS: 

11:30-14:30-17:30- 
20:30 
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

ılV gfflg?
Statik Proje, İnşaat Mühendisi 

Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatınmıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandınyor...

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...
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ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehlr Mh. Ata Blv. N0:5 Gizemler İş Mrk.
Kat :3 Qj?1 Nilüfer / BURSA
Tel:,Ö(?24) 441 72 44 Gşm:Q(533) 477 14 48 •

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Malı. Asllhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@allberkerakinci.com
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Sebahattın DEMİR / Emlak Müşaviri
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www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak
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İşe girişte alman 
sağlık raporuna 

artık 50 TL ödenecek
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kamı nu'nun ocak ayından 
itibaren yürürlüğe girmesiyle 
birlikte çalışma hayatında gözle 
görülür değişiklikler gözlen 
meye başladı. Haberi syf 5’de

liımiftn Miı Plim
Bursa Büyükşehir Belediye 
si tarafından İlçemiz Dörtyol 
Kavşağında yaptırılan Yaya 
Üst Geçidi’nin tamamlanan 
ayaklarından biri, hatalı pro
jelendirildiği için kes ildi. 
Yola fazla yaklaştığı iddia 
edilen boruların kesilmesin
den sonra içe doğru çekile
ceği ve projede hata olduğu 
öğrenildi. Haberi sayfa 4’de

Fildrvesanateserlerinıle 
seıtilikazoronluluau

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Fikir ve 
Sanat Eserlerinin Tespit edildiği materyallerin dolum, 
çoğa İtim ve satışını yapan ve yayan işletmecilerin serti
fika alma zorunluğu getirildi. İlgili yasanın sertifikalandır 
maya ilişkin usulve esaslar hakkındaki yönetmenlik uya 
rınca, dolum tesisleri, fikir ve sanat eserlerinim çoğaltıl
ması, dağıtım ve satışını yapan matbaalar ve yayınev
leri, sinema filmlerini gösterim ve iletimini yapan salon
lar ve benzeri yerler, fikir ve sanat eserlerinin ve bu eser 
teri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin tesbit, 
satış, dağıtım ithalat ve pazarlamasını yapan veya bun
ları kiraya veren yerlerin sertifika almalarına zorunluk 
getirdi. Sertifika almadan faaliyet gösterdiği tesbit edi 
len mülkü idare amirliğince, on bin liradan otuz bin lira 
ya kadar idari para cezası ile cezalandırılacak.
Mart ayında bandrolleri zorunlu eserler satışını yapanlar 
ve kiralayanların sertifika denetimleri başlanacak.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yap Boz tahtası...
Dörtyol’da Büyükşehir Belediyesi tara 

fından yaptırılan Yaya Üst Geçidi bitmek 
üzereyken dün projelerde hata olduğu 
gerekçesiyle, üst geçit ayaklarında deği 
şime gidilmeye başlandı.

Kaynak ustaları dün bütün gün ortada
ki ayakları kestiler.

Büroma birkaç vatandaş telefon 
ettiğinde, ne oluyor, neden yapılanlar 
bozuluyor diye sordular.

Merak ettim, arabama atlayıp Dörtyol 
Kavşağı’na gittim.

Gerçekten kaynak ustaları oradaki 
ayakları kesmişler, bir yandan da kesme 
ye devam ediyorlardı.

Edindiğim bilgiye göre, orta direklerin 
yola çok yakın olduğu için kesilerek bi 
raz daha içeriye çekileceği şeklende 
oldu. Devamı sayfa 4’de

• İş Yeri Hekimliği S Portör Muayeneleri
• îş Güvenliği Uzmanlığı • İşe Giriş Raporu

• İlk Yardım Eğitimi S Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

Q Risk Analizi 6 Periyodik Kontroller

http://www.gurselsensoyosgb.com - info@gurselsensoyosgb.com

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat :1 
ORHANGAZİ - BURSA

Tel: 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:E-MAILmanastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gurselsensoyosgb.com
mailto:info@gurselsensoyosgb.com
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ve Özkan Ateşli’nin Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam eden “Araç kiralama davası” 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davalarla birleştirildi

Okumak, çalışmak, üretmek...
Yaşamın imbiğinden süzülen bilgi, 

birikim, deneyim insan olmanın gerek
leri... Önemli olan geçen zamanı iyi 
değerlendirmek... üretmek... Okumak... 
Öğrenmek...

İlerlemek...
Yaşamın ana bileşenleri...
Yoksa;
AvrupalI sözde dostların ve Amerikalı 

sözde stratejik ortağın müdahalelerinden 
kurtulamayız.

Çünkü onlar asla Türklerle ilgili kuyruk 
acılarını unutamıyorlar ve buldukları her 
fırsatta söylemekten ve eyleme dökmek
ten çekinmiyorlar.

Avrupa ve Amerika‘da ileri gelenlerin, 
Türkler hakkında gerçekte neler 
düşündüklerinin yüksek sesle ifadesine 
birkaç örnek:

“Yeryüzünden silmek istediğim iki mil
let vardır. Bunlar İspanyollar ve 
Türklerdir.”

ABD Başkanı Truman
“Bugün Türklerin ayakları altında ezilip 

inleyen Hıristiyanlar vakti gelince onları 
yargılayıp cezalandıracaktır. Türk Ordusu 
Şeytan'ın Ordusudur.” Martin Luther

wn mı m» a mimim
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ve eski Başkan 
Yardımcısı Özkan 
Ateşli’nin 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
bitmesi beklenen 
“Araç Kiralama” j) 
davası, diğer dava 
larla birleştirildi. 
29 Ocak 2013 Salı 
günü Bursa 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ 
nde Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve 
Başkan Yardımcısı 
Özkan Ateşli ile bazı 
personelin yargılan 
dığı “Araç Kiralama 
Davasın”da, delil
lerin toplanmasına 
ve tanıkların dinlen
mesine ve bilir 
kişinin de verdiği 
olumlu rapora

karşın, 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
yürütülen diğer 
davalarla birleştiril 
meşine karar verdi.

BUGÜN 
GEMLİK’TE 
DURUŞMA VAR 
Fatih Mehmet Güler 
ile ilgili bugün saat

10.oo da Gemlik 
Sulh Hukuk 
Mahkemesi’nde 
“Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma 
Payını yatırmadığı 
gerekçesiyle açılan 
davaya bakılacak. 
Bursa’daki diğer 
belediyelerinde 
Kültür ve Tabiat 
Varlıkları ile ilgili- 
payı yatırmamasına 
karşın, tek davanın 
Gemlik’te açıldığı 
belirtildi.
Güler ve 
Yardımcıları hakkın
da Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si’nde birleştirilen 
dava sayısı 6’yı 
bulurken, yeni 
davaların da 
açıla rak, sayının 
çoğalacağı 
belirtiliyor.

“İnsanlar arasında Türkler, anlayış 
bakımından sonuncudur. İnançtan ötesini 
kavrayamazlar ve anlamaya da çalışmaz 
lar.” L.Cahun

“Türkler, Hıristiyanlığın, sanat ve bilim
in doğal, ezeli ve yeminli düşmanıdır. Bu 
nedenle onları Avrupa'dan kovmak gerek
tir. Ancak önce taksim konusunda 
anlaşılmalıdır.” Jean Louis Carra
“Türkler Avrupa' dan atılmalıdır.

Amerikalı senatör Lodge'un dediği gibi 
stanbul Türklerden tamamen alınmalı, bir 

veba tohumu olan, harplerin yaratıcısı, 
komşuları için bir küfür olan Türkler 
Avrupa'dan silinmelidir ” ; Lord Curzon 
“Ermenilere yapılacak yardım, 1453'te 

Müslümanlar tarafından alındıktan sonra 
bile bir Hıristiyan şehri olarak kalan İstan
bul'un Türklerden temizlenmesi için 
yardımcı olacaktır.” Lord Byrce 
“Geleceğin Avrupa'sında Türkler asla 

yer alamayacaklardır.” Lord Owen 
“Fanatik ve cahil insanlar. Barbar millet.

Türkler her zaman Türk kalacaklardır ve 
Avrupalılaşamayacaklardır.
Parlamentoları var diye Türklere zaaf 
göstermeyelim. Ne tip insan olduklarını 
unutmayalım.” Lord Salisbury 

“Türkiye'ye gerçek söylenmiyor.
Türkiye'nin adaylığını kabul edelim diyen
lerin gerçek eğilimi, Türkiye'nin AB'ne 
asla üye olamayacağı yönündedir.

AvrupalI yöneticilerin büyük bir kısmı 
Türkiye'nin bu projede yeri olmadığını 
biliyorlar ve bir araya geldiklerinde bunu 
dile getiriyorlar.”

Valerie Giscard d'Estaing

tltMlIlİMMlBIİİİİİİ

M ABONE OLDUNUZ MU?
ıtııli'lı kı ıMı ılnıl unun ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Comenius kap
samında 5. proje 
çalışmasını ortak
larından Almanya'da 
gerçekleştiriyor. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi’nden yapılan 
açıklamada, Avrupa 
Birliği Eğitim ve 
Gençlik Merkezi 
Başkanlığı tarafın
dan yürütülen Hayat 
Boyu Öğrenme 
/Comenius 2011 
yılında yapmış 
olduğu Imagıne My 
Country! - Cultoral 
Awaranes acrosss 
Europe (Ülkemi 
Hayal Et-Avrupada 
Kültürel Farkındalık) 
başlıklı Almanya, 
İtalya, ispanya, 
Romanya ve 
Litvanya ile 2011- 
2013 yılları arasında 
yürütülen projenin 
5. Çalışma ziyaretini 
Almanya'nın 
Ratingen şehrinde 
bulunan Adam Josef 
Cüppers - Berufskol 
leg (Berufliches 
Gymnasiumj'de 
gerçekleştiriyor. 
Bu proje öğrenciler

arasında Avrupa 
Birliği vatandaşı ve 
bir ülke yurttaşı 
olarak birbirlerine 
karşı anlayış, saygı 
ve hoşgörüyü teşvik 
etmeyi amaçladığı 
belirtildi.
Açıklamada, “Bu 
kazanımı gerçek
leştirmek için iki 
yönlü strateji kul
lanılmaktadır. Bir 
taraftan öğrenciler 
kendi hayali ülkeleri
ni dijital medya ve 
bilgisayar tekno 
lojilerini, çalışma 
dili olarak da 
İngilizceyi kullanma 
becerilerini 
geliş tirecekler.
Diğer yandan öğren
ciler kendi ülkelerin 

deki ve ortak okulla 
rın mensuplarının 
yaşadıkları 
şehirlerdeki örnek
leri kullanarak 
Avrupa Ülke leri'nin 
tipik ve temel özel
liklerini araştı rarak 
uygulayacaklar. 
Öğrenciler 
Yurtdışındaki akran
larıyla teorik ve 
uygulamalı çalışma 
sonuçlarını tartışa 
rak karşılaştıracak
lar. Ülkeler arasında
ki benzerlikleri ve 
farklılıkları 
öğrenerek ülkeleri 
birbirine bağlayan 
belli özelliklerin olup 
olmadığı sorusuna 
cevap verecekler. 
Proje sonunda 

öğrencilerin kültür
ler arası diyaloglar
da aktif rol alıp dil 
becerilerini 
geliştirmeleri 
hedeflenmektedir. ” 
denildi.
Bu amaçlarla yola 
çıkan Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen, 
Müdür Yardımcısı 
Süleyman Emiroğlu, 
İngilizce Öğretmeni 
Adalet Gürbüz, ve 
öğrenciler Semanur 
Aslan (11.sınıf), 
Sema Gülen(11. 
Sınıf) Şulenur Özel 
(11. Sınıf) ile birlikte 
27 Ocak 2013- 02 
Şubat 2013 tarihleri 
arasında çalış
malarını Alman / 
İspanyol / Litvan / 
İtalyan / Romen 
proje ortaklarıyla 
sürdürüyor.
Bir haftalık çalışma 
ziyareti kapsamında 
öğrenciler misafir 
oldukları okulun 
belirlediği ailelerin 
yanında kalarak dil
lerini geliştirme ve 
farklı kültürleri tanı
ma fırsatı bulabile
cekler.
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Mim ııiılı cıhıımıı Mim
Bursa'da Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığının kadın 
sığınma evinde 
çıkan yangın 
paniğe neden oldu 
Merkez Yıldırım 
ilçesi Karaağaç 
Mahallesi'nde Aile 
ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığının 
Bursa Valiliği İlk 
Kabul Birimi'nde 
kadın sığınma evi 
olarak kullanılan 
binada henüz bilin

meyen bir neden
den dolayı yangın 
çıktı. Binanın 3.
katını saran

dumanlar 
nedeniyle zor anlar 
yaşayan kadınlar, 
üşümemek için

battaniyelerini alıp 
kendilerini dışarı 
attı. İtfaiye ekip
lerinin zamanında 
müdahalesi ile 
koğuşlarda 
başlayan yangın 
büyümeden 
söndürüldü.
Yangında 
yaralanan 
olmazken, ufak 
çaplı maddi hasar 
meydana geldi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Arma faresi yakayı ele verdi
Bursa’da çok 
sayıda aracın 
armasını çalan 
zanlı yakalandı. 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinin Sırmalar 
bölgesinde 
çok sayıda 
otomobilin 
armalarının 
söküldüğü ihbarını 
değerlendiren 
polis, bölgedeki 
güvenlik kamer
alarını inceledi. 
Park halindeki 
otomobillerin 
ön ve arka armaları

ile jant kapaklarını kimliğini tespit
çalan şahsın eden ekipler, 47

yaşındaki 
B.G’nin ikamet 
ettiği evde arama 
yaptı.
Yapılan aramalarda 
90 adet değişik 
marka ve mod
ellerde otomobil 
arması ile jant 
kapağı bulundu. 
Ele geçirilen 
malzemeler 
sahiplerine tespit 
edildi. Zanlı 
sorgusunun 
ardından 
adliyeye sevk 
edilecek.

Kacatcılar, polisi şaşkına ceuirdi
Bursa'da Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
ihbar üzerine yap
tıkları baskında 5 
metre karelik 
büfede 6 bin paket 
bandrolsüz sigara 
ele geçirdi. Büfe 
sahibi A.G.(36) 
gözaltına alınırken 
sigaralara 
el konuldu.
Bursa Yıldırım İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro 
Amirliği Ekipleri, 
merkez Yıldırım 
İlçesi Esenevler 
Mahallesinde bir

büfede kaçak 
sigara satışı 
yapıldığı ihbarı 
üzerine büfeye 
yaptıkları baskında

6 bin paket band 
rolsüz sigara 
ele geçirdi.
Yapılan baskında 
A.G.'nin

gümrükten kaçak 
olarak yurda soku
lan 6 bin paket 
sigarayı 5 metre 
karelik büfede buz
dolabı ve tezgah 
altına gizlediği 
ortaya çıktı. Polis 
ekiplerini bile 
şaşkına çeviren 
olayda büfe sahi 
binin ise rahat 
tavırları gözlerden 
kaçmadı.Gümrük 
kaçağı bandrolsüz 
sigaralara el konu
lurken, olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

TMB A “SUYUNU boşa Mft HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

İDOBÜS’ün tekerleği patladı!
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe’yi zaman zaman eleştiriyo 
ruz ama bazı işleri var ki alkışı hak ediyor. 
Bugünkü konumuz da işte bu işlerinden 
biri olan BUDO.. Yani Bursa Deniz 
Otobüsleri İşletmesi.. İşletmenin Mudanya- 
Kabataş seferleri dün törenle başlatıldı.

Doğrusunu söylemek gerekirse, önceki 
başkan merhum Hikmet Şahin döneminde 
yapılan Güzelyah İskelesi’nden İDO hızlı 
feribotlarıyla İstanbul’a başlatılan seferler
den sonra, Altepe’nin İzzet Kaptan tekne
siyle Gemlik Körfezi’nde “mehtap turları” 
düzenlemesi çok komik gelmişti!

Altepe, BUDO atağıyla hızlı feribot 
karşısındaki tekne ezikliğinden kurtulmuş 
oldu böylece!

Konunun ironik yanını geçelim de, 
Recep Altepe’nin BUDO hamlesini, 
başlangıcından itibaren hatırlayalım.

Bilindiği gibi İstanbul Deniz Otobüsleri 
AŞ (İDO) 2011 yılı Haziran ayında 
özelleştirilmiş ve şirketin yeni sahibi TASS 
(Tepe-Akfen-Souter-Sera) Ortak Girişim 
Grubu olmuştu.

Özelleşen IDO’nun yaşattığı sıkıntılar 
2012 yılında artmaya başladı. Taşıma 
ücretlerine yapılan zamlar, seferlerdeki 
aksamalar, Topçular-Eskihisar arasında 
ayrıcalıklı geçiş ve özellikle de Bursa yerel 
yönetimini çileden çıkaran Güzelyalı’dan 
İzmir’e kara taşımacılığı uygulaması..

Zaten vatandaş şikayetçiydi.. Bir de kara 
taşımacılığı konusunda Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ni yok sayan tavrı nedeniyle 
İDO, adeta Recep Altepe’nin “Arnavut 
damarı”na bastı!

Altepe Burulaş’a talimatı verdi. İstan
bul’a deniz ulaşımı için derhal şirket 
kurulup, gereken altyapı oluşturulmalıydı. 
Oluşturuldu nitekim ve Mudanya-Kabataş 
arasında seferler başladı.

KARA TAŞIMACILIĞINA SON
İDO da böylece, kara taşımacılığı 

konusunda çiğneyip geçtiği Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ni karşısında rakip 
olarak buldu. Bugün gelinen noktada İDO, 
İDOBÜS adıyla Kabataş-Güzelyalı arasında 
seferlerini sürdürüyor. Ancak kara taşı
macılığı ayağında iflas bayrağını çekti. Bir 
anlamda tekerleği patladı! İDOBÜS’ün 
internet sitesindeki duyuruya göre 
Güzelyalı-İzmir otobüs seferleri 1 Mart 
2013 tarihinden itibaren sona erdirilecek.

Bu arada rekabet, şimdiden vatandaşa 
yaramaya başladı. İDO, Kabataş-Güzelyalı- 
Kabataş arasında 1 liradan başlayan 
biletler satıyor. Ancak 1 liralık.bileti 
yakalamak oldukça zor. İDOBÜS’ün bilet
leri normal koşullarda 14 lira ile 25 lira 
arasında değişirken, BUDO’nun fiyatları 
tam 18, indirimli 14 lira sabit..

BUDO, Mudanya İskelesi’nden saat 
07:00 ve 15:30; İstanbul Kabataş’tan da 
saat 10:30 ve 18:30 olmak üzere günde iki 
sefer yapacak. BUDO’nun biletleri iki 
iskele ile BursaRay Şehreküstü ve Üniver
site istasyonları ile Burulaş intrnet sitesin
den alınabiliyor.

Tebrikler Recep Altepe! Hayırlı olsun 
halkım!

—DÖRT DÖRTLÜK—
Gemilerde rekabet var 
İnatçı bir başkanımız var 
BUDO da çıkmış sefere 
İDO’nun çekeceği var

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış Dörtyol Yana Geciünıae vap boz
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com 

Yap boz tahtası...
Akıl tutulması bu.
Zaten yanlış bir proje yapılıp halkın 

milyonlarca lira parasını heba ettikleri 
yetmezmiş gibi, bir de yaptıkları işin 
projesinin uygulamasını da yanlış yapı 
yorlar.

Bunun için yazımın başlığını “Yaz 
Boz tahtası” koydum.

Yapılan hatadan kim sorumlu?
Bu işin bir kontrolü, bir uygulayıcısı 

yok mu?
Dörtyol kahvehanelerine gidip orada 

esnaflık yapan veya sürekli oturan 
vatandaşa sorun.

Deyin ki; “Yapılan hizmeti beğeniyor 
musunuz?”

Alacağınız cevap; “Hayır” olacaktır.
Hisartepe Mahallesi tarafından Üst 

Geçidin bir ayağının da Bursa dan gelen 
araçlar için tehlikeli olduğunu söyleye
cekler size.

Bunu vatandaş seziyor ve görüyor 
ama teknik adamlar göremiyor.

Ne olacak, babaların parası değil ki 
harcanan, ceplerinden çıkan birşey yok.

Senin benim param...
Vatandaşın vergilerinden oluşan para 

lar dikkatli harcanmalı.
Bir iş yapıldıktan sonra bozulup, yeni 

den yapılırsa, bunun faturası kime çıkı 
yor.

Burada bir hizmet kusuru doğmuyor 
mu?

Gemlik’i, Dörtyol kavşağına yapılan 
devasa boru üst geçidinden tanıyacak
lar yoldan geçenler.

Sonuç olarak ne demeli.
Biz böyleyiz işte.
Yaparız, bozarız yine yaparız....

Dünkü GTSO ve Ticaret Borsası 
seçimleri ile ilgili haberimizde, Bakanlar 
Kurulunca seçimlerin Mayıs ayında 
başlayıp, Haziran ayında bitirileceğini 
belirtirken, muhtemelen seçimlerin 19 - 
26 Mayıs tarihlerinde yapılacağını yaz 
mıştık.

Bunu kesin tarihmiş gibi algılayanlar 
çıkmış.

Oysa haberin bu cümlesinin hemen 
altında kesin tarihin İlçe Seçim 
Kurulu’nca belirleneceği yazıyordu.

Yanlış anlamaları düzeltirim.
Dün, bir okurum aradı.
“19 Mayıs Resmi Tatil günüdür” dedi. 
Doğru.
Resmi tatil gününde, İlçe Seçim Kuru 

lu GTSO yönetim ve denetim kurulu 
seçimlerini yapmaz.

Dikkatli okurlarımı kutluyorum.
Haberde varsayıma (tahmine) yer ver

menin doğru olmadığını, teretdüte ne 
den olduğunu gördüm.

İlçemizin en güzide iki kuruluş seçim
lerini bu kuruluş üyeleri önemsiyor.

Biz de önemsiyoruz.
Bu nedenle onlar daha da hassas olu 

yorlar.
Hata yapmışşak affola diyorum.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan İlçemiz 
Dörtyol Kavşağında 
yaptırılan Yaya 
Üst Geçidi’nin 
tamamlanan 
ayaklarından biri, 
hatalı projelen 
dirildiği için 
kesildi.
İhaleyi alan firma 
tarafından Hisar 
tepe Mahallesi ile 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi, İstiklal 
Caddesi’ni bir
leştiren demir yaya 
üst geçidin bağlan
tıları tamamlandı. 
Ancak, geliş gidiş 
yolunun ortasında 
bulunan tutucu 
demir boru bağlan
tılar dün kesilmeye 
başlandı.
Yola fazla yaklaştığı 
iddia edilen boru

ümurlıov Kuran Kursuna MHNen Tam Bestek
Umurbey Mahalle 
si’nde bulunan eski 
belediye binasının 
kuran kursu yapıl
ması yönünde Umur 
bey halkı tarafından 
yapılan talep doğrul
tusunda Parsbey 
Mahalle Muhtarı 
Mustafa Duran ve 
Orhaniye Mahalle 
Muhtarı İbrahim 
Düşmez resmi 
temaslara başladılar. 
MHP İlçe Teşkilatı 
tarafından da destek 
verilen konu ile ilgili 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Belediye Meclis 
Üyesi Suat Laçinok, 
Gemlik Merkez 
Camii Hocası Süley 
man Gür ve Muhtar 
lar Gemlik Müftülü 
ğünü ziyaret ettiler. 
Ziyarette Umurbey 
halkı ve cemaatin

ların kesilmesinden 
sonra içe doğru çeki 
leceği, projede hata 
olduğu öğrenildi.

CHP’LİLER TEPKİ 
GÖSTERMİŞTİ 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nde 
yaptırılan Dörtyol 

binanın kullanılmadı 
ğım, Kuran eğitimi 
veren bir bina olma 
sı talepleri iletildi. 
Gemlik Müftüsü 
Muammer Turan, 
Binanın sadece 
Kuran kursu olarak 
değil, kadınların da 
katılacağı çeşitli 
dersleri vermek 
amaçlı da kullanıla
bileceğini belirtti. 
Umurbey de hali 
hazırda bulunan 
Kuran kursunun 
kasabanın alt kesi
minde bulunmasın
dan dolayı özellikle 
yukarı bölümlerde 
yaşayan kadınların 

Kavşağı Yaya 
Dörtyol Kavşağı’na 
Bat Çık yapılması 
istenmiş, 
Dörtyol Kavşağında 
bulunan Borusan 
üst geçine asansör 
konarak, üst geçit 
sorunun giderile 
bileceğini belirt

gitmekte zorlandığı, 
çarşıya uzaklığından 
ötürü de işlevinin 
fazla olmadığı hatır
latırken, Umurbey 
muhtarları konuyu 
anlatmak için siyasi 
parti ziyaretlerine 
devam edeceklerini 
söylediler. Durdu, 
konuyu inceledik
lerini ve Umurbey 
de bu tarz bir ihtiyaç 
olduğunu, bu konu
da MHP'nin üzerine 
düşeceğini belirtir 
ken, konunun huku
ki detaylarını incele 
yerek ilk Meclis 
toplantısında öneril 
meşini, gerekirse

mişlerdi.
Bat-çık yapılması 
için de 4 bin imza 
toplayarak Belediye 
Başkanvekili Nefik 
Yılmaz’a Büyük 
şehir Belediye 
Başkanlığına veril 
mek üzere teslim 
etmişlerdi.

MHP tarafından da 
öneri olarak Bele 
diye Meclisine sunu 
labileceğini belirtti. 
Çarşı camii konusu 
na da değinen Dur 
du, Cami yapımının 
hangi aşamaya 
geldiğini sordu. 
Gemlik'e yakışır 
Çarşı Camii yapımı
na MHP'nin tam 
destek vereceğini 
de belirtirken, yapıla 
cak olan Caminin 
Gemlik'in sembolü 
olmakla beraber, 
Gemlik'in öncelikli 
sorunlarından olan 
otopark ihtiyacı için 
de kullanılabileceği
ni, alt tarafına 
yapılan bir otopark 
sayesinde Gemlik'in 
ciddi bir eksikliğinin 
giderilmesine de yar 
dımcı olacağını 
belirtti.

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Eğitim Bir-Senden CHP'ye ziyaret
Eğitim Bir-Sen 
Gemlik temsilcisi 
Halil Gemici ve 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Örgütü’nü ziyaret 
ettiler.
Tanışma ile 
başlayan ziyarette 
Başkan Halil 
Gemici; siyası 
sendikacılık yap
madan üyelerin 
özlük haklarının 
iyileştirilmeleri için 
çalıştıklarını 
belirterek, "Hiçbir 
parti yönetimine 
yandaş değiliz. 
Tüm siyasi par
tilere aynı mesafe 
deyiz. Bu yüzden 
ilçemizde ki siyasi 
partileri ziyaret 
ederek, sendikamı 
zın çalışmaları 
hakkında sizlere 
bilgi verip fikir alış
verişinde bulun
maktır." dedi.
Sendikalarının 
Türkiye'de en yet 
kili, en büyük 
sendika olduklarını 
dile getiren Halil 
Gemici; aldıkları bu 
büyük sorumluğun 
bilinciyle çalış
malar yaptıklarını, 
öğretmenleri mizin 
haklarını koru

v\
\

Bursa'da 2013 İpek Yılı ilan edildi
Tarihi ipek yolunun 
geçtiği Bursa'da 
2013 "ipek yılı" ilan 
edildi.
Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput’un başkan
lığını yaptığı 
toplantıda 2013 
yılının "ipek yılı" 
ilan edilmesi karar
laştırıldı. Harput, 
"Bir şey sahipsiz 
kalırsa yok olmaya 
mahkumdur. İşte 
onlardan bir tanesi 
de bizim 
ipeğimizdir. 
Maalesef uzun bir 
süredir ipeğimize 
sahip çıkamadık. 
Meşhur Bursa ipeği 
yok olmaya yüz 
tuttu" dedi.
Bursa'da son 50 
yılda sanayi, oto
motiv ve tekstilin 
ön plana çıktığını

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

malarının en başta
ki görevleri olduk
larını dile geirdi. 
Gemici, "CHP 
köklü bir partidir. 
Gemlik'in eğitim 
sorunlarıyla ilgili 
sizlerle bilgi alış
verişi yapacağı 
miza, çözüm bula
cağımıza eminiz. 
Gemlik'te, birlik 
beraberlik adına bir 
çok ekinkinlikler 
yapıyoruz ve bu 
etkinliklere katılım 
açısından sizlerden 
destek bekliyoruz. 
İlçemizin eğitim 
kalitesine çok 
önem Veriyoruz. 
Eğitim seviyesinin 
artabilmesi için en 
önemli sorunlardan 
biri olan derslik 
eksikliğinin gideril 
mesi gerekir. Bu 
anlamda herkesten 

anlatan Harput, 
eskidemBursa den
ince akla' ipeğin 
geldiğini belirtti. 
Göreve geldikleri 
gündenberi 
Bursa'nın çeşitli 
değerlerini yaşat
maya çakıştıklarını 
vurgulayan Vali 
Harput, "Geldiğimiz 
günden beri bu 
şehrin değerlerine 
sahip çıkmaya 
çalıştık. Bu değer
leri yaşatmak ve 
onlarla Beraber 

duyarlı olmasını 
bekliyoruz” diyen 
Gemici asıl ziyaret 
sebeplerinin 
"Özgürlük için 10 
milyon imza"kam- 
panyasına destek 
istemek olduğunu 
belirten Başkan, 
eğitimin siyasete 
alet olmasını 
istemediklerini bu 
kampanyayla da 
bunun öncülüğünü 
yaptıklarını ifade 
ettiler.
Samimi bir ortam
da gerçekleşen 
konuşmalardan 
sonra sözü alan 
Chp Gemlik İlçe 
Başkan Vekili 
Özgür Aksoy;
“iyaretten duyduk
ları hoşnutluğu dile 
getirdikten sonra 
Gemlik paydasında 
bir çok konuda 

yaşamak zorun
dayız. Şüphesiz 
sanayileşme 
Bursa'yı ekonomi 
ve refah manasın
da yükseltti Ama 
bu bizim diğer 
değerlerimizi ihmal 
etme ve onları ikin
ci plana atmamızı 
gerektirmez" şek
linde konuştu. 
Son yıllarda 
Bursa'nın değer
lerini yükseltmek 
ve yaşatmak için 
büyük bir gayret 

aynı fikirdeyiz. 
Sendikaların 
demokraside 
önemli bir güç 
olduğunu, örgütlü 
sendikal gücün 
tarafsız olması 
gerektiğini, sadece 
üyelerinin özlük 
haklarını kazanma 
yönünde mücadele 
etmeleri gerektiği
ni,CHP'nin emeğe 
ve emekçiye saygılı 
bir parti olduğunu, 
bu yolda verilen 
her mücadelenin 
yanında yer alacak
larını, eğitim sorun
larının; sendikalar, 
diğer sivil toplum 
örgütleri ve eğitim
cilerle diyalog 
içerisinde olarak 
en üst noktalara 
taşınacağını ifade 
etti.

içinde olduklarını 
belirten Harput, her 
sene Bursa'nın 
inciri, armudu ve 
kestanesi gibi 
değişik ürünlerini 
ele alarak yaşat
maya çalıştıklarını 
anlattı. 2013'de ise 
tarımın bir ayağı 
olan ipek böceğini 
ele alarak bu yılı 
'ipek böceği yılı’ 
olarak ilan ettikleri
ni anlatan Harput, 
"Kirazla beraber 
ipek böceğini ihya 
etmek için topy- 
ekun bir hareket 
başlatalım istedik. 
Bu manada bugün 
ipek ve ipek 
böceğini masaya 
yatırdık. Aslında iki 
yıldan bu yana bu 
konuda çalışmalar 
yapmaktayız" şek
linde konuştu.

SP’lller hastaları 
ziyaretetti

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
yönetim kurulu 
üyeleri ve Kadın 
kolları Hastanede 
yatan hastaları 
ziyaret etti. 
İlçe Başkanı 
Özmen, belli aralık
larla hastanelerde 
yatan hastalarımızı 
karanfillerle ziyaret 
ederek, hem onlara 
moral vermek hem 
de manevi destek 
olmak amacı ile 
ziyaretleri 
gerçekleştirdiklerini 
ifade etti. 
Ziyarette, hastane

Isı röle ılının sıilıl 
ıınıınnaiBiiSiniılınetıi
Yeni İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanu 
nu'nun ocak ayın
dan itibaren yürür
lüğe girmesiyle bir
likte çalışma hay
atında gözle 
görülür değişiklik
ler gözlenmeye 
başladı.
Yeni İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanu 
nu'nun ocak ayın
dan itibaren yürür
lüğe girmesiyle bir
likte çalışma hay
atında gözle 
görülür değişiklik
ler gözlenmeye 
başladı. İnsan 
Kaynakları 
Yöneticileri Derneği 
(İKAYDER) Başkanı 
Bülent Öz, işe 
başlamak için iste
nen sağlık raporu 
için bundan böyle 
para ödeceğini 
söyledi.
Öz, yaptığı yazılı 
açıklamada, şu bil
gileri verdi: "Maden 
ve inşaat gibi 
tehlikeli alanlarda 
çalışmak isteyenler, 
daha önce ücretsiz 
olan sağlık raporu 
için en az 50 TL 
muayene ücreti 
verecek. Birçok 
sektörde iş başvu
rusu esnasında 
istenen, birinci ba 
samak başta olmak 
üzere, tüm sağlık 
kurulularından 
ücretsiz olarak alın

personeli de 
unutulmadı.
Hemşire, güvenlik 
ve hasta 
bakıcılarında 
ziyaret edildiği pro
gram nedeni ile 
personel mem
nuniyetini dile 
getirdi.
Özmen; karanfiller
le odalara girdik
lerinde hastaların 
yüzünde önce 
şakınlık sonrada 
tebessüm olması 
mn kendilerini 
mutlu ettiğini 
söyleyerek bu tip 
ziyaretlerin devam 
edeceğini söyledi.

abilen sağlık rapor
ları artık ocak ayın
dan itibaren ücretli 
hale getirildi. 20 
Haziran 2012 tarih 
ve 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güven 
liği Kanunu'nun 
yürürlüğe girme
siyle, işe giriş sağ 
lık raporları sadece 
yetkilen dirilmiş 
sağlık gü venlik bir
imle rinden ücreti 
öde nerek alın
abiliyor." Öz, İş 
Sağlığı ve Güvenli 
ği Kanunu nun15. 
maddesin de, "İşv
eren, çalışanları işe 
girişlerinde, iş 
değişikliğinde, iş 
kazası-sağlık 
nedeniyle işten 
uzaklaştırılmaların
dan sonra işe dö 
nüşlerinde, tehlikeli 
sınıfta yer alan işy
erlerinde çalışacak
larda yapacakları 
işe uy gun olduk
larını belirten sağlık 
raporu almadan işe 
başlatılamaz.", 3. 
fıkrasında ise, "Bu 
kanun kapsamında 
alınması gereken 
sağlık raporları, 
işyeri sağlıkta gü 
venlik biriminde 
veya hizmet alınan 
ortak sağlık ve 
güvenlik biriminde 
görevli olan işyeri 
hekiminden 
alınır... ifadesine 
yer verildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Geliri asgari ücretin 
üçte birinden az 
olan 9 milyon 895 
bin kişinin primini 
devlet üstlendi. 3 
milyon 822 bin kişi 
ise 39 TL prim öde 
yerek sağlık hizmeti 
alacak.
Valilik ve kay
makamlıklardaki 
sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma 
vakıfları tarafından 
14 milyon 299 bin 
kişi gelir testine tabi 
tutularak aile 
içerisindeki kişi 
başına düşen gelir 
belirlendi.
Buna göre geliri 
asgari ücretin üçte 
birinden az olan 9 
milyon 895 bin 
kişinin primini 
devlet üstlendi. 3 
milyon 822 bin kişi 
ise 39 TL prim ödey
erek sağlık hizmeti 
alacak. Test 
sonuçlarına göre 
429 bin kişi 1.1.7 TL, 
82 bin kişi ise 234 
TL sağlık primi 
ödeyecek.
Genel sağlık sigor
tası kapsamında 
uygulamaya konu
lan gelir testinin 
amacı, hem

toplumun bütününü 
sağlık güvencesi 
kapsamına almak 
hem de geliri bulun
duğu halde yeşil 
kart ile sağlık 
hizmeti alanları 
tespit etmekti. 
Uygulama kap
samında yeşil karta 
son verilerek vatan
daşlar gelir testine 
alındı. Bu testle 
geliri yüksek olanlar 
tespit edilerek yeşil 
kartlı sayısının 
azaltılması hedef 
■eniyordu. Ancak 
elde edilen sonuçlar, 
yeşil kartlı sayısının 
azalmadığını ortaya 
koydu. Gelir testi

öncesinde 9,5 mily
on yeşil kartlı 
bulunurken test 
sonucu primini 
devletin ödediği kişi 
sayısı da 9,8 milyon 
oldu. O dönemde 
yetkililer, gelir testi 
uygulamasının yeşil 
kartlı sayısını önemli 
ölçüde azaltacağını 
açıklamışlardı. 
Yetkililer, gelir tes
tinin sosyal yardım
laşma ve dayanışma 
vakıfları tarafından 
üstünkörü 
yapıldığını, kişilerin 
beyanının esas 
alındığını ve bu 
sebeple yeşil kart 
kapsamına giren kişi

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlajınşahsenyapılnıasıricaolıınur.
GEIILIK KÖRFEZ GAZEIESI 
istiklal Caddesi ta Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GENLİK 

sayısında herhangi 
bir azalma 
olmadığını 
belirtiyorlar.
Sosyal güvenlikte 
yeni bir dönemi 
başlatan gelir testi 
uygulamasıyla dar 
gelirlinin, işsizin ve 
emekliliğini 
bekleyenin sağlık 
primini Hazine 
ödüyor.
Buna karşın geliri 
yüksek olanlar ayık
lanırken bu kişiler
den sağlık primi 
alınmaya başlandı. 
Gelir testine iki grup 
girdi. Birinci grubu, 
hiçbir sosyal 
güvencesi olmayan
lar teşkil etti. İkinci 
grubu ise yeşil kartlı 
olan 9,5 milyonluk 
kitle oluşturdu. 
Testler sonucunda 
yeşil kartlı kitlenin 
sayısında azalma 
olmadığı gibi küçük 
bir artış da yaşandı. 
Bu kapsamda 9,8 
milyon kişinin sağlık 
primini devlet ödüy
or. Daha önce hiçbir 
sosyal güvenlik 
kuruluşuna kayıtlı 
olmayan kişilerden 
ise sağlık primi alın
maya başlandı.

II İlil KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE 

" TEL: O 532 583 53 7!

Sen Aşk Kandilinin 
Titrek ışığı

Düşün ki 
Göç sayfasında bir kuş 
Kanadı muamma

Bin aha
Bin vebal yükleyip heybemin kırpıntılarına
Kök saldım alaca

Sen
Aşk kandilinin titrek ışığı
Karanlık mabedin tam ortasında tüneyen
Mavi

Düşün ki
Göğüs kafesime mahpus
Kumru
Sesin içimde titrerken, kokun

Rengini çaldığın 
İklimler kadar ılık 
Zühre kadar aydınlık

Şimdi ölüm kadar uzak
Ölüm kadar yakın aralıklardayım

Ki duymayacaksın belki
Aynaya soluyan son buğu zerresini

Ve
Ben öpmeyeceğim
Yanak çukurlarından bir daha

Düşün ki
Kuş pervazlarında göz yumacağım
Adını besteleyip hüzzam makamında

Göz kapaklarım koparken
Göz çukurlarından
Binlerce özür yağacak gökyüzünden yıldız

diye avuçlarına

Sen
Avuçlarını süreceksin, öpülesi alnına
Bir kuru Fatiha sonunda

Ben
Güneş sönerken öleceğim
Sen şafak sararken yumaklara

Sen
Nefesimin son harfi
Oğlum.»

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette „www.f|eı^Mprfezgazetesi.com

Mprfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ÇAĞIMIZIN YÜZKARASI KİTAP DÜŞMANLIĞI

Türkiye gibi aydın
lanmayı yaşamamış 
ülkelerin bilim 
adamları, 
romancıları, şairleri, 
gazetecileri yani 
aydınlıktan, özgür
lükten yana olan
ların eserleri hep 
yasaklarla 
karşılaşmıştır. Her 
dönemde yöneticil
er kendilerine özgü 
yasalar çıkararak 
saçma gerekçelerle 
kitaba zincir vur
mayı bir maharet 
saymıştır.

Tarihimizde ilk 
kitap yasağı 
1872’de gerçekleşir. 
Namık Kemal'in 
"Evrak-ı Perişan" 
ile Ahmet Mithat'ın 
"Dağarcık” adlı 
eserleri yasakla 
tanışır. Abdülhamit 
döneminde baskılar 
daha da artar. İbni 
Sina'nın "Şifa" adlı 
eseri de yasaklan
maktan kurtulamaz.

1910'da Mehmet 
Raufun "Bir 
Zambak Hikâyesi" 
müstehcen bulu
narak iktidarın gaz
abına uğrar.
Hüseyin Rahmi de 
"Ben Deli miyim” 
adlı romanıyla çok 
geçmeden yasak
lılar grubuna katılır.

Cumhuriyetin ilk 
yıllarında da yasak
lar devam eder. En 
çok edebiyat eser
leri romanlar ve 
şiirler karşılaşır 
aşılmaz duvarlarla. 
Yasaklarla en çok 
karşılaşan Nazım 
Hikmet olur. Her 
şiiri basılır basılmaz 
hemen yasakla
narak toplatılır. 
Yazdıklarından 
dolayı da hapse 
mahkûm edilir.

1923'te Marx ve 
Engels'in 
"Komünist 
Manifestosu" 
yasakla karşılaşır.

Kazım Karabekir'in 
1933'te yazdığı 
"İstiklâl Harbi'nin 
Esasları" adlı kitabı 
daha basım sırasın
da toplatılarak 
yakılır. Tarihin her 
döneminde görülen 
bu baskı ve yasak
lar siyasi iktidar
larının korktuk
larının bir ifadesidir. 
Bu yüzden de 
insanların öğrenme 
özgürlüğüne pran
ga vurma gereği 
duyarlar.

Edebiyatımızın 
yüz akı yazarları: 
Aziz Nesin, 
Sabahattin Ali, Rıfat 
İlgaz, Kemal Tahir, 
Haşan İzzettin 
Dinoma, Orhan 
Kemal ve daha 
niceleri yazdıkların
dan dolayı baskı ve 
yasaklarla 
karşılaşmışlar. 
Düşüncelerini ifade 
ettikleri için cezaev
lerini kendilerine 

mesken tutup ceza
evlerini ülkenin 
üniversitesi olarak 
benimsemişlerdir.

Server Tanili, 
Turan Dursun, Uğur 
Mumcu, Ilhan Arsel, 
Bahriye Üçok gibi 
yazarlar şiddete ve 
çeşitli baskılara 
maruz bırakılmış 
hatta bir kısmı 
yazdıklarından 
dolayı öldürülmüş, 
eserleri yasaklan
mıştır.

Öğretmenlik yıl
larımda öğrenciler
ime Fakir Baykurt, 
Yaşar Kemal, 
Sabahattin Ali ve 
Orhan Kemal'in 
eserlerini okut
tuğum için soruş
turma geçirdiğimi 
ve bir olay 
nedeniyle evim 
arandığında " 
Doğan 
Avcıoğlu'nun, Emre 
Kongar'ın eserleri 
ve Nazım Hikmet'in 
şiir kitapları suç 
aleti sayılarak alınıp 
götürüldüğünü hiç 
unutmuyorum.

Geçmişte 
yaşananları geride 
bırakacak Türkiye 
öyle bir dönem 
yaşamıştır ki etki
leri günümüze dek 
sürmüştür. Bu "12 
Eylül" dönemidir.

Kitaplar birer suç 
aleti olarak kabul 
edilmiş. En büyük 
kitap ve aydın 
katliamını askeri 
cunta çekinmeden 
yapmış ve ülkeyi 
koyu bir karanlığa 
gömmüştür. 
Milyonlarca kitap 
yakılmış, milyonlar- 
cası yasak denil
erek toplatılmıştır. 
O dönemin yıkın
tılarından Türk 
toplumu yeni yeni 
çıkmaya çalışırken 
kendini bilmezler, 
sıradan kitaplara 
yasak getirerek eski 
dönemi hortlatmak 
istiyorlar.

"Fareler ve İnsan
lar", "Şeker 
Portakalı" gibi kita
plarla Muzaffer İzgü 
gibi yazarların eser
lerine sansür koy
makla amaçlarına 
ulaşacaklarını 
sanıyorlar. Tarihin 
hangi döneminde 
özgür düşünceyi 
yasaklamak 
mümkün olmuş? 
Sadece biraz gecik
tirilmiş. Eninde 
sonunda özgür 
düşünce kendine 
bir çıkış yolu bul
muştur.

Yazdıklarından 
dolayı hâlâ baskı 
altında olan Ergün

Poyraz, Mustafa 
Balbay, Tuncay 
Özkan, Soner 
Yalçın, Mehmet 
Perinçek, Ahmet 
Şık, Nedim Şener, 
Yalçın Küçük ve 
daha nicelerinin 
isimlerini sayabili
riz.

İleride " Keloğlan, 
Pinokya, Yedi 
Cüceler ve Bin bir 
Gece masalları" 
yasaklanırsa sakın 
şaşırmayalım. 
Çünkü büyüklerimiz 
öyle münasip gör
müştür.

Bir ülkede 
yaşayan halkın 
mutluluğu o ülkenin 
sanatçılarının, ede
biyatçılarının özgür 
bir ortamda eser 
vermesine bağlıdır. 
Bu ortamı 
sağlayamıyorsak, 
sanatçılara baskı 
uygulayıp yasak 
getiriyorsak gele
ceğimizi karartıy
oruz demektir.
Ülkeyi yönetenler, 
kitap okumaz, kon
sere gitmez, tiyatro 
nedir bilmezse vay 
o ülkenin haline!

Siz siz olun, kitabı 
yaşamınızdan eksik 
etmeyin, bol kitaplı 
aydınlık ve mutlu 
günler sizlerin 
olsun.

İutsa'irill İlli«İHIİI İtil’FMİ8Sİ
Bursa'da çocuklara 
yönelik olarak "Bir 
Umut Ol Benim 
İçin" projesi hazır
landı.
Proje, Eker Süt 
Ürünleri Gıda 
Sanayi ve Ticaret 
AŞ ile Uludağ 
Üniversitesi 
(UÜ) ve Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şube 
Müdürlüğü'nün 
imzaladığı 
protokol ile 
hayata geçirildi. 
Projenin yaşadığı 
çevrenin elverişsiz 
koşulları nedeniyle 
akranlarıyla eşit 
imkanlardan yarar
lanamayan deza
vantajlı konumdaki 
öğrencilerin, eğitim 
fakültesinde öğren

im gören öğretmen 
adaylarıyla birlikte 
akademik ve 
sosyal etkinlikler 
yaparak gelişimler
ine destek olun
ması hedefleniyor. 
Yabancı dil, 
matematik, fen, 
Türkçe gibi alana 
yönelik akademik 
desteğin yanı sıra 
satranç, drama 
çalışmaları, kitap 
okuma etkinlikleri, 
müzik, resim gibi 
sanatsal çalış
malar, masa tenisi, 
halk oyunları ile 
sinema, tiyatro, 
çeşitli söyleşiler ve 
gezi gözlem etkin
likleri de proje 
içeriklerini 
kapsıyor.
Proje çerçevesinde 
Eker Gıda, 

çocukların yemek 
giderlerini 
karşılarken, Uludağ 
Üniversitesi tüm 
eğitim ve kırtasiye 
ihtiyacını gidere
cek.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ise 
öğrencilerin 
ulaşımından, etkin
liklerin güvenli bir 
şekilde yürütülme
si ve hafta sonu 
yapılacak gezi 
gözlem gibi etkin
liklerin gerçek
leştirilmesinden 
sorumlu olacak, 
örnek proje olarak 
ülke genelinde 
yaygınlaşması bek
lenen "Bir Umut Ol 
Benim İçin" proje
si, 40 çocuğun 
katılımıyla 20 hafta 
devam edecek.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ve 
Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile 
yürütülen Tüketici 
Eğilim Anket 
sonuçlarına göre 
Ocak ayında tüketi
ci güven endeksi 
yüzde 3 oranında 
arttı. 2012 Aralık 
ayında 73,6 olan 
endeks Ocak ayın
da 75,8 değerine 
çıktı.
TÜİK'in verilerine 
göre halk 2013 
yılından umutlu. 
Ocak ayı endeks 
verilerine göre 
vatandaş gelirinin 
yükseleceğini bek
liyor, tasarruf eğil
imleri de artış gös
teriyor. Gelecek 12 
aylık dönemde

tasarruf etme ihti
mali endeksi bir 
önceki aya göre 
yüzde 7,9 oranında 
artarak Ocak ayın
da 22,9 değerine 
yükseldi. Gelecek 
12 aylık dönemde 
hanenin maddi 
durum beklentisi 
yüzde 5,9 artış 
gösterdi, 91,8 oldu. 
Gelecek 12 aylık 
dönemde genel 
ekonomik durum 

beklentisi yüzde 
3,3 oranında yük
seldi. Aralık ayında 
94,3 olan bu 
endeks, Ocak ayın
da 97,4 olarak 
gerçekleşti. 
Gelecek 12 aylıfc 
dönemde işsiz 
sayısı beklentisi 
endeksi yüzde 1,2 
oranında azalarak 
91 değerine gerile
di.
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Bakımı yapılmayan 
asansörlerde mey
dana gelebilecek 
kazalarla ilgili bina 
yöneticilerine 6 
aydan başlayan 
hapis cezası verile
ceği bildirildi. 
Bursa'da hizmet 
veren Uçak Asansör 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Uçak, 
Asansör Bakım ve 
İşletme 
Yönetmeliğinin, 
asansörlere yönelik 
yıllık kontrollerin 
asansör konusunda 
akredite olmuş A tipi 
muayene kuruluşları 
tarafından yapıl
masını mecburi 
kıldığını söyledi. 
Asansörlerin 
mekanik ve hidrolik 
olmak üzere iki tip 
olduğunu ifade eden 
Uçak, Bursa 
merkezde 
belediyelerin 
bildirdiği ruhsatlı 
asansör sayısının 
bin 680 olduğunu 
bildirdi. Bursa'da 
kaçak ve güvenliği 
belirsiz çok sayıda 
asansör olduğunu 
dile getiren Uçak, 
can ve mal güvenliği 
açısından tehlikeli 
ve kullanılmaması 
gereken kırmızı 
etiketli asansörlerin

BM ABONE OLDUNUZ MU?
Google'ın haritalama 
sistemi olan google 
map, internet kul
lanıcılarına katı kısıt
lamalar uygulayan 
Kuzey Kore'de daha 
fazla mekanı 
gösterebilecek. 
Harita sayesinde 
başkent 
Pyongyang'da 
cadde, park, anıt ve 
tren istasyonları 
görülebilecek. 
Google, yeni hari
tanın, Kuzey 
Kore'nin 2009'a ait 
uydu resimleri ve 
diğer kamu bilgileri 
ışığında yapıldığını 
kaydetti.

oranının yüzde 80 
olduğunun altını 
çizdi.
Can ve mal güven
liği için risk teşkil 
etmeyen sarı etiketli 
asansörlerin 
oranının azlığına 
dikkat çeken Uçak, 
tamamen uygun, 
hiçbir eksik ve 
hatası bulunmayan 
yeşil etiketli asan
sörlerin oranının da 
yüzde 3 olduğunu 
bildirdi. Uçak, 
"Asansörlerdeki bu 
vahim tablonun 
değiştirilmesi 
mümkündür. Bu 
konuda hem yöneti
cilere hem de asan
sör kullanıcılarına 
düşen görevler 
vardır. Binalarında 
ya da iş yerlerinde 
asansörlerinin yıllık 
kontrollerini yaptır
mayan site-bina ya 
da iş yeri yönetici

Haritanın ayrıca 
hükümetin cezaevi 
olarak kullandığı 4 
bölgeyi de göster

diği bildiriliyor. 
Haritada bu böl
geleri ziyaret eden 
kişiler tarafından

lerinin asansör yıllık 
kontrollerini mutlaka 
yaptırmaları lazım" 
dedi.

ASANSÖRLERİN 
SORUMLULUĞU 
YÖNETİCİLERDE 
Asansörlerde mey
dana gelebilecek 
üzücü bir kaza 
sonucu doğacak her 
türlü tazminat ve 
riskten yöneticilerin 
sorumlu olduğunu 
ifade eden Uçak, 
"Bursa'da yaklaşık 
10 bin asansör var. 
2012 yılından 
itibaren her türlü 
sorumluluk, hukuki 
ve idari ceza uygula
masının 
muhatabının apart
man ve site yönetici
leridir. Kaza duru
munda doğrudan 
site yöneticisi hem 
hukuki hem de idari 
sorumlu olacak.

2012'den itibaren 
site yöneticileri 
akredite olmuş A tipi 
kurumlara denetim 
yaptırmak zorun
dadır.
Denetlenmeyen 
asansörlerde mey
dana gelecek 
kazalardan site 
yöneticisi yüzde 100 
sorumlu tutuluyor. 
Eğer aylık bakım 
sözleşmesi varsa 
bakımı yapan firma 
ile ortaklaşa suçlu 
kabul ediliyor" şek
linde konuştu. 
Uçak, "Gerekli ve 

geçerli belgeleri 
olmayan ehliyetsiz 
firma ve kişilere 
yaptırılan bakımlar
da bütün sorumluluk 
yöneticilerde olmak
tadır. Oluşabilecek 
bir kazada yöneticil
er hakkında 6 aydan 
başlayan hapis ve 
para cezaları söz 
konusu olmakta. 20 
Aralık 1995 tarih ve 
22499 sayılı Resmi 
Gazete'de yayım
lanan asansör 
yönetmeliği, her 
asansörün yetkili bir 
asansör firmasıyla 
yazılı anlaşmayla 
bakıma bağlan
masını mecburi kıl
maktadır" dedi.

Mnıaıîm 
Mır m Hm!

Başbakan'ın üç çocuk çağrısına rağmen 
nüfus artış hızı azalınca, çocuk yapan
lara özel vergisel teşvik çalışması 
başladı 
BaşbakanTayyip Erdoğan'ın üç çocuk 
çağrısına rağmen nüfus artış hızı azalın
ca hükümet, çocuğa teşvik formülünü 
devreye sokmaya karar verdi.
Türkiye'de ilk defa yaş ortalamasının 
30'u geçtiğini belirten Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, çocuk yapanlara özel ver
gisel teşvikler üzerinde çalışacaklarını 
açıkladı.
Gelişmiş ülkelerin uzunca süredir 
çocuğa çok ciddi destekler verdiğini 
hatırlatan Yılmaz, "500 euronun üzerinde 
destek veren ülkeler var. Onu da düşün
memiz gerekiyor. Çocuk yapana teşvik 
üzerinde çalışmamız gerekiyor." dedi. . . 
Hürriyetin haberine göre; Şu andaki sis
temde de kısmen teşvik olduğunu 
belirten Bakan Yılmaz, "Asgari ücrette - i 
evliyseniz belli sayıda çocuğunuz varsa 
vergi ödemiyorsunuz. Memurlarımızda 
çocukla ilgili bir miktar birşey var. Uzun 
vadede daha farklı şeyler tartışmalıyız. 
Avrupa'daki gibi daha güçlü bir sistemi 
tartışmalıyız" diye konuştu.

çekilen fotoğrafların 
da mevcut olduğu 
belirtildi.
Şirket, haritanın 
mükemmel 
olmadığını, ancak 
geliştirme sürecinin 
devam ettiğini kay
detti.
Google map 
hizmetinde düne 
kadar Kuzey Kore'de 
çok az yer 
görülebiliyordu.
Google Başkanı Eric 
Schmidt, internet 
kullanıcılarına katı 
kısıtlamalar uygu
layan Kuzey Kore'yi 
bu ayın başında 
ziyaret etmişti.

DDDU ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
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Başka şirket 
bünyesinde istih
dam edilen person
el, bilgi sistemleri 
gibi hizmet alan
larında bankalarda 
geçici veya sürekli 
olarak çalıştırıla
bilecek 
Bankacılık Düzen 
leme ve Denetleme 
Kurumu’nun 
"Bankaların Destek 
Hizmeti Almalarına 
İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği” Resmi 
Gazete’nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak, 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, başka 
şirket bünyesinde 
istihdam edilen 
personel bilgi sis
temleri gibi hizmet 
alanlarında da 
bankada geçici 
veya sürekli olarak 
çalıştırılabilecek. 
Bu kapsamdaki 
personele verilecek 
sisteme erişim, 
veriye erişim veya 
veriyi görme yetk
isi, işin gerektirdiği 
bilgiyi kapsayacak 
şekilde sınır
landırılacak.
Başka şirket bün 
yesinde istihdam 
edilmekle birlikte 
bankada geçici 
veya sürekli olarak 
çalışan personel 
aracılığıyla yapılan
lar hariç olmak 
üzere, destek 
hizmeti kuruluşların 
dan sağlanacak 
pazarlama faaliyeti, 
mevduat veya 
katılım fonu kabulü 
hariç bireysel nite
likli ürün ve hizmet
lerin ve kredi kart
larının pazarlan-

ması ile sınırlı ola
cak. Bankalarca 
mevduat veya 
katılım fonu kabulü 
dışındaki faaliyet
lerinden herhangi 
birinin pazarlan- 
ması konusunda 
destek hizmeti alın
ması durumunda, 
pazarlama faaliyet
leri münhasıran 
ikinci el satış yapan 
yerler hariç olmak 
üzere oto bayi
lerinde, emlak ofis
lerinde, çağrı 
merkezleri kul
lanılarak, şube 
içerisinde hizmet 
sunularak veya 
internet, televizyon, 
telefon, elektronik 
hizmet birimleri ve 
mevzuat ile izin 
verilen diğer 
dağıtım kanalları 
yoluyla gerçek
leştirilecek. 
Denetim komitesi, 
destek hizmeti alın
masında bankanın 
iç sistemlerinin 
etkin ve yeterli bir 
şekilde işletilmesini 
veya iç kontrol ya 
da iç denetim 
faaliyetlerinin 
yürütülmesini 
engelleyici ya da 
risk doğurucu her
hangi bir hususun 
oluşup oluşmadığı 
ve destek hizmeti 
kuruluşunun nite
likli pay sahip
lerinin ve şirketi 

temsil ile yetkili 
yöneticilerinin ilgili 
maddede belirlenen 
şartları idame 
ettirip ettirmedikleri 
hususlarında, en az 
yılda bir banka 
yönetim kuruluna 
sunmak üzere bir 
değerlendirme 
raporu hazırlaya
cak.
Resmi Gazete’nin 
sayısında yayımla
narak yürürlüğe 
giren "Bankaların 
İç Sistemleri 
Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğe” göre 
de Denetim 
Komitesi üyeleri, 
bankanın alacağı 
destek hizmetine 
ilişkin risk değer
lendirmesi yapmak, 
değerlendirmelerini 
bir rapor halinde 
yönetim kuruluna 
sunmak, hizmet 
alınması halinde de 
sözleşme 
süresince, yılda bir 
defadan az olma
mak üzere, düzenli 
bir şekilde bu 
işlemleri tekrarla
mak ve ayrıca, 
destek hizmeti 
kuruluşunun sağla 
dığı hizmetlerin 
yeterliliğini izle
mekle görevli ve 
yetkili olacak.

Maliye Bakanlığı, 
geçen yıl kira gelir
lerindeki uyarı mek
tubunu bu yıl 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi’ni öde
meyenlere gönder
meye hazırlanıyor 
Habere göre geçen 
yıl konut sahip
lerinin elde ettiği 
kira gelirlerini yakın 
takibe alan Maliye 
Bakanlığı, bu yıl da 
araç sahiplerini 
markaja alacak. Bu 
çerçevede, geçen 
yıl Motorlu Taşıtlar 
Vergisi’ni (MTV) 
ödemeyen 3.6 mily
on araç sahibi, 
toplam 1.4 milyarlık 
borcuna karşılık 
haciz riski ile karşı 
karşıya kalacak. 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi’nin ilk taksi
tini ödeme 
süresinin dolmasına 
kısa bir süre kala 
Maliye 
Bakanlığı’ndan araç 
sahiplerine kötü 
haber geldi. 
Bakanlık, geçen yıl, 
yapılan tüm 
uyarılara rağmen 
MTV ve trafik 
cezalarını öde
meyen araç sahip
lerini şubattan 
itibaren mercek altı
na alacak.

BANKA HESABIN
DAN ÇEKİLECEK 
Bu kapsamda ilk 
etapta, MTV 
borçlarını öde
meyen araç sahip
leri, yazılı olarak

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

uyarılacak. Ayrıca, 
aynı araç sahipler
ine SMS yoluyla da 
‘borcunuzu ödeyin’ 
uyarısı yapılacak. 
Uyarılara rağmen 
borçlarını öde
meyenlerle ilgili ise 
haciz işlemi 
başlatılacak. Bu 
süreçte ise ilk etap
ta e-haciz imkanı 
kullanılacak. Araç 
sahiplerinin borçları 
e-haciz yöntemiyle 
banka hesapların
dan tahsil edilecek. 
Hesaplarında para 
bulunmayan araç 
sahipleriyle ilgili ise 
yeni önlemler alı
nacak. Bu aşamada 
'uygulanması plan
lanan yaptırımlar 
arasında trafik kon
trollerinde araçların 
MTV ve trafik 
cezalarının sorgu
lanması da yer alıy
or.

1.4 MİLYARLIK 
BORÇ BİRİKTİ 
MALİYE Bakanlığı 
kaynaklarından 
edinilen bilgiye 
göre, MTV’sini öde
meyen mükellef 

sayısında geçen yıl 
belirli bir artış 
yaşandı. Önceki yıl
larda, 1 milyon 
civarında olan 
MTV’si ödemeyen 
mükellef sayısı 
geçen yıl 3.6 mily
ona çıktı. Sadece 
2012 yılı rakamları 
dikkate alındığında, 
3.6 milyon araç 
sahibinin 1.4 milyar 
liralık MTV borcu 
birikti. Maliye 
Bakanlığı kay
nakları, ocak ayında 
MTV’lerini öde
meyen mükelleflerle 
birlikte bu sayının 4 
milyonu geçeceğini 
tahmin ediyor. Buna 
göre, Türkiye’de İ6 
milyon araç olduğu 
dikkate alındığında, 
trafikteki her 4 araç
tan birinin devlete 
borçlu olduğu 
ortaya çıkıyor. Haciz 
uygulaması da, 
borçların tarihi 
dikkate alınarak en 
eski borçtan 
başlanacak.
Ardından da yeni 
borçlar üzerinde 
durulacak.

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSU

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

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

614 63 62
513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

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

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

Otobüs Terminali (18 Hat)

VAPDR-FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

OTORÜS
Şehirlerarası 261 54 00

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 1Q 7Q
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz B13 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GEHLİK’İH İLK OÛHLÛK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4486 
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)

alısiHfti
VENÜS SİNEMASI 

CELAL İLE 
CEREN: 11:30- 

14:00-16:30-19:00- 
21:15 

CM101MMXIFUN-
DAMENTALS: 

11:30-14:30-17:30- 
20:30 

REZERVASYON 
513 33 21
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ÇÖK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL!

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

IİİİI AKINCI
II1!1 SİTESİ

GEMLİK

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatınmıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

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...

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altırişehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3D:21 Işlilüfer/BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@aliberkerakinci.com
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