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Otogarıla esrar 
operasyonu
Karacabey’de, otobüsten inen 
2 kişinin üzerinde 8 kilo esrar, 
2 ayrı eve yapılan baskınday 
sa bir miktar bonzai ve esrar 
ele geçirildi. Haberi sayfa 3’de

LINE TV’de konuşan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Gemlik yönetiminde 
seçilmiş iradenin değil atanmış bir memurun olduğunu söyledi.

Sület; W olmayı düşünmiiııorıını'
I ı Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, dün Lıne 

TV’de yaptığı açıklamada, gelecek dönemde aday 
olmayı düşünmediğini ancak, siyaset defterini 

| kapatmadığını söyledi. Güler, ailesinin bu süreçte 
t zor günler geçirdiğini, Belediyenin hukuksuz ve 
| ahlaksız bir şekilde işgal edildiğini belirterek, 
f “Belediyede seçilmiş bir irade değil, atanmış bir 

memur var" dedi. Güler, bir soru üzerine, AKP’nin 
yaptıklarından ve yapacaklarından korktukları için 
kendisini görevden aldıklarını belirterek, “Sahaya 
çıktığımız an onları ezer, geçeriz" dedi. Dün ise 
Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki Kültür ve Tabiat 
Varlıkları payını yatırmama davası görüldü. Mah 
keme ertelenirken, konunun bilirkişiye götürülme
si kararı alındı. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Cezaevinden 
80 lıisi tahliye biliyor
Kamuoyunda dene
timli serbestlik 
olarak bilinen 
yasanın onaylan
masından sonra, 
cezaevlerinden 
tahliyeler başladı. 
230 kişi kapasiteli 
Gemlik Cezaevinde 
580 mahkumun 
bulunduğu öğre
nilirken, bunlardan 
550 kişisinin tahliye 
edileceği, tahliye

sine bir yıl kalan 
hükümlülerden ilk 
etapta 80 kişinin 
dün işlemleri 
tamamlandı.
Denetimli serbestlik 
büroları, mahkum
ların kalan ceza 
süreleri kadar kamu 
yararına çalışma, 
karakola gidip imza 
atma şeklinde kont 
rol altında tutulma 
sına karar veriyor.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güler’den siyasete ara...
Dün sabah, Gemlik Adliyesi’nde Bele 

diye Başkanı Fatih Mehmet Güler ile 
Muhasebe Müdürleri Asuman Irmak ile 
Özcan Soygan yargıç karşısındaydı.

Dava konusu ise “Tabiat ve Kültür 
Varlıkları paylarının yatırtmayarak suç 
işlenmesi..."

Yargılama uzun sürmedi.
Yargıç konunun bir bilirkişiye yollan

masına karar verdi ve dava ertelendi.
Öğleden sonra ise elektronik posta 

adreslerimize, Line Tv. de Güler’in “Bu 
gün" programına çıkacağı düştü.

Biraz geç de olsa, Line Tv’de Güler’in 
neler söyleyeceğini merak edip açtım.

Devamı sayfa 4’de
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Buluşma
LINE TV’de konuşan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Gemlik’te seçilmiş 

iradenin değil yönetimde atanmış bir memur olduğunu söyledi.

Güler; 'W elmayı flusünmü^oıuınGürhan ÇETİNKAYA
Muhalif Belediye Olmanın 

"Dayanılır” zorluğu
6O’lı 70’li yıllarda yurttaş siyasal dengeyi 

TBMM’de temsil ödevini verdiği partiyle 
yerel yönetimleri devrettiği partiyi farklı 
seçerek sağlardı.

Bir tür denetim mekanizması.
Yani hem yereli hem de geneli tek par

tiye emanet etmezdi.
Ki şımarmasın...
Ki yoldan çıkmasın...
Ki kendini dev aynasında görmesin.
Süreç Özal’lı yıllarda başladı.
Seçim kampanyalarında savrulan 

tehditlerle...
“Eğer yerel ve ulusal siyaseti aynı par

tiye emanet etmezseniz hizmet ala
mazsınız”...

O kadar la da kalmadı.
Kâh kararnamelerle, kâh yasalarla ve 

dahi de facto uygulamalarla bu söylem 
desteklendi.

Muhalif belediyelere üvey evlat muame
lesi yapıldı.

iktidar belediyeleri ise “desteğe” boğul
du.

Ne var ki...
O günleri bile mumla arıyoruz şimdi!
Çünkü gelinen nokta da...
Muhalif belediyelerin sadece gelir mus

lukları değil özgürlükleri de kısıtlanıyor.
Gemlik... İzmir... Edremit... Dikili...
En son Eskişehir...
Gece yarısı operasyonlarıyla çok sayıda 

belediye çalışanı evleri basılarak gözaltı
na alındı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı’nı gözü gören, kulağı duyan her 
yurttaş tanır desem abartmış olmam.

Şimdi de O hedef seçildi.
Yılmaz Hoca mı anlatmaya kalkışsam 

benim bildiğim sözcükler yetmez.
Ama yine de
Eskişehir’i cazibe merkezi yaparak 

Türkiye’nin dört bir yanından turistik 
seferler düzenlenmesine neden olmasını, 

Sanata, kültüre, insana, eğitime verdiği 
önemi,

Açık öğretim denilen yaygın eğitim yön
temiyle Türkiye’nin en ücra köşesindeki 
insanı bile bilimle buluşturmasını yazmak 
kalemimin borcudur.

Şimdi Büyükerşen Hocam da çalışma 
arkadaşları üzerinden “itibarsızlaştırıl- 
maya” çalışılıyor.

Hiç boşuna uğraşmayın.
Başaramazsınız.
Bakın Fatih Mehmet Güler’e...
Bakın Aziz Kocaoğlu’na...
Bakın Haşan Bülent Türközen’e...
Onurlarıyla dimdik geziyorlar.
Doğrular sendelerler ama asla yıkılmaz 

lar. *****
Ha bu arada Gemlik Belediye 

Başkanı’nın araç kiralamalarıyla ilgili 
davası beraat koşullarının tam anlamıyla 
oluştuğu bir aşamada diğer davalarla bir
leştirildi.

Çünkü başkan ve yardımcıları görülen 
her davadan aklanıyordu.

Onun için süreci yasanın verdiği yetki 
lere dayanılarak uzatmak ve kararları 
geciktirmek gerekiyordu.

Yerel seçimlere şunun şurasında ne 
kaldı ki?

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Line Tv.’de yapım
cının sorularını 
yanıtlarken, yeni 
dönemde belediye 
başkanlığına aday 
olmayı düşün
mediğini söyledi. 
Line Tv.’nin saat 
17.30 da yayınlanan 
Bugün adlı progra 
minin konuğu olan 
Güler’e Gemlik 
Belediyesi ile ilgili 
çeşitli sorular 
sordu. Güler, Beledi 
ye Başkanlığı Gem 
lik’in döneminde 
imar planlarının 
tamamlandığını, 
belediyeye 200 
dönümlük arsa 
kazandırdıklarını 
belirterek, "Bu 
Gemlik Belediyesi’ 
nin 1.5 yıllık bütçe
sine denk bir gelir 
sağlayacaktı. ” 
"Gemlik Belediyesi’ 
nin ahlaki ne hukuki 
olmayan insanların 
işgal ediliyorsa bu 
insana dokunur." 
dedi.
Gemlik Belediye 
Başkanlığı görevin
den alınmasını da 
eleştiren Fatih Meh 
met Güler, Gemlik 
Belediyesi’nde 37 
bin liralık Alo 
Belediye ihalesine 
fesat karıştırdıkları 
iddiasıyla hakların
da dava açıldığını, 
belediyen meclisinin 
bilgisi olmadan 60 
dönüm arsayı 
piyasa değerlerinin 
altında hukuksuz 
satanlar için ise 
bugüne kadar birşey 
yapılmadığı gibi 
görevlerinden alın

limtiınlHMitlefleMat
Dünya Gümrük 
Günü, Önceki gün 
Serbest Bölgedeki 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğünde kut
landı.
Açılışta konuşan 
Gemlik Gümrük 
Müdürü Haşim 
Mıdık, yaptığı 
konuşmada bu yıl 
Dünya Gümrük 
Gününü Gümrükle 
rin ilerlemesi için 
Inovasyon teması ve 
‘Kolay Ticaret, 
Büyük Türkiye’ slo
ganı ile kutlandığını

madığına dikkat 
çeken Güler, 
"Yaşanan süreçte 
CHP içinde dik dur
mayan kişiler çıktı. 
Ama, bu durum en 
azından parti içinde 
kimlerin net dur
duğu belli etti" şek
linde konuştu. 
Gemlik’in deprem 
bölgesinde 
olduğunu söyleyen 
Güler, bunun üzeri 
ne TOKİ’yi kendi 
zamanında başvu
rulduğunu hazine 
arazilerini teşbit 
ederek, TOKİ’ye 
götürdüklerini ve 
TOKİ’nin de bu alan
larda yeni yapılan
maya sıcak batığını 
belirterek, "TOKI ile 
nasıl yaparız nok
tasına geldik.
Ancak, Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
gelen bir yazı ile 
kentsel dönüşümü 
biz yapacağız dedi 
ler. Bunlar TOKİ ile 
kentsel dönüşümü 
yaparlarsa Gemlik’te 
biz seçim kazana
mayız diye korktu
lar. Olayları iyi 
değerlendirmek 
lazım" dedi.
Gemlik’te nüfusun 
azalması hakkında 

söyledi.
150 yıllık geçmişe 
sahip olan Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı’nın dış 
ticaretin en önemli 
aktörü konumuna 

sunucunün bu 
konuda ne düşünü 
yorsunuz sorusunu- 
da yanıtlayan Güler, 
"Gemlik’te çağdaş 
düşünceli insanlar 
ilçeden kaçıyorlar. 
İnsanlar kendi evin
den soğudular. 
Gemlik riskli bir 
bölgede Gemlik’i 
alıp başka bir bölge 
ye taşıyacağız 
demek yanlış. 
Dünyada bunun 
örneği yok. Gemlik’i 
dağa taşıyamazsı 
nız. İnsanlann 
alışkanlıkları var. 
Kolay değil. Ayrıca 
insanlar denizden 
vazgeçmez" dedi.

ADAY DEĞİLİM 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
bugünkü yönetici
lerinin halkın 
iradesini yansıt
madığını söyleyen 
Güler, "Yalnız 
merkez yönetiminin 
gücüne dayanarak, 
seçilmiş bir iradenin 
değil, atanmış birer 
memurdurlar" şek
linde konuştu.
"CHP Gemlik’te 
yeniden seçim ala
bilir mi?" şeklindeki 
soruyu cevaplayan 

geldiklerini söyledi. 
Mıdık, şöyle dedi: 
"Gümrüklerimiz, 
ülkemizin dış ticare
tine dolayısıyla 
ekonomik gelişme
sine ve büyümesine 

Güler, "CHP’nin 
Gemlik’te iktidar 
olmaması için hiçbir 
neden yok. 2009 
seçimlerinde yüzde 
32.5 oy aldım. 
AKP’liler hala o 
seçimi içine sindi
remedi. 2011 genel 
seçimlerinde ise 
CHP yüzde 30 oy 
aldı. 2004’teki yüzde 
24 lük oyunu biz 
yüzde 32,5’a 
çıkardık. Halka olan
ları doğru anlatmak 
gerekir. Bunun için 
Şubat ayı içinde 
küçük bir gurupla 
kendimizi anlatmak 
için çalışma başlata
cağız. Onlar bize 
rakip olamazlar. 
Sahaya çıktıktan 
sonra onları ezer 
geçeriz. Biz haklıyız, 
onlar haksız. 
Halkımıza olanları 
doğru anlatmak 
zorundayız” dedi. 
Önümüzdeki seçim
lerde aday olmayı 
düşünmediğini 
söyleyen Güler, 
süreçte ailesinin 
çok zorluklar çek
tiğini ancak, siyaset
ten kopmayacağını 
belirterek, “Biz, çiğ 
süt emmedik. 
Onların şu yaptık
larını biz yapsaydık., 
halkın içine çıka
mazdık. ” dedi. 
Güler, yaşanan olay
lar ile ilgili 250 say
falık bir kitap 
yazdığını, davaların 
bitmesini beklediği
ni, kitabın adını 
‘İblisin oyunu”, 
“Gerçek Masallar" 
veya “Bizans 
Oyunu” olabileceği
ni söyledi.

güç vererek, toplam 
refahımıza olumlu 
etkisini gözardı ede
meyiz. Bu nedenle 
çalışanlar olarak 
ihracaatımızın en 
kolay şekilde yapıl
masını sağlarken, 
ithalat işlemlerini de 
ülkemiz ekonomisi 
ve üreticisini risk ve 
tehlikelerden koru
ma bilincindeyiz" 
Kutlamada başarılı 
personele belgeleri 
verilirken, toplantıya 
üst düzey bürokrat
lar katıldı.
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Otogarda esrar operasyonu
Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinde, oto
büsten inen 2 
kişinin üzerinde 8 
kilo esrar, 2 ayrı 
eve yapılan baskın
daysa bir miktar 
bonzai ve esrar ele 
geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 
bir süredir takip 
edilen 2 kişinin ilç
eye uyuşturucu 
getireceği istih
baratını alan 
Karacabey Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekip
leri, otobüsle

Kalasına Alkol Şişesi Vurularak Darp Ertilfli
Bursa'da bir kişi 
aralarında daha 
önce husumet olan 
kişi tarafından darp 
edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Ertuğrulgazi

Bursa'da 4 Günde 6 Kişi Kayıplara Karıst
Bursa'da kayıp 6 
kişinin bulunması 
için yakınları polis
ten yardım istedi. 
Bursa'da son 4 
günde kendilerin 
den haber almama 
yan 6 kişinin yakın
ları polisten yardım 
istedi. Mudanya 
ilçesinde 30 Ocak 
2013 tarihinde 
dershaneye gidiyo
rum diye evden 
ayrılan ancak der
shaneye gitmediği 
gibi geri de dön

Tavanı Delip Bilgisayarları Canlılar
Bursa'da bir iş 
yerinin çatısına tır
manan kişi veya 
kişiler, kesici 
aletlerle deldikleri 
tavandan girdikleri 
mağazadaki 3 adet 
bilgisayarı çaldı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Demirtaşpa 
şa Mahallesi Eski 
Tahıl Sokak'ta

Karacabey otogarı
na gelen Erdal I.
(42) ve Okan C.'yi 
(38) bir araca bin
mek isterken 
yakaladı. Şahısların 

Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Aralarında daha 
önceden husumet 
bulunan E.B. ve 
T.Ç. apartmanda 
karşılaştı. E.B., 
T.Ç.'ye M.P. hakkın- 
daki şikayeti geri

meyen Şehriban 
A.'nın yakınları 
polisten yardım 
istedi. Nilüfer ilçe 
sinde ise 26 Ocak 
2013 günü işe git
mek için sabah 
evden ayrılan Elif 
U. bir daha dönme
di. Anne Sakine E. 
İse kızının bulun
ması için polisten 
yardım istedi. Yine 
Nilüfer ilçesinde 29 
Ocak 2013 günü 
işe gitmek için 
evden arılan Büşra

bulunan Ömer 
Yenişeker'e ait 
mutfak malzemeleri 
satış mağazasını 
soymak isteyen 
kişi veya kişiler, 
ilginç bir plan 
yaptı. İlk olarak yan 
taraftaki otoparkın 
duvarından tek 
katlı iş yerinin 
çatısına tırmanan 
zanlı veya zanlılar, 

yanlarında bulunan 
çantayı arayan 
polis, 4 ayrı 
paket halinde 
preslenmiş 8 kilog 
ram kubar esrar 

almasını istedi. T.Ç. 
ise şikayeti geri 
almayacağını 
söyledi. Bunun 
üzerine E.B. bira 
şişesiyle T.Ç.'nin 
kafasına vurarak 
darp etti. İhbar 
üzerine olay yerine

Ş. bir daha dönme
di. Yakınları polise 
başvurdu. Osman 
gazi ilçesinde ise 
29 Ocak'ta ise mar
kete gitmek üzere 
evden ayrılan Kadir 
A.'nın bir daha geri 
dönmemesi üzerine 
yakınları polise 
başvurdu. Yıldırım 
ilçesinde de kızı 
Gül A.'nın 29 Ocak 
2013 günü nişanlısı 
ile evden ayrılma 
sından sonra ken
disinde bir daha

kesici aletlerle 
ahşap malzeme ve 
kartonpiyerle kaplı 
tavanı deldi.
Ardından iş yerine 
girerek 3 adet bil
gisayarı çalan zan
lılar, kayıplara 
karıştı.Sabah saat
lerinde dükkanı 
açan Yenişeker, 
tavanın delik 
olduğunu ve bil

ele geçirdi.
Zanlılar gözaltına 
alındı.
Bu arada, Saadet 
Mahallesi'ndeki 2 
ayrı eve şafak vakti 
operasyon 
düzenleyen polis 
ekipleri, Y.C.'ye ait 
evde 38 adet çıkı 
diye tabir edilen 
satışa hazır esrar 
ve B.C.'ye ait evde 
5 paket satışa hazır 
bonzai ele geçirdi. 
Her 2 operasyonda 
gözaltına alınan 4 
kişi adliyeye sevk 
edildi.

gelen polis ekipleri 
incelemelerde 
bulunurken, 
T.Ç.'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belirtildi. 
Polisler, olayla 
ilgili soruşturma

başlattı.

haber alamayan 
yakınları polise 
başvurdu. Ayrıca 
yine Yıldırım 
ilçesinde 30 Ocak 
günü Muhsin T.'nin 
evden ayrıldıktan 
sonra bir daha geri 
dönmemesi üzerine 
yakınları polise 
başvurarak bulun
masını istedi.Bu 
kayıp ihbarları 
üzerine polis ekip
leri şahısların 
bulunması için 
tahkikat başlattı 

gisayarların 
çalındığını fark 
ederek polisi aradı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen 
ekipler, gerekli 
çalışmanın ardın
dan parmak izi 
incelemesi yaptı. 
Bu arada aynı iş 
yerinden dün de bir 
adet bilgisayarın 
çalındığı öğrenildi.

15 hin mahkuma 
tahliye yol»
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün, 
anadilde savunma 
hakkı getiren 
düzenlemeyi onay
lamasıyla, yaklaşık 
15 bin hükümlü ve 
400’e yakın ağır 
hasta mahkum için 
de tahliye yolu 
açıldı. Yasayla, iyi 
halli mahkumların 
eşleriyle 
görüşmelerine de 
imkan tanındı. 
Mahkemelerde 
anadilde savunma 
hakkı tanıyan yasa 
dün 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tara 
fından onaylandı. 
Yasa, kamuoyunda 
uzun süre 
tartışılan anadilde 
savunma hakkı 
getirmesinin yanı 
sıra 400'e yakın 
hasta mahkum ile 
yaklaşık 15 bin 
hükümlü için 
tahliye yolunu açtı. 
MAHKUMA EŞİYLE 
KALMA İZNİ 
Yasanın getirdiği 
önemli yenilikler
den biri, evli 
hükümlülerin ceza
evi dışındaki bir 
ortamda eşleriyle 3 
saatten 24 saate 
kadar birlikte 
kalmalarına imkan 
tanıması. 
SAMAST 
YARARLANACAK 
MI?
İyi hal şartı aranan 
uygulamadan, 
cezaevinde evle
nen ve gazeteci

KRŞ€D€ 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

Hrant Dink'in katili 
olan Ogün 
Samast'ın da 
yararlanabileceği 
öne sürülüyor.

15 BİN MAHKUMA 
TAHLİYE
Yasaya eklenen 
maddeyle, açık 
cezaevine geçme 
hakkı kazanan 
mahkumun 6 ay 
burada kalma şartı 
kaldırıldı. Böylece 
yaklaşık 15 bin 
hükümlüye erken 
tahliye umudu 
doğdu.

Kapalı cezaevine 
girdikten sonra 
hamile kalanların 
da infazı erte
lenecek.
TEDAVİ 
TAHLİYESİ 
GELİYOR
Ancak bu haktan 
koşullu salıver
ilmesine 6 yıldan 
fazla süre kalanlar
la tehlikeli 
sayılanlar yarar
lanamayacak. 
Düzenleme, ağır 
hastalığı ya da 
engeli nedeniyle 
yardım almak 
zorunda olanları 
da ilgilendiriyor. 
Bu dürümdakilerin 
cezası tedavi 
boyunca erte
lenecek.
Yaklaşık 400 hasta 
mahkumun duru
mu tekrar değer
lendirilecek. 
Şartları taşıyanlar 
tahliye edilecek
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Güne Bakış ıniMıiııwiwiwB
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güler’den siyasete ara..
Sunucu, Güler’e her tür soruyu sordu.
Televizyonda, görevinden alınmış, her 

gün yargı karşısında suçlanan, savunma 
yapmak zorunda bırakılmış bir Fatih Meh 
met Güler yerine; rahat, hazır cevap, ne 
söylediğini bilen, bizim bildiğimiz sempa 
tik bir Fatih Mehmet Güler vardı.

Uzun zamandır ortalıkta görünmemesi 
nedeniyle, partisiyle ipleri kopardığı 
yorumlarına yol açan, Fatih Güler yoktu 
dün televizyonda.

Görevden alındıktan sonra, partisinin 
yeterince arkasında durmadığını söyle yen, 
kardeşi Cem Güler’in ise facebooklarda 
sürekli CHP ilçe yönetimini suçladı ğı, 
CHP’ye küs bir Fatih Güler yerine, Tv. deki 
konuşmalarında, CHP’ye nazik eleş tiriler 
gönderen bir kişi vardı dün.

Savcıların, Edirne Belediyesi’nden son 
ra, CHP’nin kalesi sayılan İzmir, Aydın ve 
şimdi de Eskişehir Belediyesinde soruş
turma başlatması ve görevlilerin bazılarını 
gözaltına alınması üzerine, CHP Genel 
Merkezinin bu olaylara sahip çıktığını be 
lirtirken, kendisinin görevden alındığında 
partinin organize olunmadığını, o dönem 
de il yönetimine gerektiğinde partiye zarar 
gelmemesi için istifa edebileceğini söyle 
diğini hatırlattı.

Güler, Benimkisi staj olarak görünü 
yordu.” dedi.

Samimi olarak kendisine sahip çıkanlara 
da teşekkür etti.

Line Tv.deki programda, Belediyede ki 
görevinden alınması sürecine halkın iyi 
bakmasını isteyen Güler, göreve gelenle 
rin belediye başkanvekilliğine nasıl seçil 
diklerine, bunun nedenini ve niçinini gör 
meleri gerektiğini hatırlattı.

Gemlik’in rantı çok yüksek bir ilçe oldu 
ğunu da söyleyen Güler, gelecek yerel 
seçimlerde aday olmayacağını, ailesinin ve 
kızlarının çok sıkıntılı günler geçerdiğini 
ama siyaset defterini kapatmadığının altını 
çizdi.

"Şu anda aday olmayı düşünmüyorum. 
Bu konu gündeme gelirse, aileme soraca 
ğım, kızlarımın iznini alacağım. Ailem çok 
ilginç şeyler yaşadı. Gemlik’te ahlaksızlık
lara ‘dur’ diyeceğiz. Bunları halka anlata
cağız. Seçimlerde, 20 bin kişinin ayağına 
gittik. Çiğ sut emmedik. Bunların yaptık
larını biz yapsaydık, halkın içine çıkamaz 
dik. ” derken, sahaya çıkacaklarını ve olup 
biteni halka anlatacaklarını da söyledi.

Fatih Mehmet Güler’in, görevden alın 
diktan sonra partisi ile arasının iyi olduğu 
söylenemez.

Bu konuda fazla konuşmamakla birlikte, 
kardeşi her ortamda CHP ilçe yöneti mine 
ateş püskürüyor.

Güler, ‘aday olmayı düşünmüyorum’ 
derken, bu etki kadar yargılamanın uzama 
sı ve bitirilmek istenmemesini sorguluyor. 
"Yargıda bazı uygulamaları gördükten son 
ra umut etmemeyi gördüm. Yargı değil 
ama, yargı sistemini eleştiriyorum. ” 
demeyi de ihmal etmiyor.

Fatih Mehmet Güler 16 Mart 2011 günü 
görevinden uzaklaştırıldı.

1 yıl 10 ay 20 gündür sözde Gemlik 
Belediye Başkanlığı yapıyor Güler.

Böyle giderse iadesi yerel seçimlerden 
sonraya kalacak ve iş işten geçecek.

Milliyetçi Hareket 
Partisi üyesi kadın
lar, Av. İlkim 
Şahin'in sorumlu
luğunda tekrar 
yapılanmaya gidiyor. 
Bu amaçla, MHP 
Gemlik İlçe binasın
da yapılan toplan
tıya MHP İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Gülten Ayhan, eski 
Kadın Kolları 
Başkanlar) Şeyda 
Saral, Macide 
Palabıyık ve Aygün 
Diba gibi isimlerin 
yanı sıra, çok sayıda 
bayan üye de katıldı. 
Önceleri görev alan
ların arasında yeni 
isimlerin de dâhil 
edildiği gözlenirken, 
MHP'li kadınların 
Gemlik siyasetinde 
etkili olmak adına 
tekrar bir araya

İşçi Partisi Muammer flksûy’u andı
İşçi Partisi Gemlik 
İlçe Yönetimi yayın
ladığı basın bildirisi 
ile 31 Ocak 1990 
yılında suikaste 
uğrayan Prof. Dr. 
Muammer Aksoy'u 
ölümünün 23. 
yıldönümünde andı. 
İşçi Partisi İlçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik; geçmişte 
Türkiye'nin aydın
larının failleri hala 
bulunamayan 
suikastlarda 
yaşamını yitirdiğini 
ifade ederek, 
"Abdi İpekçilerden, 
Uğur Mumculara, 
Bahriye Üçoklardan, 
Gaffar Okkanlara

geldikleri söylendi. 
Toplantıda konuşan 
Av. ilkim Şahin, 
katılan kadınlara 
teşekkür ederken, 
"1 gün önce haber 
verilmesine rağmen 
şu anki kalabalık 
sevindirici fakat 
yeterli değil.
Sadece bir amaç 
veya faaliyet 
olduğunda toplan

kadar sayısız aydın
larımızı yitirdik.
Yaşamları boyunca 
Atatürkün ilkeleri 
doğrultusunda, çağ
daş, bağımsız, laik 
bir cumhuriyet ideali 
için yılmadan 
çalışan aydınlarımızı 
saygı ve özlemle 
anıyoruz" dedi.
İşçi Partisi İlçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik Prof. Dr.
Muammer Aksoy'un 
bundan 23 yıl önce 
katledildiğini anım
satarak, "Çağdaş bir 
Türkiye özlemi için 
bilimde, hukukta, 
politikada unutul
mayacak hizmetler 

mak değil de, bunu 
periyodik hale getire 
rek iki haftada bir 
gün bir araya 
gelmek niyetindeyiz. 
Toplantılar ve 
çeşitli faaliyetler ile 
sayıyı artırmayı 
hedefliyoruz. 
Gemlik'i yönetmeye 
talip olan, halkın da 
güvenini kazanmış 
bir partide kadın

vermiş Muammer 
Aksoy'u kaybet
menin acısını halen 
taşıyoruz.
Muammer Aksoy 
gibi aydınların 
yürekli mücadele 
terini geleceğe taşı
mak için genç kuşak 
lara büyük sorumlu
luklar düşüyor. 
Muammer Aksoy 
başta olmak üzere 
geçmişte yitirdiği 
miz tüm aydınlanmı 
zı saygıyla anıyo 
ruz" dedi.
Sözlerinin devamın
da bir çağrıda bulu
nan Çelik; "Her 
aydınımızın arkasın
dan bir anma etkin

larımız da söz 
sahibi olmalıdır." 
şeklinde konuştu. 
Toplantıların belirli 
aralıklarla yapıla
cağını söyleyen 
MHP'li kadınlar, 
yakın zamanda 
çeşitli etkinliklerle 
de Gemlik 
halkının huzuruna 
çıkacaklarını belirt
tiler.

liği düzenliyoruz, 
gözyaşı döküyoruz, 
anılanmız paylaşı 
yoruz, onlan katle
denlere lanet oku 
yoruz. Ancak, 
görülmekte ki, bu 
kafii değildir, hiçbir 
zaman olmamıştır, 
hiçbir zaman 
olmayacaktır.
Örgütlü bir mücade 
le olmadan bunun 
üstesinden gele
meyiz. Bu anlamda 
tüm yurtseverleri, 
bu suikastlann 
gerçekten hesabını 
sormak üzere İşçi 
Partisi saflarında 
mücadele ye davet 
ediyorum." dedi.

KİBBUK 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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Serbest Kürsü
Necdet ZAMBAK

ALO; öğretmen’i 
şikayet hattı.
ALO; doktor’u şikayet 

hattı.
ALO; taksi sürücülerini 

şikayet hattı.
ALO; komşuyu şikayet 

hattı
ALO; ispiyon hattı.
Nereye kadar?
Hani güven duygusu!
Hani birlikte huzur 

içinde yaşamanın 
kıvancı!
Vuku bulmuş birkaç 

münferit olay yüzünden, 
çocuğunu teslim ettiği 
öğretmene güvenmeyen,

İSPİYON DEVLETİ .
hipokrat yemini etmiş 
doktoruna güven
meyen,herkese potan
siyel suçlu gözüyle 
bakma alışkanlığını edin
miş bir toplumun, birlikte 
huzur içinde yaşaması 
mn mümkünatı ve 
devamlılığı olabilir mi?
Toplumda her kesimde

ki insanın birlikte yaşa 
yabilmesinin temel daya 
nağı, hoşgörü ve güven 
duygusudur.

Bu duyguyu kaybet
tiğimiz an, çok şeyi kay
bettiğimiz andır.

Bende ne zaman bu

İSPİYON kelimesini 
duysam aklıma hep 
KEMAL TAHİR gelir.

Şöyle der ünlü 
romancımız: 

“-Orospunun dişisi 
erkeği olmaz.

-Orospuluk huydur.
-Söz verip tutmamak, 

, -Borcunu inkar etmek,
-Birini casuslamak, 
-Arkadan adam vurmak, 
-Kendinden zayıfı 

ezmek;
-Hatta korkmak bile yeri 

ne göre orospuluktur.”
İspiyonsuz günler dilek

lerimle.

2B'de indirim yasallaştı
2-B arazilerinin 
satışında maddi 
durumu yerinde 
olmayan vatan
daşlar için 400 
metrekareye kadar 
olan arsalarda 
yüzde 20 indirim 
öngören yasa tek
lifi, Meclis Genel 
Kurulu'nda kabul 
edildi.
TBMM Genel 
Kurulu'nda, 
'Orman Köylüle 
rinin Kalkınmasını 
Destekleme 
Kanun Teklifi' 
görüşülerek kabul 
edildi.
Buna göre, hak 
sahiplerine doğru
dan satılacak 
taşınmazların 
satış bedeli 400 
metrekareye kadar 
olan kısım için 
rayiç bedelin 
yüzde 50'si, 
fazlası için rayiç 
bedelin yüzde 70'i 
üzerinden hesa
planacak. Birden 
fazla taşınmazda

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

hak sahibi olun
ması halinde 
yüzde 50 satış 
bedeli hesapla
ması, hak sahi 
binin tercih ede
ceği sadece bir 
taşınmaz için 
uygulanacak. 
Görüşmeler 
sırasında oyla
narak kabul edilen

AK Parti'nin öner
gesine göre de bir 
taşınmazdaki hak 
sahipliğinin devre 
dilmesi halinde 
yüzde 50 satış 
bedeli hesapla
ması, taşınmazın 
sadece 400 
metrekaresi için 
ve hak sahip
lerinin hisselerine 

oranlanarak uygu
lanacak.
Daha önce başvu
ru bedeli yatır
madan yapılan 
başvurular ile 
bundan sonra 
yapılacak başvu
rular başvuru 
bedeli alınmak
sızın geçerli kabul 
edilecek.

Çevreyi kirleten 
araçlara para 
cezası Meliyor

Egzoz Gazı emisyo 
nu Kontrolü Yönet 
meliği'ne uymayan
lara 842 ila 1689 
Türk Lirası idari 
para cezası kesile
cek.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'ndan 
Valilikler aracılığı 
ile yapılan açıkla
maya göre; 2009'da 
yürürlüğe giren 
'Egzoz Gazı Emiş 
yonu Kontrolü 
Yönetmeliğine' 
aykırı hareket eden 
motorlu taşıt sahip
lerine 842 ile 1689 
Türk Lirası idari 
para cezası uygu
lanacağı belirtildi. 
Sayıları sürekli 
aran motorlu taşıt
lardan kaynaklanan 
egzoz gazı emiş 
yonlarının neden 
olduğu hava kirliliği 
özellikle büyük 
kentlerde önemli 
problem oluşturu 
yor. Bu nedenle 
motorlu taşıtlardan 
kaynaklanan egzoz 
gazı emisyonlarının 
azaltılmasında 
egzoz gazı emisyon 
ölçüm ve denetim
leri büyük önem 
taşıyor. Bu kap
samda motorlu 
kara taşıtlarından 
kaynaklanan egzoz 
gazı kirliliği ve etki
lerinden canlılar ve

BUDO CUMA GÜNLERİ 
EK SEFER YAPACAK

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan İstanbul- Bur 
sa arasında başla 
tılan deniz otobüsü 
seferleri, yo ğun 
ilgiden dolayı 
Cuma günleri ek 
seferle hizmet vere
cek.
Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
faaliyete başlatı lan 
Bursa Deniz 
Otobüsleri İşlet 
mesi (BUDO), her 
geçen gün yoğun 
ilgiyle seferlerine 
devam ediyor. 
BursalIlara Bursa 
ile İstanbul ara 
sında kaliteli ve 
ekonomik ulaşım 
hizmeti veren 
BUDO, Cuma gün
leri yaşanan yolcu 
yoğunluğuna da ek 

çevreyi korumak 
amacıyla hazır
lanan "Egzoz Gazı 
Emisyonu Kontrolü 
Yönetmeliği" 
2009'da yürürlüğe 
girmiştir.
Bu yönetmelik kap
samında motorlu 
kara taşıt sahipleri 
taşıtının egzoz gazı 
emisyon ölçümleri
ni yaptırmak zorun
da. Ayrıca ilgilinin 
egzoz gazı emisyon 
ölçüm pulunun 
ilgili bölüme 
yapıştırıldığı motor
lu taşıt egzoz gazı 
emisyon ruhsatını 
taşıtında bulundur
ması gerekiyor.
Bu kapsamda 
Çevre ve Şehircilik 
II Müdürlüğü ile 
Emniyet Müdürlüğü 
ve Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri tarafından 
yapılacak denetim
lerde yönetmeliğe 
uygun davran
mayanlara 842 lira 
idari para cezası 
kesilecek.
Ayrıca yönetmelik
lerle belirlenen 
standartlara aykırı 
emisyona sebep 
olan motorlu kara 
taşıt sahiplerine ise 
1689 Türk Lirası 
idari para cezası 
uygulanacağı belir
tildi.

seferle cevap veri 
yor. Vatan daşların 
yoğun ilgisini göz 
önün de bulun
duran Büyükşehir 
Bele diyesi, bu 
günden itibaren 
BUDO’nun normal 
seferlerinin yanı 
sıra bir de ek şefe 
ri devreye alıyor. 
Buna göre, BUDO 
Mudanya’dan saat 
17.00’da, Kabataş 
tan da saat 
19.30’da hareket 
edecek ek seferle 
yolcu taşıyacak. 
Böylece BUDO, 
Cuma günleri 
yapacağı karşılıklı 3 
seferle daha çok 
vatandaşın Bursa 
ile İstanbul arasın 
da rahat ulaşımdan 
yararlanmasını 
sağlayacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Meieorolojiden 16 ile fiilili Um
Yurdun batısı öğle 
saatlerinden 
itibaren, Trakya'dan 
başlamak üzere 
Balkanlardan gelen 
soğuk ve yağışlı bir 
sistemin etkisine 
girecek. Toz taşınımı 
beklenen Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu'da yağışın 
yer yer çamur şek
linde olabileceği 
belirtiliyor.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
yurdun Doğu bölgel
erdeki yağışlara 
ilave olarak, ülkem
izin batısının öğle 
saatlerinden 
itibaren, Trakya'dan 
başlamak üzere 
Balkanlardan gelen 
soğuk ve yağışlı bir 
sistemin etkisine 
girmesi bekleniyor. 
Güneydoğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusu ile Doğu 
Anadolu'nun güney 
ve batısında yer yer 
kuvvetli olacak 
yağışların; kıyılarda 
yağmur ve sağanak, 
diğer yerlerde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olması 
bekleniyor. Sabah

ve gece saatlerinde 
yurdun iç ve doğu 
bölgelerinde buzlan
ma ve don olayı 
görüleceği tahmin 
ediliyor.
Hava sıcaklığının, 
Güneydoğu 
Anadolu'da 2 ila 4 
derece azalacağı, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacağı tahmin 
ediliyor. Rüzgar ise 
genellikle kuzey ve 
kuzeybatı, 
Güneydoğu Anadolu 

n'e öğie saatlerinde 
Marmara'da güney 
yönlerden hafif, ara 
sıra orta kuvvette, 
Güney Ege kıyıları 
ile akşam saat
lerinden sonra yur

dun kuzeybatısında 
yer yer kuvvetli (30- 
50 km/s) esmesi 
bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ 
UYARISI 
Yağışların;
Güneydoğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusu 
(Diyarbakır, Siirt, 
Batman, Mardin, 
Adıyaman, 
Şanlıurfa) ile Doğu 
Anadolu'nun güney 
ve batısında (Bitlis, 
Bingöl' lOTuş, 
Tunceli, Elazığ, 
Malatya, Erzincan, 
Şırnak, Hakkari, 
Van) yer yer kuvvetli 
olması beklendiğin
den yaşanabilecek 

olumsuzluklara 
karşı (Görüş 
mesafesinde azal
ma, ulaşımda 
aksama, ani sel, 
yerel su baskını vb.) 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olmaları 
gerekiyor.
TOZ TAŞINIMI 
UYARISI
Yurdun güney
doğusunda 
(Hakkari, Mardin, 
Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Şırnak ve 
Batman) toz taşınımı 
beklendiğinden 
yaşanabilecek olum
suzluklara karşı 
(Çamur şeklinde 
yağış, ulaşımda 
aksamalar vb.) 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olmaları 
gerekiyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ 
UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç 
kesimleri ile Doğu 
Anadolu'da yüksek 
kar örtüsü nedeni ile 

yaşanabilecek 
muhtemel çığ 
tehlikesine karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olmaları 
gerekiyor.

üll ile ftzerbaycan 
Hazar Üniversitesi 
Arasımla İşbirliği 

Protokolü İmzalanın
Uludağ Üniversite
si (UÜ) ile 
Azerbaycan Hazar 
Üniversitesi 
arasında karşılıklı 
işbirliğini 
geliştirmek ve 
ortak anlayışı 
teşvik etmek 
amacıyla protokol 
imzalandı.
UÜ'den yapılan 
açıklamaya göre, 
UÜ Rektörü 
Prof. Dr. Kamil 
Dilek ile 
Azerbaycan Hazar 
Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Hamlet İsahan- 
h'nın imza koy
duğu protokole 
göre, taraflar 
karşılıklı olarak

ÎŞM ABONE OLDUNUZ MU?
aıurlı lııılıııı ıinıi uıntıi 

öğrenci değişi
minin yanı sıra 
öğretim ve araştır
ma elemanları 
değişimini içeren 
ortak araştırmalar 
yapacak.
Ayrıca, her iki 
ülkenin mevzuatı
na uygun olarak 
ve Yüksek Öğretim 
Kurulu'nun onayı 
alınmak şartıyla 
çift diploma 
olanağı sağlayan 
programlar açıla
cak. Taraflar, 
akademik veri ve 
bilgiyi paylaşmak 
amacıyla karşılıklı 
değişim ve 
kültürel etkinlik
lerde işbirliğini de 
gerçekleştirecek.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MM “SUYUNU BOŞA
1 İfİft || HARCAMA”

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

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ fj FJA AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak I Rl1 J11.1 llh K.ı
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IVI ı V1V U V UV

KİRALIK KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİREDAİRE

TEL: 0 532 583 53 78
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imwıit!ııiaııiiıH
Türkiye'de geçen 
yıl internet 
üzerinden günde 
83,7 milyon lira 
alışveriş yapılırken, 
e-ticaret hacmi 
2012'de 30,6 milyar 
lira oldu. 
Bankalararası Kart 
Merkezi'nin (BKM) 
verilerinden der
lenen bilgiye göre, 
geçen yıl internette 
"yerli ve yabancı 
kartlar" ile yapılan 
ödeme işlem adedi 
bir önceki yıla göre 
yüzde 28,6 artarak, 
162 milyona 
yükseldi.
İnternetten yapılan 
kartlı işlemlerin 
tutarı ise bir 
önceki yıla göre 
yüzde 34 yüksel
erek, 30 milyar 
664 milyon lira 
oldu. Bu rakamlar
la geçen yıl inter
nette günde ortala
ma 83,7 milyon lira 
alışveriş yapıldı. 
Geçen yıl 
"yerli ve yabancı 
kartların" yurt içi 
kullanımında en 
fazla işlem adedi 
16 milyon 44 bin 
352 ile aralık ayın
da yapılırken, en az 
işlem adedi ise 11 
milyon 516 bin 790 
adet işlem ile 
şubatta gerçek

leşti.
"Yerli ve yabancı 
kartlar" ile geçen 
yıl en yüksek işlem 
tutarı 3 milyar 186 
milyon lira ile tem
muzda gerçek
leşirken, en az 
işlem tutarı ise 2 
milyar 17 milyon 
lira ile şubatta 
yapıldı.
-Son 5 yılın "e- 
ticaret" hacmi 88,1 
milyar lira - 
Geçen yıl "yerli 
kartlar” ile yurt 
dışında internet 
üzerinden yapılan 
işlem adedi 18 
milyon 37 bin 399 

olurken, işlem 
tutarı 1 milyar 904 
milyon lira olarak 
tamamlandı.
Türkiye'de 2012'de 
"Yabancı kartlar" 
ile 4 milyon 
810 bin 454 adet 
işlem yapılırken, 
bu işlemlerin, 
2 milyar 295 mil 
yon lirayı buldu. 
Son 5 yılda, 
"yerli ve yabancı 
kartlar" ile 
internet üzerinden 
yapılan alışveriş 
hacmi, 88 milyar 
123 milyon 
lira olarak 
gerçekleşti

Türkiye Ziraat Oda 
lan Birliği (TZOB) 
Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, 
çiftçilerin Ziraat 
Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatif 
leri'ne olan düşük 
faizli kredi borçla 
rımn ertelenmesiy 
le ilgili olarak, 
"Kredi borçlarını 
erteleme talebinde 
bulunacak üretici
lerimizin, 4 Şubat 
2013 Pazartesi 
günü mesai 
bitimine kadar 
Ziraat Bankası 
veya Tarım Kredi 
Kooperatifleri'ne 
yazılı olarak müra
caat etmeleri 
gerekmektedir" 
dedi.
Bayraktar, yaptığı 
açıklamada, Resmi 
Gazete'nin 2 Ocak 
2013 tarihli sayısın
da yayımlanan 
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile tüm 
illerde çeşitli 
afetler nedeniyle 
zarar gören gerçek 
veya tüzel kişi 
üreticilerin, Bakan 
lar Kurulu Kararları 
kapsamında Ziraat 
Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatif 
leri'nden kullandık
ları düşük faizli 
kredilerin borçla 

rımn ertelenmesi 
imkanı sağlan 
dığını belirtti. 
TZOB Genel Baş 
kanı Bayraktar, söz 
konusu karar gere 
ğince 28 Ağustos 
2012-31 Aralık 2012 
tarihleri arasında 
meydana gelen sel, 
su baskını, fırtına, 
aşırı yağış, aşırı 
kar yağışı, dolu, 
don, kuraklık, 
yıldırım düşmesi 
ve hortum afetler
ine maruz kalan 
çiftçilerin, düşük 
faizli kredi borçları
na yönelik bir 
erteleme yapıla
cağını bildirdi. 
ERTELEMEDEN 
KİMLER 
YARARLANACAK? 
Bu afetler 
nedeniyle ekilişleri, 
ürünleri, hayvan 
varlıkları, tesisleri 
ve seraları en az 
yüzde 30 oranında 
zarar gören ve bu 
zararları İl veya İlçe 
Hasar Tespit 
Komisyonlarınca 
belirlenen Çiftçi 
Kayıt Sistemi'ne 
(ÇKS) kayıtlı 
gerçek ve tüzel kişi 
üreticilerin kredi 
borçlarının belir
lenen usul ve 
esaslar çerçeve 
sinde ertelene

ceğini kaydeden 
Bayraktar, şunları 
kaydetti:
"Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi 
Kooperatif leri'ne 
olan düşük faizli 
kredi kullandırıl
masına ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
Kararları kap
samındaki k 
redi borçları, bu 
Karar ile belirlenen 
usul ve esaslar 
çerçevesinde erte
lenecektir.
2 Ocak 2013 tarihi 
itibarıyla borçları 
vadesinden 
itibaren 90 günlük 
süre içinde bulu
nan veya tasfiye 
olunacak alacaklar 
hesaplarına 
aktarılmış bulunan 
üreticiler için 
başvuru tarihi 4 
Şubat 2013 tari
hinde son bulmak
tadır. Kredi 
borçlarını erteleme 
talebinde bulu
nacak üreticilerin 4 
Şubat 2013 
Pazartesi günü 
mesai bitimine 
kadar Ziraat 
Bankası veya 
Tarım Kredi 
Kooperatifleri'ne 
yazılı olarak müra
caat etmeleri 
gerekmektedir.’’

İLAN 
T.C.

GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2012/759 Esas 
Konu : Gaiplik ilanı 
Gemlik Mal Müdürlüğü tarafından mahkememizde 

açılan gaiplik kararı davasının yapılan açık yargılaması 
sonucunda verilen ara kararı uyarınca,

Hakkında gaiplik kararı istenen Bursa ili, Gemlik 
ilçesi, Osmaniye Mahallesi, Nusretiye Mevkii, 27 pafta, 
64 ada, 70 parselde kayıtlı taşınmaz maliki Şayeste 
kocası Nuri’nin kimlik bilgileri ve mirasçılarının tespit 
edilemediği ve Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 
2001/245 Esas 2001/268 karar sayılı ilamında Yasa 
gereği Mal Müdürü İbrahim BIRNI kayyum olarak 
atandığı için Şayeste kocası Nuri’yi tanıyan ve bilenlerin 
bilgi vermek için işbu ilanın yayınlandığı tarihten 
itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2012/759 Esas 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde adı 
geçenin gaipliğine karar verileceği hususu TMK’nun 33. 
maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 15.01.2013

Katip 136237 Hakim 39878

İLAN 
T.C.

GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2012/757 Esas
Konu : Gaiplik ilanı 17.01.2013
Gemlik Mal Müdürlüğü tarafından mahkememizde 

açılan gaiplik kararı davasının yapılan açık yargılaması 
sonucunda verilen ara kararı uyarınca,

Hakkında gaiplik kararı istenen Bursa ili, Gemlik 
ilçesi, Osmaniye Mahallesi, Nusretiye Mevkii, 27 pafta, 
64 ada, 70 parselde kayıtlı taşınmaz maliki Haşan karısı 
Hüsniye’nin kimlik bilgileri ve mirasçılarının tespit 
edilemediği ve Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 
2001/755 Esas 2001/790 karar sayılı ilamında Yasa 
gereği Mal Müdürü İbrahim BIRNI kayyum olarak 
atandığı için Haşan karısı Hüsniye tanıyan ve bilenlerin 
bilgi vermek için işbu ilanın yayınlandığı tarihten 
itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2012/757 Esas 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde adı 
geçenin gaipliğine karar verileceği hususu TMK’nun 33. 
maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 15.01.2013

Katip 153869 Hakim 39878
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lıiialıMliKisiıfcM Bursa Kestanesi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kentsel 
dönüşüme Çekirge 
Caddesi'ndeki 'İntam 
99* binasının yıkımı 
ile başladı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kentsel 
dönüşüme Çekirge 
Caddesi'ndeki 'İntam 
99' binasının yıkımı 
ile başladı. 2006 
yılında yıkılma 
tehlikesi bulunduğu 
gerekçesiyle 
boşaltılan 'İntam 95' 
adlı bina yıkılmış, 
binanın boş olması 
sayesinde ölen ve 
yaralanan olmamıştı. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hazırlanan proje 
ile bu bölge yeniden 
planlanarak inşa 
edilecek.
Merkez Osmangazi 
İlçesi'ne bağlı 
Çekirge Caddesi 
üzerindeki İntam 
binalarının arkasın
da bulunan istinat 
duyarının yıkılmasıy
la İntam 95 adlı bina

TÜİK, 9 milyon kişi 
ile yüz yüze 
görüşülerek gerçek
leştirilen 2011 yılı 
Nüfus ve Konut 
Araştırması 
sonuçlarını paylaştı 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), yak
laşık 9 milyon kişi 
ile yüz yüze 
görüşülerek gerçek
leştirilen 2011 yılı 
Nüfus ve Konut 
Araştırması 
sonuçlarını açıkladı. 
Araştırmaya göre 
Türkiye'de hane 
sayısı 19 milyon 481 
bin 678, ortalama 
hanehalkı büyük
lüğü ise 3,8 oldu. 
Ortalama hanehalkı 

ı büyüklüğü en yük
sek olan iller sırasıy
la Şırnak (8), Hakkari 
(7,9) ve Siirt (6,8) 
iken, ortalama hane- 
halkı büyüklüğü en 
düşük olan iller ise

kaymaya başladı. 
2006 yılında yıkılan 
binanın yanındaki 
İntam 99 ise 
boşaltıldı. Alanı 
kentsel dönüşüm 
çalışmaları içerisine 
alan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 6 yıldır 
boşaltılmış şekilde 
duran İntam 99'u 
yıkarak dönüşüme 
başladı.
Yıkım öncesi

Çanakkale (2,9), 
Balıkesir (3) ve 
Eskişehir (3) oldu. 
Araştırmaya göre 
hanehalklarının 
yüzde 23,1'i 6 ve 
daha üzeri kata 
sahip binalardaki 
konutlarda ikamet 
ederken, yüzde 20'si 
tek katlı binalarda, 
yüzde 25,5'i de 4-5 
katlı binalardaki 
konutlarda yaşıyor. 
Tek katlı konutlarda 

konuşan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, yıllardır 
çözülemeyen soruna 
neşter vurduklarını 
belirterek, Bursa'ya 
prestijli bir proje 
kazandırmak için 
çalışmalara 
başladıklarını söyle
di. Intam'da yaşanan 
toprak kayması 
sırasında
Osmangazi Belediye 

ikamet eden hane- 
halklarının oranının 
en yüksek olduğu ilk 
üç il sırasıyla yüzde 
78,9 ile Ardahan, 
yüzde 76,8 ile Ağrı 
ve yüzde 73,2 ile 
İğdır oldu . En 
düşük olduğu iller 
ise yüzde 4,1 ile 
İstanbul, yüzde 6,3 
ile Zonguldak ve 
yüzde 8,3 ile 
Ankara oldu. 
6 ve üzeri katlı

Başkanı olduğunu 
hatırlatan Altepe, 
yeni proje için 
gerekli çalışmaları 
başlatamadıklarını 
kaydetti.
Yer sahiplerinin de 
kabul edebileceği bir 
proje hazırlanana 
kadar beklediklerini 
dile getiren Başkan 
Altepe, "Hak sahip
lerinin yüzde 9O'ı 
tapu devirlerini 
yaptı. Yüzde 1O'u 
kamulaştırma istedi. 
Bu yönde çalış
malarımızı yapıy
oruz. Şu an alanın 
yüzde 75'i belediy
eye devredildi, intam 
99'un da yıkılmasıy
la projeyi meclisten 
geçirip ihaleye çıka
cağız" dedi.
Hak sahiplerinin de 
katıldığı yıkımda 8 
katlı bina iş 
makineleriyle yıkıl
maya başlandı. 
Yıkım sırasında 
çevreye toz dağılma
ması için bina hor
tumla sulandı 

Meelis'e tasınflı

binalarda ikamet 
eden hanehalkı 
oranının en yüksek 
olduğu ilk üç il 
yüzde 41,7 ile İstan
bul, yüzde 39,5 ile 
Ankara ve yüzde 
38,8 ile Kayseri 
olurken, en düşük 
olduğu iller ise 
yüzde 1,2 ile 
Erzincan, yüzde 1,3 
ile Ardahan ve 
yüzde 2,2 ile 
Sakarya.
10 ve daha az yaşta
ki binalardaki konut
larda yaşayan hane- 
halkı oranının en 
yüksek olduğu iller 
Hakkari (yüzde 
40,1), Bingöl (yüzde 
38,2) ve Van (yüzde 
37,5) olurken; en 
düşük orana sahip 
iller ise Bartın 
(yüzde 12,9), Uşak 
(yüzde 13,3) ve 
Balıkesir (yüzde 15) 
oldu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan, Uludağ'ın etek
lerinde yetişen kestane ağaçlarının kuru
masını TBMM’ye taşıdı.
50 yıl önce Uludağ'ın kuzey eteklerinde 
yetişen kestane ağaçlarına kanser diye 
bilinen mürekkep hastalığı nedeniyle 
meydana gelen hızlı kurumayı TBMM 
gündemine taşıyan Tayan, köklerinden 
yeniden sürgün veren kestane ağaçları
na aşılama yapılıp yapılmayacağını 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu'na sordu. Uzmanların, üniver
sitelerin çözüm bulamadığı hastalık, son 
yıllarda doğanın kendisini yenilemesi ile 
nedeni anlaşılamayan bir şekilde 
kuruyan kestane ağaçlarının köklerinden 
yeniden sürgün vermeye başladığını 
ifade eden Tayan, "Değirmenlikızık, 
Fidyekızık, Cumahkızık, Hamamlıkızık ve 
Derekızık gibi köylerimiz kuruyan 
kestane ağaçlarının şimdi ormanda 
sürgün alması karşısında yeniden umut
lanmalardır. 10 bin hektarı geçen 
bölgedeki yabani kestane ağaçlarının 
aşılanması gerekmektedir" diye konuştu. 
Kestanenin hem üreticiler hem de Orman 
İdaresi için önemli bir ekonomik değer 
olduğunu hatırlatan Tayan, Bakan 
Eroğlu'na şu soruları yöneltti: "Yaban 
kestanelikleri aşılama programınız var 
mı? Varsa şu ana kadar kaç hektar 
arazide aşılama yapılmıştır?
Kestaneliklerin aşılanmasından sonra 
bakım ve işletmesi çevre insanına bedeli 
karşılığında tahsis edilecek mi? Bursa 
ormanları ve özellikle Uludağ yöre ve 
eteklerinde yeterli yangın yolunuz var 
mıdır? Yangın yolu açma programınızı 
açıklar mısınız?"

K0Ş€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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MiımiiılıM Bankalar aliın alıp salacat
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, sıfır 
araç alanlara tescil 
kolaylığı sağlaya
cak projeyi 
Ankara’dan sonra 
Mart ayından 
itibaren İstanbul’da 
da uygulamaya 
başlayacak.
Yeni projeyle 
Türkiye’de üretilen 
veya ithal edilen 
araçların teknik 
özelliklerini içeren 
araç uygunluk bel
gesi bilgileri, üretici 
veya ithalatçılar 
tarafından Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
bünyesinde oluştu
rulan Araç ve 
Sürücü Bilgi 
Sistemi’ne (ASBİS) 
elektronik ortamda, 
e-imzalı ve zaman 
damgalı olarak 
iletilecek.
Vatandaşlar, yeni 
bir araç almak için 
bayiye gittiğinde, 
buradaki görevliler 
satışa ilişkin 
bilgileri ASBİS sis
temine girecek ve 
alıcı adına tescil 
belgesi talebinde 
bulunacak.
Bayide yapılacak 
işlemlerin ardından 
aracın tescil 
edildiğine ilişkin 
geçici bir tescil bel
gesi alan müşteri 
ler, bu belge ile 
aracını trafiğe 
çıkarabilecek. Asıl 
tescil belgesi ile 
trafik belgesi ise 
araç sahibinin 
adresine pasaport
larda olduğu gibi 
ücret alınmadan 
posta ile gönderile
cek.
Pilot il olarak 
seçilen Ankara’nın

ardından 
Mart ayından 
itibaren İstanbul’da 
da uygulanması 
planlanan projeyle 
vatandaşlar, 
emniyete gitmeden 
veya iş takipçisine 
vekalet vermeden 
aracını tescil ettire
bilecek.
-Vatandaşın parası 
cebinde kalacak- 
Mevcut durumda 
yeni bir araç satın 
almak isteyen 
vatandaşlar, 
sigorta bedeli ve 
özel tüketim ver
gisini yatırdıktan 
sonra bayiden 
aldıkları uygunluk 
belgesi ve fatura ile 
şoförler odasına 
başvuruyor.
Buradan araç tescil 
dosyası alan vatan
daşlar, dosya için
deki müracaat 
formlarını daktilo 
ile doldurduktan 
sonra tescil şube
sine gidiyor.
Burada aracını 
tescil ettiren vatan
daşlar plakayı 
bastırdıktan sonra 
aracını trafiğe 
çıkarabiliyor. 
Tüm bu işlemlerle 
uğraşmak iste

meyenler ise genel
likle bayinin 
anlaştığı iş takibi 
yapan "aracılara” 
vekaletname veriy
or. Proje ile 
araçların tescil 
işlemlerinin takibini 
vekalet alarak 
yürüten sözkonusu 
aracıların 
yaptığı iş ortadan 
kalkacak.
Trafik tescil 
bürolarındaki iş 
yükünü azaltacak 
projeyle, burada 
görevli po üsler de 
başka alan larda 
çalıştırılacak. 
Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği’nin (ODD) 
verilerine göre, 
Türkiye’de geçen 
yıl yaklaşık 550 bin 
otomobil, 220 bin 
hafif ticari araç 
satıldı. Bu araçların 
çok büyük bir kıs
mının tescil işlem
leri aracılar 
sayesinde 
yürütülüyor. 
Çoğu bayilerle 
anlaşmalı çalışan 
aracılar bu iş 
karşılığında müş
teriden 50 ile 200 
lira arasında para 
alıyor.

Bankalar, 
Cumhuriyet altın 
sikkeleri ile 
Cumhuriyet ziynet 
altınlarının alım ve 
satımını yapabile
cek.
Bankacılık Düzen 
leme ve Denetleme 
Kurumu’nun 
(BDDK) "Bankaların 
Kıymetli Maden 
Alım Satımına ve 
Alacaklarından 
Dolayı Edindikleri 
Emtia ve 
Gayrimenkullerin 
Elden Çıkarılmasına 
İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” Resmi 
Gazete’nin bugünkü 
sayısında yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Buna göre, 
Bankalar, Kıymetli 
Madenler 
Borsalarında işlem

W M İIİİMIIİIIIİ Bil
Eş, çocuk ve diğer 
yakınların, banka 
hesabına ortak 
edilmesi 
hakkkındaki bilin
meyenler.
Eş, çocuk ve diğer 
yakınların, banka 
hesabına ortak 
edilmesi ile ilgili 
yazılanınız kafaları 
iyice karıştırmışa 
benziyor 
Çok kişi 'Böyle bir 
olayın vergisi var 
mıydı yoksa yeni mi

gören veya stan- ve 1738 sayılı 
dartları ve nitelikleri Kararı ile standart-
Hazine Müsteşarlığı 
veya İstanbul Altın 
Borsası tarafından 
belirlenen ya da bu 
standartlara ve nite
liklere uygunluğu 
bakımından, 
üretildikleri rafineril
er itibarıyla kabul 
edilebilirlikleri İstan
bul Altın 
Borsası’nca teyit 
edilen kıymetli 
madenlerin yanı 
sıra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin 1 
Ağustos 1951 tarihli 

geliyor? 'diye 
soruyor .Birbirinden 
ilginç sorular yağ
mur gibi yağmaya 
devam ediyor.
EK KART 
Okuyucularımızın 
bir böluümü de 'Ek 
kart ile yapılan har
camaları" soruyor
lar.
Bilindiği gibi çok 
kişi eşi ve çocuklan 
başta olmak üzere 
yakınlarına hatta 
sevgilisine 

lan ve nitelikleri 
belirlenen 
Cumhuriyet altın 
sikkeleri ile 
Cumhuriyet ziynet 
altınlarının alım ve 
satımı ile Vadeli 
İşlem ve Opsiyon 
Borsaları’nda işlem 
gören ve standart 
ve nitelikleri yetkili 
merciler tarafından 
belirlenen kıymetli 
madenleri esas alan 
sözleşmelerin alım 
ve satımını yapa
bilecek.

"bankasından ek 
kart" çıkartabiliyor. 
Ek kart çıkartılması 
için herhangi bir 
akrabalık ilişkisi de 
aranmıyor.Bu 
durumda ek kart 
sahibi bu kartla har
cama yapıyor veya 
para çekebiliyor 
Bu şekilde eş çocuk 
veya diğer kişilere 
de para aktarılmış 
oluyor.Gelen 
ekstrayı de hesap 
sahibi ödüyor.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

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

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

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
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 OTOBÜSÜ

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

VAPUR - FERİBOT

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4487 

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)

aıintaM

OTOBÜS

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17.00
Akcan Potrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Potrol 513 O1 03

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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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.ılf S

GEMLİK

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 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
Altınşehlr 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

Orhaniya Yenı Mh

.Kayhan Mh.. Gemlik MBSk
$ Irmak Sk

’ 3
Dr Ziya - 

KayaMh.
EED HiıarMh.

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

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
2 Şubat 2013 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MiaMttlİMİl
Bursa'da kendilerini polis, savcı ve 
hakim olarak tanıtarak vatandaşları 
dolandırdıkları ortaya çıkan çeteye 
yönelik 21 ilde yapılan operasyonda 
gözaltına alınan 51 kişi tutuklandı.
Haberi sayfa 3’de

Çevre Yolu’nda yapılan trafik denetlemesinde, yüzlerce sürücüye 
kemer takmadığı için 77 lira ceza yazıldı

Kemer takmayanlar yandı
Emniyet Genel Müdürlü ğü, 
Trafik Denetleme Müdür 
lüğü’nden gelen periyodik 
denetleme emirleri üzerine 
dün Türkiye genelinde kemer 
uygulaması yapıldığı öğrenil
di. İlçe Trafik Amirliği’ne 
bağlı trafik ekipleri, dün yap
tıkları uygulamada, araçların
da kemer takmayan yüzlerce 
sürücüye ceza yağdırdılar. 
Sürücülere, Tl lira ceza kesil
di. Haberi sayfa 5’de

GemlilıSDor, Inegölsııor
ile karşılaşacak

Bursa birinci lig Süper 
Amatör spor ligi B 
grubunda mücadele eden 
Gemlikspor, yann saat 
14.oo de önemli rakibi 
İnegölspor ile Gemlik 
sahasında karşılaşacak. 
Gemlikspor Başkanı 
Orhan Koç, Gemlikli spor 
severlerin karşılaşmaya 
gelerek kırmızı beyazlıları 
desteklemesini istedi. 
Öte yandân bugün, 
Gemlik Suni Çim

sahasında U-19 
Çotanakspor, Bursa 
Merinos A.Ş. ile saat 
14.oo de karşılaşacak. 
Emek Sahasında Bal 
liginde Kurşunluspor, 
Yeni Karaman U15 takım
ları saat 14.oo de, Gemlik 
Suni çim sahasında 
Umurspor, Gedelekspor 
ile saat 12.30 da, 
Belediyespor, Orhangazi 
Gedelekspor ile saat 
14.oo de karşılaşacak.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kemer cezaları..
Dün, İlçe Trafik Bürosu ekipleri çevre 

yolunda sıkı bir denetim görevindeydi.
Ben de Belediyeden çıktım, Devlet 

Hastanesi’ndeki işimi görmek üzere Çev 
re Yolu’na çıktım.

200 metre gittim veya gitmedim.
Yol dubalarla çevrilmiş, trafik denetimi 

vardı.
Yol kenarındaki otobüs durağı yanında 

ise 3 trafik polisi ehliyet ruhsat kontrolü 
yapıyordu.

Yoldaki polise yaklaştığımda, aracı 
kenarıya çekmemi istedi.

Ben de diğer sürücüler gibi aracı kena 
ra çekip, park ettim.

Bir başka görevli, ehliyet, ruhsat ister 
ken, kemer takmadığım için yasal işlem 
yapacağını söyledi. Devamı sayfa 4’de

■ Igürsel sensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ |

• îş Yeri Hekimliği S Portör Muayeneleri
• îş Güvenliği Uzmanlığı 9 İşe Giriş Raporu

S İlk Yardım Eğitimi 9 Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

9 Risk Analizi 9 Periyodik Kontroller

http://www.gurselsensoyosgb.com ■ info@gurselsensoyosgb.comCumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat :1 ORHANGAZİ - BURSA
Tel: 0 224 57318 82 - 0 54157318 82 - 0 532265 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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■Kfli Gürhan ÇETİNKAYA
Hırs, öfke, seçim, iktidar...

İktidarı elde etmek için her yol mübah 
mı? İnsanın insana yaptığını âlemdeki 
tüm canlılar birleşse hem yapmaz hem 
de yapamaz. Nasıl bir hırstır bu anla
mak olanaksız?

Ezmek...
Öldürmek...
Süründürmek...
Acıdır ve gerçektir ki hepsi de insana 

özgü davranış biçimleri...
Kanaat etmeyen, paranın ve çıkar

larının tutsağı olan insan zalimleşiyor.
Çamur atıyor.
Sesini yükseltiyor.
Öfkesine yenik düşüyor.
İhtirasları uğruna doğanın tüm nimet

lerini kurban ediyor.
Çevrede...
Dünyada olup bitenlerle söyledikler

imiz ayniyle örtüşüyor.
Siz de görüyorsunuz, duyuyorsunuz.
Ülkeler yöneten siyaset erbabı saldır

ganlaşıyor.
Gücü elinde hissettiği anda esiyor, 

gürlüyor, vuruyor, kırıyor.
Egemenler kendi hukuklarını day

atarak toplum üzerinde baskı kuruyor.
Sporda,
Siyasette, 
İş dünyasında örnek çok... 
Örgütlenmenin daha başında ortaya 

çıkan iktidarı ele geçirme isteği kav
gayı, ayrışmayı, itişmeyi, kakışmayı 
tetikliyor.

Üzerine vazife olmayanların tarafsız 
kalmaları gerekirken eğilimlerini belli 
etmeleri gerginliği daha da arttırıyor.

Gündemden bir örnek...
Ticaret ve Sanayi Odaları ile 

Borsalarda seçimler vardı şubat ayın
da...

Ertelendi...
Kim neden burnunu soktu da tarih 

değişti.
Anlaşılıyor tabi kafaların arkasında 

yatanlar.
Orayı da dizayn etme ve zapt-ı rapta 

sokma isteği...
Ticaret ve sanayi erbabının işi 

düşünerek, üreterek, birleşerek 
ekonomik yapıyı güçlendirmekse 
müdahale neden?

Her kurum ve kuruluş neden kendi 
kendine bırakılmak?

Ülkeyi yönetenlerin işi gücü yok mu? 
Dış politika...
İç politika...
Güvenlik ...
Ekonomi...
Hepsi tıngır mıngır giderken...
Ayrıca...
Sanayi ve ticaret erbabı neden kovan

larına çomak sokturuyorlar.
Ondan bundan medet umuyorlar.

STO! ABONE OLDUNUZ Nü?

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, Köy muhtarlarıyla biraraya geldi

Yılma z. “Kövl ere hizm et vatacalı'
Gemlik Belediyesi' 
nin "Değişim 2013'te 
de Devam Edecek" 
hamlesi sürüyor 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
köylere hizmet yağa
cağını belirterek, 
başta ulaşım, alt 
yapı, spor tesisleri, 
yeşil alan ve çocuk 
parkları olmak üze 
re, köylerin tüm ihti 
yaşlarının yerine geti 
rileceğini söyledi. 
Yeni Büyükşehir 
Belediye Yasasıyla 
Mahalleye dönüştü 
rülecek köylere 
yatırımların artarak 
devam edeceğini 
vurgulayan Beledi 
ye Başkanvekili 
Yılmaz, muhtarlar
dan geniş kapsamlı 
hizmet raporu istedi. 
Köy Muhtarlarını 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nde ağır
layan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Şubat ayı 
Belediye Meclis 
toplantısında köyle 
re hizmet götürme 
adına meclisten 
yetki isteyeceklerini 
açıkladı.
Belediye Başkan 
Yardımcıları Nazmi 
Koçak ve Muharrem 
Şan, Ak Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz, Belediye 
Meclis üyeleri 
Abdullah Özden, 
Necmettin Rama ve 
Aydın Bayraktar ile 
Belediye Daire 
Müdür ve Amirle 
rinin de katıldığı 
yemekli toplantıda 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, köy 
muhtarlarıyla proje

ler, yatırımlar ve 
yapılması düşünülen 
çalışmalar hakkında 
sgörüş alışverişinde 
bulundu.

YOLLAR 
SICAK 
ASFALT 
KAPLANACAK 
Köy yollarının 
tamamına sıcak 
asfalt çalışması 
yapacaklarını kayde
den Belediye 
Başkanvekili Yılmaz, 
ulaşıma büyük önem

verdiklerini bir kez 
daha tekrarladı. 
Katırlı Köyü’ne suni 
çim saha spor tesisi, 
Narlı Köyü ve 
Hamidiye Köyü’ne 
parke taşı, çocuk 
oyun grupları ve 
çevre düzenlemesi 
gibi çalışmaların 
ivedilikle yaşama 
geçeceğini ifade 
eden Yılmaz, ilçenin 
16 köyünün de 
tüm ihtiyaçlarının 
2013 yılında tamam- 
lana sööyledi.

Muhtarlardan 
çalışmalar, 
eksiklikler ve 
bekledikleri 
hizmetler konusun
da geniş kapsamlı 
rapor isteyen 
Refik Yılmaz, 
Şubat Ayı 
Belediye Meclis 
toplantısı 
sonrasında 
meclisten yetki alınır 
almaz köylere yöne
lik yatırımların yaşa
ma geçeceğini 
bildirdi.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR
aa w*1"

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

tmlrlılııtlıılıılıulunnıl ‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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IMılılÜililılInlılıılıittiiM
Bursa'da kendileri
ni polis, savcı ve 
hakim olarak tanı
tarak vatandaşları 
dolandırdıkları 
ortaya çıkan çeteye 
yönelik 21 ilde 
yapılan operasyon
da gözaltına alınan 
51 kişi tutuklandı. 
Bursa'da kendileri
ni polis, savcı ve 
hakim olarak tanı
tarak vatandaşları 
dolandırdıkları 
ortaya çıkan çeteye 
yönelik 21 ilde 
yapılan operasyon
da gözaltına alınan 
51 kişi tutuklandı. 
Bursa'da gözaltına 
alınan 13 kişi ise 
adliyeye sevk edil
di. Çetenin 
dolandırdıkları 
kişilerden 1 milyon 
500 bin lira aldığı, 
polisin uyarısı ile 
vatandaşların 3 
milyon 500 bin 
lirasının dolandırıl
masının önüne 
geçildiği belirtildi. 
Bursa Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 6 
ay önce telefonla 
aradığı vatan-

[■hetten Cd ue »ilan Satıcılarına Utan
İnegöl Emniyet 
Müdürü Murat 
Sevinç, CD ve kitap 
satışı yapan iş yer
lerini sertifika 
almaları hususun
da uyardı. 
İnegöl Emniyet 
Müdürü Murat 
Sevinç, CD ve kitap 
satışı yapan iş 
yerlerini sertifika 
almaları 
hususunda uyardı. 
Müdür Sevinç, 
bu ve benzeri 
ürünlerin satış ve 
imalatının yapıldığı 
iş yerlerinin II 
Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünden 
sertifika alması 
gerektiğini, sertifi
ka almayan işlet
melere 10 bin ila 30 
bin lira arasında 
ceza kesileceğini 
söyledi. Sevinç, 
"5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri 
Kanunu ile Fikir ve 
Sanat Eserlerinin 
Tespit Edildiği 
Materyallerinin

daşlara kendilerini 
hakim, savcı ve 
polis olarak tanıtan 
çeteyi takibe aldı. 
Şanlıurfa'nın 
Akçakale 
Belediyesi'nde 
memur olarak 
çalışan Halil 
İbrahim A. (34) ve 
Zemzem G.'nin lid
erliğini yaptığı 
belirlenen çeteni 
telefon ile aradığı 
kişilere, telsiz sesi 
dinleterek, 
"Hesaplarınız PKK 
tarafından kul
lanıldı. Bir süre 
paranızı bizim 
verdiğimiz hesaba

Dolum, Çoğaltım 
ve Satışını Yapan 
veya Yayan İşlet
melerin
Sertifikalandırılmas 
ma İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelik uyarın
ca, dolum tesisleri 
fikir ve sanat eser
lerinin çoğaltım, 
dağıtım veya 
satışını yapan mat
baalar ve yayınev
leri, sinema film
lerinin gösterim ve 
iletimini yapan 
salonlar ve benzeri 
yerler, fikir ve 

yönlendirin" diy
erek dolandırdıkları 
tespit edildi. Bursa 
polisi, sık sık hat 
ve numara 
değiştiren çeteyi 
dinlemeye aldı. Bu 
sırada polis, dinle
meye aldığı çetenin 
dolandırmaya kalk
tığı kişileri de tele
fon ile arayarak, 
"Şu anda 
dolandırılıyor
sunuz. Gerçek 
polis biziz. En 
yakın karakola 
gidin" şeklinde 
uyarakak, 3 milyon 
500 bin liranın 
dolandırılmasını 

sanat eserlerinin 
ve bu eserleri 
içeren yapımlara 
ilişkin taşıyıcı 
materyallerin 
tespit, satış, 
dağıtım, ithalat ve 
pazarlamasını 
yapan veya bunları 
kiraya veren yerler 
sertifika almak 
zorundadır.
Kanunda, 'Alınması 
mecburi serti
fikaları almaksızın 
faaliyet gösterdiği 
tespit edilenler, 
mülki idare amir
liğince on bin 

engelledi. Ancak 
gerçek polislere 
inanmayan çok 
sayıda kişi, 
1 milyon 500 bin 
lirayı dolandırıcılık 
çetesine yolladı.

ÇETE LİDERİ LÜKS 
İÇİNDE YAŞIYOR 
Çete lideri Halil 
İbrahim A.'nın lüks 
içinde yaşadığı çok 
sayıda emlak aldığı 
ve son model 
araçlara bindiği, 
diğer lider Zemzem 
G.'nin ise banka 
hesaplarını kullan
abileceği kişileri 
tespit ettiği ortaya 
çıktı.
Operasyon kap
samında 21 ilde 51 
kişi tutuklandı. 
Bursa'ya getirilen 
aralarında Halil 
İbrahim A. ile 
kadınların da 
bulunduğu 
13 kişi ise "Örgüt 
kurmak, örgüt kap
samında nitelikli 
dolandırıcılık" 
suçlamasıyla, elleri 
arkadan kelepçeli 
halde adliyeye sevk 
edildi.

liradan otuz bin 
liraya kadar para 
cezasıyla ceza
landırılır' ibaresi 
yer alıyor. 
Bu işletmelerin 
denetimleri İl 
Denetim 
Komisyonunca 
yapılacakr" dedi. 
Sertifika denetim
lerinin başlaya
cağını ve aralıksız 
devam edeceğini 
anlatan Sevinç, 
"Valilik makamının 
15.01.2013 tarih ve 
2013/108 sayılı 
olurlarıyla oluştu
rulan İl Denetim 
Komisyonu tarafın
dan 2013 yılı Mart 
ayından itibaren 
5846 Sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri 
Kanunu gereği 
bandrolleşmesi 
mecburi olan eser
lerin satışını yapan 
ve kiralayan iş yer
lerinde sertifika 
denetimleri yapıla
cak" şeklinde 
konuştu.

Takla atan araçtan 
sağ çıktılar

Bursa'da, 
Harmancık AK 
Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Güneş ve 
İHA muhabiri Ali 
Kahrıman kaza 
geçirdi.
Bursa'ya giden AK 
Parti Harmancık 
İlçe Başkanı 
Ahmet Güneş 
idaresindeki 16 
CLP 83 plakalı 
araç Orhaneli 
yakınlarında takla 
atarak şarampole 
yuvarlandı. Takla

İznik’in Boyalıca 
kasabasında çiftçi
lik yapan 57 yaşın
daki İsmail K. 
çalışmak için 
zeytinliğine gitti. 
İşini bitirdikten 
sonra yaya olarak 
evine dönmeye 
çalışan İsmail K. 
aç bir kartalın 
saldırısına uğradı. 
Kartal 3-4 sefer 
saldırmasına rağ
men ellerini 
kendine siper eden 
çiftçi, kartalın 
boğazını tutarak 

Gemlik Körfez wnıjmhlıl»ıfvitsiNn

T W* MM» M a «SUYUNU BOŞACİflA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

attıktan sonra yan 
duran otomobilden 
çıkamayan Güneş 
ile İHA muhabiri 
Ali Kahrıman'a 
yoldan geçen araç 
sürücüleri yardım 
etti. Kahrıman ile 
Bursa'daki bir pro
grama giden 
Güneş'in sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğre
nilirken, kaza son
rası araçta büyük 
çapta maddi hasar 
meydana geldi.

kendini kurtardı. 
İsmail K. hafif şek
ilde yaralandı.
Akşam saatlerinde 
tenha olan tarlada 
kartalla tek başına 
mücadele eden 
İsmail K, “Bu yaşı
ma kadar böyle bir 
hadiseyle ilk defa 
karşılaştım. Kartal 
3-4 defa yüzüme 
saldırdı. Boğazını 
yakalayıp etkisiz 
hale getirdim.
Herhalde hayvanın 
açlıktan gözü dön
müş” dedi
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kemer cezaları...
Yoldaki görevli, geçen her aracı 

kenanya yolluyordu.
Tüm sürücüler kemer takmıyor.
Denetimin amacının kemer kontrolü 

olduğunu anladım.
Hiç ses çıkarmadan, kesilecek cezaya 

razı olarak, beklemeye koyuldum.
3 görevli, ellerinde ‘Trafik İdari Para Ce 

zası Karar Tutanağı’ habire yazıyorlardı.
Kısa zamanda, adeta bir kuyruk oluştu.
Hatta bir ara ceza yazan görevli, arkada 

şına “yeter" dediği duyuldu.
Çünkü, yazmaya yetiştiremiyorlardı.
Sırası geleni savdıkça, yenileri geliyor

du.
Bir genç vatandaş, isyanları oynuyor

du.
Kemerinin takılı olduğunu iddia ediyor

du.
Ağzından sert sözler çıkınca, polisin 

biri dayanamadı.
Mahkemeye itiraz edebileceğini söyle

di.
Neyse, genç vatandaşı yatıştırdılar.
Anlaşılan oydu ki, denetime çıkan 

görevlilere kemer kontrolü yapıp ceza 
yazmaları istenmişti.

Benim gibi kontrole takılanlar arasında 
Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Fevzi 
Ayyıldız da vardı.

Her cezanın karşılığı 77 liraydı.
Sonradan öğrendiğime göre, bu tür 

denetimler Merkezden gelen emirle 
yapılıyormuş.

Anlaşılan programlı denetimlerin ağına 
takılmıştık.

Ve kurtuluşu yoktu.
Bütçeye cezalardan ayrılan paranın gir 

meşinin ilk ayağıydı belli ki bu...
Denetimlerde görülen o ki, sürücüleri 

mizin kent içinde, kemer takma alışkanlığı 
yok.

Kemer takmamak, trafik yasasına göre 
suç.

Aynı diğer suçlar gibi.
Suç işleyen, cezasını çeker ama, bence 

denetimden önce uyarı yapılmalıydı.
Zaman zaman bunun güzel örneklerini 

görmüyor değiliz.
Emniyet görevlilerinin broşürler dağı

tarak sürdürdükleri eğitim amaçlı bil
gilendirme çalışmaları gibi...

Uyarı çalışmalarını kent içinde de yap
malılar...

O zaman görülecek ki, insanımız 
Avrupa’daki gibi aracına biner binmez 
önce kemerini takacak.

Kemer takmak herşeyden önce kendi 
can güvenliği için önemli.

Polis kardeşlerimiz sizi bu konuda 
uyarırsa, belki utanacak, suç işlendiğinin 
farkına varılacak, kendi can güvenliğini 
düşünen bir görevliye karşı, bir daha aynı 
suçu işlemeyecektir.

Salt cezalandırma ile sonuca gidilmiş 
olsaydı, cezaevleri bu kadar dolmazdı.

Gemlik Cezaevinde 230 kapasite bulun
masına karşın, 5oo’ün üzerinde hükümlü 
bulunması bunun en güzel örneğidir.

En son düşünülecek şey ceza olmalı.
Hıza, alkollü sürücüye, trafik kurallarını 

ihlale, ehliyetsiz araç sürücüsüne hoş 
bakılmamalı ama, kent içinde kemer 
konusunda biraz daha toleranslı olunmalı 
diye düşünüyorum.

İİİIİB tMltUlHU M
“Girit’te Yaşanmış Olaylar” adlı kitabının tanıtımı için 
Kaymakam Cahit Işık ve Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt’a kitabını imzalayan yazarımız İbrahim Babür, kitabının 
bir belgesel olmadığını ancak, yaşamış kişi ve onların yakın
larının anlatımının derlemesinden meydana geldiğini söyledi.

Gazetemiz yazarla 
rından İbrahim 
Babür’ün yazdığı 
“Girit’te Yaşanmış 
Olaylar” adlı kitabın 
tanıtım çalışmalarına 
başladı.
Gazetemiz Sahibi ve 
Başyazarı Kadri 
Güler ile İlçe 
Kaymakamımız 
Cahit Işık ve 
Cumhuriyet 
Başsavcımız 
Zekeriya Bayazıt’ı 
makamında ziyaret 
eden İbrahim Babür, 
kitabın hazırlanışın-

da ilk kuşak Girit 
mübadillerinden 
birkaç kişi kaldığı 
için onlarla görüşe
bildiğini, ancak, göç 
öncesi ve göçler 
sırasında yaşanan 
olayları ikinci kuşak 
çocuklarından 
dinleyerek bunları 
kaleme aldığını 
söyledi.
Gemlik körfez 
Gazetesi’nde yayın
lanan yazıların der
lenmesinden mey
dana gelen “Girit’te 
Yaşanmış Olaylar”

adlı kitabın bir belge 
olmadığını söyleyen 
Babür, "Girit 
mübadillerinin ve 
onlann yakınlarının 
anlattığı olaylar tari
he ışık tutacağını 
sanıyorum. Benim 
de aile Girit göç
meniydi. Biz de 
babamızdan ve 
annemizden yaşa 
nanlan dinleyerek 
büyüdük.” dedi. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Babür’ü kutla
yarak, "Güzel bir 
hizmet meydana

getirmişsiniz sizi 
kutlanın” dedi.
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt da ileri 
yaşana karşın böyle 
bir çalışmayı hazır
ladığından dolayı 
İbrahim Babür’ü kut
ladı.
Babür, kitapları 
imzalayarak 
Kaymakam Cahit 
Işık ve Başsavcı 
Bayazıt’a armağan 
etti.

»İmi» İsteri
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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Çevre Yolu’nda yapılan trafik denetlemesinde, yüzlerce sürücüye 
kemer takmadığı için 77 lira ceza yazıldı

Kemer talmıayanlar »mili
İlçe Trafik 
Amirliği’ne bağlı 
trafik ekipleri, dün 
yaptıkları uygula
mada, araçlarında 
kemer takmayan 
yüzlerce sürücüye 
ceza yağdırdılar. 
Trafik ekipleri, 
Çevre Yolu 
mezarlık mevkiin 
de yaptıkları dene
timde ruhsat, 
ehliyet ve kemer 
kontrolleri yaptılar. 
Araçlarında eksik 
evrak bulunduran
lar ile kemer tak
mayan sürücülere 
77 lira ceza 
tutanağı kesildi. 
Kontrol ağına 
takılan sürücülerin 
yüzde 99’unun 
kemer takmadığı 
gözlenirken, 3 
trafik görevlisi 
sürücülere ceza 
kestiler.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Trafik 
Denetleme 
Müdürlüğü’nden 
gelen periyodik

denetleme emirleri 
üzerine dün 
Türkiye genelinde 
kemer uygulaması 
yapıldığı 
öğrenildi.
Kemer takmayan 
sürücülerden 
bazıları cezaya iti
raz ederken, ceza 
yerine ilk seferin 
de sürücülere 
uyarı yapılmasını 
istediler.

Gemlik Cezaevi’nılen 
dün de 25 kişi 
serbest kaldı

Kamuoyunda 
Denetimli Serbestlik 
olarak bilinen 
yasanın 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül 
tarafından onaylan
ması ve Resmi 
Gazetede yayınlan
masının ardından, 
Gemlik Cezaevinde 
serbest bırakmalar 
devam ediyor. 
1 yıldan az cezası 
bulunan hükümlü
lerin Denetimli 
Serbest bırakılma 
sim içeren yasaya 
göre, önceki gün 83 
hükümlü serbest 
bırakılırken, dün ise 
25 hükümlünün 
daha işlemleri

tamamlanarak 
serbest bırakıldığı 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Gemlik 
Cezaevinde bulu
nan 530 hükümlü
den 213 ünün 
yasadan yararla
narak tahliye 
edilmesi için dosya 
larının hazırlandığı, 
toplam tahliyelerin 
zamanla cezaların 
çekilmesi sonucu 
250 kişiye çıkabile
ceği öğrenildi.
Dün yapılan tahliye 
lerden sırasında 
hükümlü ve ailele 
rinin mutlu olduk
ları görüldü.

Gemlik 
Belediyesi’nin 
Karsak Deresi 
özdilek Köprüsü 
civarına bir süre 
önce döktüğü sıcak

asfalt sökülerek, 
yenilenme çalışma 
lan başlatıldı. 
Geçtiğimiz yaz 
başlayan Karsak 
Deresi çevre düzen

leme çalışmaları 
sırasında alt yapı 
çalışmaları ve 
inşaatlar nedeniyle 
bozulan yola, üst 
kaplama asfalt

döküldü.
Ancak, birkaç ay 
sonra yolda 
çökmeler meydana 
geldi.
Araç sürücülerinin

yakınmalarının art
ması ve Özdilek 
girişindeki Köprü 
yakınlarında duvar 
çalışmaları başla
masıyla yolda yeni

leme çalışması 
başlatıldı.
Kazılan yolun 
üzerindeki asfalt da 
kaldırılarak yeni 
leneceği öğrenildi.
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imsi'mıı minili llffisı tescili
Belirli bölgeler 
UNESCO Dünya 
Mirası Listesi'ne alın 
ması için hazırlanan 
adaylık dosyası 
UNESCO'ya gön 
derildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Cumalıkızık, Sultan 
Külliyeleri ve Hanlar 
Bölgesi'nin UNES 
CO Dünya Mirası 
Listesi'ne alınması 
yönündeki çalış
maları kapsamında 
hazırlanan adaylık 
dosyası UNESCO'ya 
gönderildi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin çalışmala 
rıyla Bursa; Hanlar 
Bölgesi (Orhan Gazi 
Külliyesi ve Çevre
si), Sultan Külliyeleri 
(Hüdâvendigar, 
Yıldırım, Yeşil, 
Muradiye) ve 
Cumalıkızık Köyü 
tarihi alanları ile 
Türkiye'nin 2014 yılı 
için 'UNESCO Dünya 
Kültür Miras

Listesi'ne aday oldu. 
Son şekli verilen 
adaylık dosyası 
"Bursa ve 
Cumalıkızık: 
Osmanh İmparator- 
luğu'nun Doğuşu” 
ismi ile UNESCO'ya 
gönderildi.
Kültür Bakanlığı'na 
30 Eylül'de teslim 
edilen ve yapılan ön 
değerlendirme 
sonucuna göre 
revizyonları yapılan 
başvuru dosyası, 
"Bursa UNESCO 
Aday Alanları 
Tanıtım Filmi" ile 
desteklenerek Kültür 

Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü'ne 
iletildi. Dosya 1 
Şubat 2013 tarihi 
itibariyle, UNESCO 
Dünya Mirası 
Merkezi Sekreterli 
ği'ne Dışişleri Ba 
kanlığı aracılığıyla 
iletildi.
UNESCO Dünya 
Miras Sekreterli 
ğince Uluslararası 
Anıtlar ve Sitler 
Konseyi'ne (ICO- 
MOS) gönderilecek 
olan dosya ile 
Bursa, 2014 yılı için 
UNESCO Dünya

Kültür Miras 
Listesi'ne girmeye 
aday durumuna 
geldi. ICOMOS 
ilerleyen günlerde 
bir heyet göndere
cek ve aday göster
ilen alanlar yerinde 
incelenecek.
İncelemelerin 
tamamlanmasının 
ardından UNESCO 
değerlendirme 
sonucunu 2014 
yılında açıklayacak. 
Dünya Miras 
Listesi'ne girebilmek 
için "her ülke her yıl 
sadece bir kültürel, 
bir de doğal varlık 
ile başvuru yapa
biliyor. Bursa'nın da 
tüm bu özellikleri ve 
gelinen süreçle bir
likte "Bursa ve 
Cumalıkızık: 
OsmanlI İmparator
luğunun Doğuşu" 
başlıklı dosyası ile 
2014 yılında UNES 
CO Dünya Miras 
Listesi'ne girmesi 
hedefleniyor.

Sahibinflen.conı'ıla 
2012 Yılımla 25 

Milyon Üzerimle ilan
E-ticaret platform
larından 
sahibinden.com,1 
Ocak - 31 Aralık 
2012 tarihleri 
arasındaki 
sahibindex ilan 
verilerini açıkladı. 
Açıklanan verilere 
göre, sahibinden, 
com'da yayınlanan 
ilanlar, önceki yıla 
oranla yaklaşık 
yüzde 50 artış 
göstererek, 2012 
yılında 25 milyon 
730 bin 748 ilan 
adedine ulaştı. 
Verilen ilanların 
yüzdesel bazda 
kategorilere göre 
dağılımında ise 
konut ilanları 
yüzde 40 ile ilk 
sırada yer aldı. 
Konut ilanlarım,

yüzde 13'le 
otomobil ilanları, 
yüzde 4 ile 
giyim&aksesuar, 
yüzde 3 oranların
da da bilgisayar ve 
cep telefonu ilan
ları takip etti. 
Sahibindex 
sonuçlarına göre, 
en çok ilan girişi 
ise 2 milyon 700 
bin ile Mayıs ayın
da gerçekleşti. 
Sahibindex 2012 
verilerine göre, 
yaklaşık 15 milyon 
ile en çok ilan 
yeren il 
İstanbul oldu. 
İstanbul'u takip 
eden illerin sırala
ması ise Ankara, 
İzmir ve 
Bursa olarak 
gerçekleşti.

ABONE OLDUNUZ MU?
tııılrlı lu dilli ılwU umul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Adıma bastırmış olduğum Seri LB 871651-871700 sıra 
numaralı 1 cilt faturamı kaybettim. Hükümsüzdür.

FİKRET ÖZBALTA
TEMA A KZ

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

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ fA| FJft AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak I rl1 Jll.l Uh n.l
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IVI ı VIV VV UU

Iİ MI II KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

H TEL: 0 532 583 53 78

KfiŞ€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
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liMİMMİtilSIIIII IİMM Mi SİM İMİ M
10 yıldır işlem 
görmediği için 
'unutulmuş* kabul 
edilen banka 
hesapları bankalar 
tarafından ilan 
edildi. 4 ay içinde 
başvurmayanların 
parası TMSF'ye 
aktarılacak, 
habere göre 10 

yıldır işlem 
görmediği için 
'unutulmuş' kabul 
edilen banka 
hesapları bankalar 
tarafından ilan 
edildi. 4 ay içinde 
başvurmayanların 
parası TMSF'ye 
aktarılacak. 
Bankada açtırdığı 
hesabı unutanlar 
için kritik süreç 
başladı.
Bankalar, 10 yıldır 
işlem yapılmayan 
hesapları bugün
den itibaren ilan 
etti. İlan süresi, 
Mayıs sonunda 
dolacak..31 Mayıs'a 
kadar hesap sahip
leri başvuruda 
bulunmazsa 
bankalarda unutu
lan paralar Tasarruf 
Mevduatı Sigorta 
Fonu'na devredile
cek.
Bankacılık 
Yasası'na göre, 
bankalardaki mevd
uat, katılım fonu, 
emanet ve alacak
lar, 10 yıl boyunca

işlem görmeyince 
zaman aşımına 
uğruyor.

4 AY İLANDA 
KALACAK 
Bankalar, bu 
hesapların sahip
lerini önce Ocak ayı 
sonuna kadar mek
tupla uyarıyor. Bu 
hesaplar, 1 Şubat- 
31 Mayıs tarihleri 
arasında da 
bankaların internet 
sayfasından ilan 
ediliyor.
50 LİRA VE ÜSTÜ 
BORÇLAR İÇİN 
Uyguiama, 5ü lira 
ve üstündeki 
hesaplar için geçer
li. İlan süresince de 
başvuru olmayan 
hesaplar, 15 
Haziran'a kadar 
Fon'a devredilecek. 
326 MİLYON 
DOLAR 
FON'A

Son 6 yılda 1 
milyondan fazla 
hesap zaman 
aşımına uğradı. 
Fon'a devredilen 
para ise 326 milyon 
lira oldu. 
UNUTULAN 
PARADA 
REKOR 
Bankalarda unutu
lan para tutarında 
2012'de rekor 
kırıldı. Geçen yıl 
bankalar, 215 
milyon liralık hesap 
için ilana çıktı. 
Fon'a aktarılan 
tutar 182 milyon 
lira oldu. 
GENELKURMAY 
BİLE UNUTTU 
Bankalarda unutu
lan hesapların 
sahipleri arasında 
belediyeler, Hazine 
Müsteşarlığı, 
Genelkurmay 
Başkanlığı ve bazı 
bakanlıklar da var.

657 sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu’nu 
değiştirmek isteyen 
hükümet, klasik 
memur yerine, per
formansa göre ücret 
olan “esnek” kamu 
çalışanı yaratmak 
için harekete geçti. 
“Anayasal memur 
tanımı değiştiriliyor” 
eleştirisini yapan 
sendikaların endişe
si, işten çıkar
maların kolaylaştırıl
ması.
Çalışmaya göre, 
işçilerde olduğu 
gibi kamu person
elinde de esnek 
çalışma modeli 
öngörülüyor. Bu 
kapsamda, özel sek
tördeki işçiler için 
de öngörülen evden 
çalışma, çağrı üzer
ine çalışma, part- 
time, kiralık işçi for
mülleri gündemde. 
Kamu çalışanlarının 
performans kriter
lerine göre değer
lendirilmesi plan
lanıyor. Sendikalar 
ise performans 
kriterlerinin temel 
ücrete yansıtılması
na karşı. Muhalif

Otoyollarda hir ılevir sona erdi

sendikalar, 
memurların işten 
çıkarılmasına zemin 
hazırlayacağı 
gerekçesiyle de bu 
düzenlemeye karşı. 
Abant’ta yapılan 
zirvede geleneksel 
memur tanımı 
üzerinde de durul
du.
Çalışanlar arasında
ki statü farklarının 
olabildiğince azaltıl
ması da planlar 
arasında. Üzerinde 
durulan bir konu da 
memur sayısının 
fazlalığı. Tecrübeli 
kamu çalışanlarının 
doğu bölgelerinde 
tutulabilmesi için 
atama sisteminde 
düzenleme yapıl
ması ve tercih 

edilmeyen bölgel
erdeki olanakların 
geliştirilmesi de 
seçenekler arasın
da.
‘Memur tanımı 
değişiyor’ 
Memur temsilcileri 
ise Abant’taki 
toplantıda izin, disi
plin ve terfi gibi sis
temlerde adalet iste
di. Türkiye Kamu- 
Sen Başkanı İsmail 
Koncuk, “4a, 4b, 4c 
kaldırılıp tek tipe 
dönülmeli. Kamuda 
aktif olarak taşeron- 
laşmanın önü açıla
cak. Ancak seçim
lerden önce bunu 
çalışmayı gündeme 
getirmeleri mümkün 
görünmüyor” dedi.

GÜLER AJANS

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0,224) 513 35 95

Sürücüler, Kartlı 
Geçiş Sistemi (KGS) 
yerine Hızlı Geçiş 
Sistemi'ni (HGS) 
kullanmaya başladı. 
Uyarılara rağmen 
bazı sürücüler KGS 
ve HGS'den kaçak 
geçti. Otoyol ve 
köprü geçişlerinde 

kullanılan kartlı 
geçiş sistemi KGS 
gişeleri gece 00.00 
itibariyle kaldırıldı. 
Sürücüler, Kartlı 
Geçiş Sistemi (KGS) 
yerine Hızlı Geçiş 
Sistemi'ni (HGS) 
kullanmaya başladı. 
Karayolları Genel

Müdürlüğü ve PTT 
Genel Müdürlüğü'n 
ce hazırlanarak 17 
Eylül 2012 itibariyle 
kullanılmaya başla 
nan HGS, KGS'den 
farklı olarak gişeler
den durmaksızın 
geçmeye imkan 
sağlıyor

G 
E

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

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

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

HASTANELER
_________BELEDİYE_________

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İS-KUR 513 71 66

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

DENİZ OTODÜSÜ

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

tEttiBMGemlik Körfez

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. 554 00 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

OTORÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni 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 30 33
Tuncay Otognz
Boyzn Petrol 613 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4488 

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)

VENİS SİNEMASI 
CELAL İLE CEREN: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30 
CM101MMXI FUNDA- 

MENTALS:11:30-14:30- 
17:30-20:30 

G.D.O KARAKEDİ: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15
REZERVASYON 

5133321



GemlikKHrfez

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ÇÖK! 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.

GEMLİK

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

AKINCI 
SİTESİ

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. I\|o: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@allberkerakinci.com

Â
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£ BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ / 
▼ YENİ MAHALLE/ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın!0 0(224)

4417244

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


Gemlik Ozdilek 6 yaşında
özdilek Gemlik Alışveriş Mağazası’nın 6. kuruluş yıldö 
nümünde müşterilere sunulmak üzere 3 metre uzunluğun
da, 1 metre eninde, 100 kilo pasta hazırlatıldı. Alkışlarla 
kesilen pasta, 1 saatte tüketildi.

3 Şubat 2007 tarihinde Gem 
liklilerin hizmetine giren 
özdilek, cumartesi günü 6. 
yaşına kutladı. Özdilek Gem 
lik Mağazasında yapılan kut
lamada, geleneksel pasta 
kesildi. İşletme Müdür Ertan 
Ubay, Özdilek’in açılışıyla 
Gemlik’te alışveriş dünya 
sının renklendiğini söyledi.

Haberi sayfa 5’de

Mı ili Mitli itim imıM
Kentsel Dönüşüm Bankası olmak isteyen Denizbank, 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Gemlik Belediyesi 
He protokol imzalamak için öngörüşme yaptı.
Bakanlıkla Kentsel Dönü 
ŞÜm kredileri için protokol 
imzalayan Denizbank, Gem 
lik Belediyesi ile de masa 
ya oturdu. Denizbank'ın 
ipotek ücreti ve dosya mas 
rafı almayacağı söyleyen 
Mortgage ve Taşıt Finans 
man Yönetmeni Serkut İsaf 
ça, ihtiyaç sahiplerine kre 
di vermeye hazır olduklarını 
söyledi. Haberi sayfa 5’de

www.gemlikkorfezgazetesi.com___________ Ö_______________________ o______________________ 50 Kr

“Üzerimde Bomba Var" 
Diyerek Sahibi Olduğu 
Otobüsü İstediği Yere 

Götürdü
Bursa'da bir kişi, "Üzerimde 
bomba var" diyerek halk oto
büsünü istediği yere götür 
dü. Haberi sayfa 3’de4 Şubat 2013 Pazartesi

Kanada'da yaşayan Umurbeyli Mustafa Çetin, Kanada ve Çin’e Gemlik ürünlerini pazarlıyor 

lı ılft Çin'e levtimıı ilmini
Kanada’da yaşayan Umurbeyli 
Mustafa Çetin, Gemlik Körfezim 
Zeytinyağ Fabrikası’ndan aldığı 
zeytinyağları Çin’de 125 market ve 
lokantada pazarlıyor. Ülker ve 
Darülşafaka Basket Takımlarında 
profesyonel spor yaptığı sırada 
sakatlanan Mustafa Çetin, başladığı 
ticaret hayatında Gemlik zeytin, 
sabun, zeytin ürünleri ve Ege’nin 
incirini Kanada ve Çin’de satıyor. 
Haberi sayfa 2’de
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İpek böceği 
çocuklara tanıtılacak

Nadide Atamer Anaokulu ve Doğa Dostu 
Şirketinin ortaklaşa yaptığı “İpekböceği 
Kozasından Çıkıyor” projesi ile unutulan 
ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak ve 
çevreye duyarlı nesil yetiştireceklerini 
söyle yen şirket yetkilisi Emine S. Uslu 
Kaymakam Cahit Işık’a yetiştirdikleri ipek 
böceklerini hediye etti. Haberi sayfa 4’de

• İş Yeri Hekimliği

gürsel şensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Portör Muayeneleri

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.con

Gemlik zeytin’i
Çin’de satılırsa...

Cuma günü gümrük komisyoncusu ar 
kadaşım aradığında Adliye’deydi m.

“Çin’e zeytinyağı ihracaatı var. İstersen 
gel haber yap. ” dedi.

Atladım aracıma, Körfezim Yağ Fabrika 
sında TIR’ın kapakları kapanırken yetiş
tim.

Karşımda ihracatçı olarak bir Çin’li iş 
adamı görürüm diyordum ama, yerine 
bizim buranın çocuğu olduğunu öğren
diğim Mustafa Çetln’i buldum.

Mustafa Çetin, Umurbey'den 5 yaşında 
Kanada’ya ailesiyle gidip yerleşmiş bir 
hemşehrimiz.

Devasa iri vücut yapısının, profesyonel 
basketçlllkten kaynaklandığını öğrendim.

Devamı Sayfa 4’de

• îş Güvenliği Uzmanlığı • İşe Giriş Raporu
• İlk Yardım Eğitimi

• Risk Analizi
• Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

• Periyodik Kontroller

http://www.gursekensoyosgb.com - info@gursekensoyosgb.com

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat :1 
ORHANGAZİ - BURSA

Tel: 0 224 57318 82 - 0 54157318 82-0 532 265 67 58

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.con
http://www.gursekensoyosgb.com
mailto:info@gursekensoyosgb.com
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Buluşma
Ceza...

Cezanın amacı caydırıcı olmak...
Yinelenmesini önlemek. Geçenlerde bir 
radyo kanalında canlı olarak yayın
lanan programa katılan dinleyici başına 
geleni anlatıyor.

Denetim sırasında hafif ticari aracın
da SRS belgesi olmadığı tespit edilmiş.

Yazıyla iki bin beş yüz TL para cezası 
kesilmiş.

Oysa o belgenin sürücüye maliyeti 
bin beş yüz TL’yi dahi bulmuyormuş.

Aracının değeri de sekiz dokuz bin 
TL dolayındaymış.

Çık çıkabilirsen işin içinden.
O da çıkmaya çalışıyormuş.
Örnekleri çoğaltmak olanaklı...
Ceza elbette ki olacak.
Düzenin sürekliliğini korumak için 

konulan kurallara uymamak karşılıksız 
kalmamalı...
Yoksa kaos olur.
İtirazımız kesinlikle yok.
Ancak...
Makul ve anlaşılır olmak kaydıyla...
Devletin amacı...
Bağcı dövmek yerine üzüm yemek 

olmalı.
Öyle anlaşılıyor ki...
Ülkemizde cezalar ve dahi vergiler 

devlet kasasına giren önemli bir gelir 
kalemine dönüştürüldü.
Ekonomiyi yetkin biçimde yönete

meyenler çıkışı vatandaşın sırtına bin
mekte buluyor.
Akaryakıta vergi...
Tekel ürünlerine vergi...
Trafik cezalarına zam...
Ceza-vergi-zam...
Yurttaşın belini büküyor.
Ülke nüfusunun önemli bir bölümü 

ciddi anlamda geçinme güçlüğü çek
erken sosyal yanı da bulunan devletin, 
yurttaşın üzerine yeni yükler koyması 
olacak iş değil.

Görünen o ki gelir gider dengesi 
şaşmış ve sapmış durumda olan yurt
taş kaldıramıyor.

Psikolojisi bozuluyor.
Ve...
Gasp, vurgun, şiddet, cinayet alıp 

başını gidiyor.
Devlete, sosyologlara, psikologlara 

çok iş düşüyor.
Ekonomi yönetimi birse...

I İnsan duygularının yönetimi bin...
Onun için;
Bu gerçeğin kavranması ve yöntem

lerin tümden ele geçirilmesi gerek.

Kanada’da yaşayan Umurbeyli Mustafa Çetin, Kanada ve Çin’e Gemlik ürünlerini pazarlıyor

M'lll ft ııftıiı İM wll
yf 5 yaşında Kanada’ya giden Mustafa 
Çetin, Gemlik’ten Çin’e geçtiğimiz gün
lerde 10 ton zeytinyağı ihraç etti. Çetin, 
Kanada’da yaşadığını, burada 125 restau- 
rant ve markete, Çin’de ise restaurant ve 
marketlere Türk malları satığını söyledi.

Mustafa Çetin (31), 
Gemlik’ten aldığı 
zeytinyağı, sabun ve 
zeytin ürünlerini Çin 
marketlerine pazar 
lıyor.
Geçtiğimiz günlerde, 
Körfezim Yağ 
Fabrikası’ndan 
değişik ambalajlarda 
aldığı bir konteyner 
ürünü Çin’e gön
dereceğini söyleyen 
Mustafa Çetin, renkli 
bir kişilik.

BASKET VE 
TİCARET 
HAYATI 
Umurbey kökenli, 
olan Çetin, 
babasının yıllar 
önce Umurbey’de 
zeytinyağı fabrikası 
bulunduğunu, 
burayı kapattıktan 
sonra ticarete

“Babamın ticaretle 
uğraşması 
benim de bu 
işlerle uğraşmama 
yol açtı.
Kanada’ya 5 yaşında 
gittim, burada 
büyüdüm. Orada 
basket sporu ile 
uğraşıyordum.
Bir süre Türkiye’de 
Ülker ve Darülşafaka 
Basketbol takım
larında basketbol 
oynadım.
Dizimden sakatlan 
diktan sonra, spora 
ara verip, ticarete 
başladım.
“Kanada da “Dalın 
dan Tabağınıza 
Kadar” temasıyla 
“Nefis Leziz” 
markasıyla gıda 
marketlere Türk 
ürünleri pazarlıyo
rum. 25 restauranta 

W Ülker ve Darülşafaka Basketbol takım 
larında profesyonel basket de oynayan 
Çetin, sakatlandıktan sonra ticarete ağır
lık verdi. Kanada ile Çin’e Gemlik zeytin 
yağı, sabun, sabun şampuanı, incir, 
aroma gazozu, biber salçası ve pul bibe 
rimizi götürdü.

dağıtıyoruz. 
Gemlik’ten de 
zeytinyağı, sabun, 
sabun şampuanı, 
zeytin ve ürünleri, 
biber salçası, İzmir 
İncirliovadan incir, 
Bursa’dan Aroma 
Gazoz götürüyorum, 
kanada’ya tek pul 
biber götüren fir
mayız. Yakında, 
Kanada’nın Edmon 
tone kentinde 
yalnız Gemlik ürün
lerinin satıldığı bir 
market açacağım. ” 
dedi.

ÇİN’E GEMLİK 
ÜRÜNLERİ 
YOLLUYOR 
Çin’e de Gemlik 
Zeytinyağını götürdü 
ğünü söyleyen 
Mustafa Çetin(31), 
bugüne kadar Çin'e

da sabun ve 
incir gönderdiğini 
söyledi.
Çetin, Çin’e Türk 
gıda mallarını sat
manın kolay 
olmadığını belirtir 
ken, şöyle konuştu: 
“Çin’in 7 şehrinde 
Türk ürünlerini 
dağıtıyorum. 
Ürünlerimizi daha 
çok market ve 
lokantalara 
satıyoruz.
Çin’in Vancouver ve 
Camgary kentinde 
distribütörüm var. 
Çin’e daha fazla 
ürün satmak için 
uğraşıyoruz. 
Bu pazardaki 
payımızı genişle
tirsek, Gemlik ürün
leri, Çin pazarlarında 
aranan ürünler 
olacak.”

KAŞ€D€ BCKLCMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : O 532 661 79 90
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MiBMIIİIMIHMİİIIIİIİH
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 
karşıdan karşıya 
geçmek isterken 
otomobilin çarptığı 
yaşlı çift yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Bursa'dan 
gelen şehirler arası 
otobüsten inen 69 
yaşındaki 
Şahbender Bilican 
ve 65 yaşındaki eşi 
Yeter Bilican, 
Bursa-Ankara kara 
yolu üzerinden 
Akhisar 
Mahallesi'ne

‘Üzerimde Bomba Var" Diyerek Sahibi 
Olduğu Otobüsü İstediği Yere Götürdü
Bursa'da bir kişi, 
"Üzerimde bomba 
var" diyerek halk 
otobüsünü istediği 
yere götürdü. 
Şoförün fark 
ettirmeden polise 
ihbarda bulunması 
üzerine yakalanan 
şahsın otobüsün 
ortaklarından 
olduğu ortaya çıktı. 
Edinilen bilgiye

"Bedava Kazı Kazan Dağıtıyoruz" 
Deyip Boş Sonata İmza Attırdılar
Bursa'da bir kadın, 
bedava kazı kazan 
vaadiyle 
dolandırıldı.
Olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yediselviler 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. H.M. 
evinde otururken 
kapının zili çaldı.

geçmek istedi. Bu sırada Bursa

göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Dikkaldırım Mahal 
lesi'nde meydana 
gelen olayda, V.Y, 
babası ve kardeş
leri ile birlikte ortak 
olduğu özel halk 
otobüsüne bindi. 
Otobüsteki yolcu
ların inmesi üzer
ine şoför S.Ö.'ye 
"Üzerimde bomba

Gidip kapıyı açan 
H.M. karşısında 
tanımadığı 2 adam 
gördü. Şahıslar, 
"Teyze biz bedava 
kazı kazan dağıtıy
oruz" deyip, 
H.M.'ye bir adet 
kazı kazan kartı 
verdi. Daha sonra 
kimliği belirsiz 

var" diyen V.Y., oto
büsü Acemler isti
ka metine sürdür 
dü. Acemlere 
geldikten sonra 
şoför S.Ö., V.Y.'ye 
belli etmeden polis 
ekiplerine durumu 
bildirdi. Polislerin 
olay yerine gelmesi 
üzerine teslim olan 
V.Y.'nin üzerinden 1 
adet kuru sıkı ve 7 

şahıslar, 
3 adet halı yıkama 
makinesi 
kazandığını söyle 
yerek H.M'ye 
imza attırdılar.
Dolandırıcılar "Sen 
burada bekle, biz 
makineni getire
ceğiz" deyip evden 
ayrılarak kayıplara 

yönünden 
gelen Murat 
Çelik idaresindeki 
16 BD 091 
plakalı özel 
otomobil yaşlı 
çifte çarptı. 
Yaralanan 
Bilican çifti 112 
ambulansıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Çiftin 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu 
bildirildi. Kazayla 
alakalı tahikat 
sürüyor 

adet kuru sıkı mer
misi çıktı. Emniyete 
götürülüp ifadesi 
alınan V.Y., babası 
ve kardeşiyle 
arasında ortaklık 
sebebiyle sıkıntılar 
olduğunu, bu yüz
den böyle bir ey 
lem yaptığını belirt
ti. Polis ekipleri 
olayla ilgili soruş
turma başlattı 

karıştı.
Bu durum üzerine 
dolandırıldığını 
anlayan H.M. 
polise haber verdi. 
H.M.'nin boş 
senete imza 
attığını tespit eden 
polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı

Damadını öldüren 
adama müebbet

Osmangazi’de, 
kızını uyuşturu
cuya alıştırdığı 
iddiasıyla dama 
dini öldüren baba, 
ömür boyu hapis 
cezasına çarp
tırıldı.
Yüksekokulda 
öğrenim gören 
Seda Güler, Sezgin 
Yalavaç (27) ile 
tanışıp sevgili 
oldu. Ailesinin 
evlenmelerine izin 
vermemesi üzerine 
de onunla kaçtı. 
Ailesi tarafından 
üç defa geri geti 
rilen Güler 
Ağustos 2001'de 
yeniden kaçıp 
nikahlandı. Genç 
çift, Yalavaç'ın 
babası Cafer 
Yalavaç ile birlikte 
Atıcılar 
Mahallesi'nde 
yaşamaya başladı. 
Hilmi Güler (51) ile 
Sebahat Güler (36) 
İse düğünden 15 
gün sonra 
kızlarının yanına

Fabrikadan Kablo
Çalarken Suçüstü 

Yakalandılar
İnegöl'de bir fab
rikadan kablo çal
mak isteyen 5 kişi, 
polis ekiplerince 
suçüstü yakalandı. 
Alınan bilgiye 
göre, ihbar üzerine 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde bulu
nan bir fabrikaya 
gelen polis ekip
leri, M.T. (36), Ö.C. 
(27), E.M. (23), E.A. 

gitti. İçeriye alın
mayan baba Güler, 
dünürünün evinin 
önünde çıkan 
tartışmada, 
"Yavrumuzu 
kandırdın." diy
erek, tabancayla 
Sezgin Yalavaç ve 
Cafer Yalavaç'ı 
yaraladı. Hasta 
neye kaldırılan 
Sezgin Yalavaç 
hayatını kaybetti. 
Babası ise bir süre 
devam eden 
tedavinin ardından 
sağlığına kavuştu. 
Olayın ardından 
zanlı Güler ve eşi 
gözaltına alındı. 
Açılan davanın 
son duruşmasında 
Hilmi Güler cinayet 
suçundan ömür 
boyu, yaralama 
suçundan ise 4 yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı. Eşi 
Sebahat Güler de 
cinayete yardım 
etmek suçundan 
13 yıl 1 ay hapis 
cezası aldı.

(26) ve F.A'yı (23), 
6 bin TL 
değerindeki elek
trik kablolarını 
söktükten sonra 
kaçmak üzereyken 
yakaladı. 
Gözaltına alınan 
zanlılar, emniyette
ki sorgularının 
ardından hırsızlık 
iddiasıyla adliyeye 
sevk edildi

Yol Ortasında Yürüyen alkollü Yana 
Otomobilin çarpması Sonucu Öldü
İnegöl’de yolda 
alkollü olarak 
yürüyerek trafiği 
tehlikeye düşürdü 
ğü ihbarı yapılan 
32 yaşındaki Erdal

Zengin, polis ekip
leri tarafından 
aranırken, bir oto
mobilin çarpması 
sonucu öldü. 
Kaza, dün gece

İnegöl-Alanyurt 
yolunda meydana 
geldi. İnegöl- 
Alanyurt yolunu 
kullanan sürücüler, 
polisi arayarak

alkollü bir kişinin 
yol ortasında 
yürüyerek trafiği 
tehlikeye 
düşürdüğünü 
bildirdi.

gjJjöEJ ABONE OLDUNUZ MU?
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TCIflA 4. “SUYUNU BOŞA 
ODfi || HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” S||
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik zeytin’i Çin’de bir 
satılırsa...
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Wwi cocuHaıa tanıtılacak
Aynı işyerinden daha önce de Çin’e 

yine zeytin yağı gönderilmişti.
Çok büyük kapsamlı bir ihracat olmasa 

da, Kanada da ticaret yapan Mustafa Çe 
tin, Çin de zoru başarmaya, Gemlik zeytin 
yağını, zeytinini ve sabununu satmaya 
çalışıyor.

Çetin, Çin pazarına girdiğini, burada bir 
distribütör ile market ve lokantalarda zey 
tin yağı, zeytin ve sabunumuzu beli nok
talarda satıyor.

Çin, dünya nüfusunun en kalabalık 
ülkelerinden biri.

Bir tane bile zeytin yeseler, binlerce ton 
zeytin tükenir.

Ancak, bu ülkenin ağız tadında zeytin 
çok önemsiz bir yer tutuyor.

Gemlik zeytini veya zeytin yağımızın 
tüketilmesi böyle küçük organizasyonlarla 
başanya ulaşması çok zor.

Herşeyden önce bu konuda Marmara 
birlik öncülük yapmalı..

Çin pazarı araştırılmalı.
Çinliler ne yer, ne içer, biz kendi ürün

lerimizi Çin’e nasıl sokarız, bunların plan
laması ve projelendirilmesi gerekir.

Başarılı olunursa, zeytin ihracaatında 
patlama yaşanır.

Ama, Avrupa da bile zeytinimiz yemi 
yor.

Herşeyden önce tuz oranının yüksek
liği olması, AvrupalInın zeytin yemesini 
önlüyor.

Bunun için az tuzlu zeytin üretiminde 
artış var...

Avrupa’da zeytinimiz, Türkler veya 
Akdeniz ülkeleri yurttaşları, araplar az 
olarak tüketiyor.

Çin konusunu hafife almamak gerekir.
Çin’e zeytin kim satarbilirse büyük bir 

tüketim merkezini ele geçirmiş olur.
Hemşehrimiz Mustafa Çetin, bana bun

ları düşündürdü.
Bir tutarsa, iyi tutar derim...

Nadide Atamer Anaokulu ve Doğa Dostu Şirketinin ortaklaşa yaptığı 
“İpekböceği Kozasından Çıkıyor” projesi ile unutulan ipek böcekçiliğini 
yeniden canlandırmak ve çevreye duyarlı nesil yetiştireceklerini söyle 
yen şirket yetkilisi Emine S. Uslu Kaymakam Cahit Işık’a yetiştirdikleri 
ipek böceklerini hediye etti. Uslu, “Tırtıldan kozaya kadar olan döngü 
süreci yaklaşık 1 haftadır. Bu sayede çocuk kısa süreliğine sorumluluk 
alıp sıkılmaya başlamadan süreci tamamlayabilir. ” dedi.

****** ******* ****** ******* *******
Dün yine bahardan kalma bir gün ya 

şadık.
Kışın darma dağınık ettiği bahçemde, 

uzun süre yaprakları topladım, kesip daha 
önceden bıraktığım sarmaşık dallarını at 
mak ise oldukça zamanımı aldı.

Biran önce bahçe işlerimi tamamlayıp 
Gemlikspor İnegöl spor maçını izlemek 
istiyordum, ama yetişmem 2. yarının son
ralara doğru oldu.

Güzel havada maç keyfi güzel oluyor.
Ama tribünlere baktığımda, 110 bin nü 

fuslu bir ilçede, kentin en büyük spor 
kulübünün maçına bu kadar mı ilgi olur 
demekten kendimi de alamadım.

Maddi sıkıhtı içinde olan Gemlikspor’ 
un kendi sahasında rakibini 4-2 yenmesi 
iyi oldu.

Moral verdi sporculara...
Gemlik Kordonu da dün tıklım tıklım 

doluydu.
Havayı güzel gören soluğu kordonlarda 

aldılar...'
Dünyada kaç tane böyle kent var diyo

rum kenedi kendime..
Bir yanda kış, bir yanda baharı ve yazı 

yaşıyoruz.
Şanslı insanlarız şanlı...

İlçemiz Nadide 
Atamer Anaokulu 
sahibi Nadide 
Atamer ve Doğa 
Dostu Şirketi yetkili 
leri, geçtiğimiz gün
lerde Kaymakamı 
mız Cahit Işık’a yap
tıkları ziyarette İpek 
böceği projelerini 
tanıttılar.
Ziyarette şirket yetki 
lisi Emine S.Uslu 
şirketin amacını ve 
projelerini anlattı. 
Uslu, "Avrupa Birliği 
desteğine hazırlık 
aşamasındaki pro
jemizin sürdürüle 
bilirlik kısmını, ipek 
böceğinden oluştur
duğumuz eğitim set
leriyle gelecek 
kuşaklara, sade ve 
uygulamalı şekilde 
anlatarak sağlamayı 
amaçlıyoruz.
Bu sayede Bursa’da 
yok olmaya yüz tu 
tan ipek böcekçiliği
ni yeniden canlan 
dırmakla kalmayıp, 
çevreye duyarlı nes
lin de tohumlarını 
atmış bulunacağız. 
Gelenekçilikten 
uzak, tamamen mo 
dem yöntemlerle 
başladığımız pro
jemizde, çocukla 
rımız yenilikleri 
öğrenerek büyüye
cek ve sahip çıka
caktır. Bu eğitim seti 
sayesinde, ipek 
böceğinin tırtıldan

koza örüp kelebek 
olarak çıkmasını, 
yani metamorfoz 
evresini uygulamalı 
olarak görülebile
cektir. Başlangıç 
paketlerimizde 3 
adet ipekböceği, 
yeterli olabilecek 
yem ve bilgilendir 
me broşürümüz bu 
lunmaktadır.
Tırtıldan kozaya 
kadar olan döngü 
süreci yaklaşık 1 
haftadır. Bu sayede 
çocuk kısa süre
liğine sorumluluk 
alıp sıkılmaya başla
madan sureci 
tamamlayabilir. 
Kozalarını ellerine 
alan minikler bunlar
la el işine yatkın 
aktiviteler yapabile
ceği gibi kendisine 
verilecek sertifika ya 
da kurdele ile de 
başarma hissini ta 
dacaktır.” konuştu 
Kaymakam Işık’da

"Projenin özellikle 
çocuklara doğa ve 
hayvan sevgisi aşıla 
mak bakımından 
önemine dikkat çe 
kerken, Bursa’mızın 
tarihinin şekillenme 
sinde büyük bir yeri 
olan ve ünü ülkemiz 
sınırlarını aşmış

Bursa ipeği ve ipek 
böcekçiliğinin son 
yıllarda kaybeden 
önemini yeniden 
kazanması ve ilçem
izde tarım ve hay
vancılığın çeşitlen
mesi gibi birçok kat 
kıları olacağını." 
söyledi.

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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Gemlik Özdilek 6, yaşında
Özdilek Gemlik Alışveriş Mağazası’nın 6. kuruluş yıldönümünde müşterilere sunulmak üzere 3 metre 
uzunluğunda 1 metre eninde, 100 kilo pasta hazırlatıldı. Alkışlarla kesilen pasta, 1 saatte tüketildi.

Özdilek Alışveriş 
Mağazalar Zincirinin 
Gemlik Şubesi 6. 
yaşını müşterileriyle 
kutladı.
Özdilek A.Ş. Gemlik 
Alışveriş Mağaza 
sının 6. kuruluş yıl 
dönümü nedeniyle, 
Cumartesi günü saat 
14.30’da hazırlanan 
3 metre boyunda 1 
metre eninde, yak
laşık 100 kilo ağır
lığındaki dev pasta 
mağaza çalışanları 
tarafından kesilirken, 
müşteriler de 6. 
yaşgününü alkışlarla

kutladılar.
Özdilek A.Ş. tarafın
dan gelenek haline 
getirilen yaş günü 
pastası ve meşrubat 
dağıtımı sırasında 
uzun kuyruklar 
oluştu.
Pasta 1 saatte 
tüketildi.
3 Şubat 2007 tari
hinde Gemliklilerin 
hizmetine giren 
Özdilek Gemlik’in 
Mağaza Müdürü 
Erkan Ubay, 6. kuru
luş yıldönümü 
nedeniyle 3 bin kişi
lik pasta hazırla

tarak, müşterilerine 
ikram ettiklerini, 
Özdilek A.Ş.’nin 
Gemlik Mağazası ile

ilçenin alışveriş 
dünyasının renk 
lendiğini söyledi. 
Ubay, hafta boyunca

çeşitli indirimler ve 
çocuklar için etkin
likler düzenleneceği 
ni, müşteri memnu

niyetini birinci 
sırada tuttuklarını 
söyledi.
Ubay, şöyle devam 
etti: “Ozdilek’in 
mağazacılık anlayı 
şında önce insan 
faktörü birinci plan
dadır. Kaliteye önem 
veriyoruz. Müşteri 
memnuniyetini 
dikkate alıyoruz.
Özdilek Mağazaları 
huzurlu alışverişin 
merkezleridir. ' 
Biz, müşterilerimizi 
Özdilek Ailesinin 
birer misafiri olarak 
görüyoruz.”

MÜ Musi ili HM Mili IHIM İBlM
Denizbank Kentsel 
Dönüşüm Bankası 
olmak istiyor. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret eden 
Denizbank 
Mortgage ve Taşıt 
Finansman Yönet 
meni Serkut İsafça, 
Bölüm Müdürü 
Hakan Varol, Bölge 
Şorumlusu Özer 
Özkan ve Gemlik 
Şube Müdürü Raif 
İbiş, bankanın 
sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında 
kentsel dönüşüm 
bankası olmak iste
diklerini ve 21 
Ocak’ta Bakanlık ile 
bu konuda protokol 
imzaladıklarını 
söylediler.

Denizbank 
Yöneticilerini 
makamında ağır

layan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Alt gelir 
gruplarını da ev 
sahibi yapabilmek 
için TOKI'yi getiri 
yoruz" diyerek, özel 
sektörün ve finans 
sektörünün de 
buna katkı sun
malarını bekledik
lerini belirtti. 
Bakanlığın TOKİ 
konut atımlarında 
faizin 4 puanını 
karşıladığını hatırla
tan Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 5 
puanlık faizin de 
bankalar tarafından 
karşılanmasının 
öngörüldüğünü 
söyledi.
TOKİ ve Kentsel 
Dönüşüm kredileri 
konusunda bilgi 
isteyen Refik 
Yılmaz, belediye ile 
Denizbank arasında

işbirliği pro
tokolünü imzala
maya hazır olduk
larını kaydetti. 
Denizbank'ın ipotek 
ücreti ve dosya 
masrafı almaya
cağını, 1000 
metrekarede 5 bin 
ile 10 bin lira ara 

sında tutan deprem 
risk raporunun 500 
lirasını karşıladığını 
bildiren Serkut 
İsafça, 60 ay va 
deye yüzde 0,43 
faiz, 120 ay vadeli 
krediye de yüzde 
0,45 faiz işletecek
lerini anlattı.

Müteahhitlerin de 
faizlere destek ver
mesi halinde faiz 
oranlarının düşüp, 
sıfıra kadar 
gerileyebileceğini 
açıklayan İsafça, 50 
bin liralık kentsel 
dönüşüm kredisinin 
ilk 24 ay ödemesiz 

olarak alınabileceği
ni ve 10 yıllık vad
ede aylık 540 lira 
ödeneceğini vurgu
ladı.
Bankanın 7/24 saat 
danışmanlık hizmeti 
verdiğini de ifade 
eden Serkut İsafça, 
Gemlikli site ve 
apartmanlara da 
istemeleri halinde 
bilgilendirme toplan 
tısı düzenleyebile- 
ceklerini sözlerine 
ekledi.
Gemlik Belediyesi 
ile Denizbank 
arasında 
önümüzdeki hafta 
içinde kentsel 
dönüşüm işbirliği 
protokolü imza
lanacak.
Gemlik Belediyesi 
yaklaşık iki ay önce 
de İş Bankası ile bu 
konuda protokol 
imzalamıştı.
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ipeğiyle meşhur 
Bursa'da damızlık 
ipek böceği üretimi 
yapılan üç köyden 
biri olan İnegöl'e 
bağlı İhsaniye 
köyüne bin dut 
fidanı dikildi. Köyde 
yok olmaya yüz 
tutan ipek 
böcekçiliği yeniden 

canlanıyor. 
Bursa'da bu yılın 
'ipek yılı' ilan 
edilmesinin ardın
dan İnegöl 
Kaymakamlığı ve 
İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü'nün 
desteği ile İhsaniye 
köyündeki vatan
daşlara dut fidanı 
dağıtıldı. Köy tüzel 
kişiliğinin yarar
lanacağı 10 dekarlık 
alana ipek böceği 
üretimi için dut 
fidanı dikildi. Dikilen 
fidanların 3 yıl 
içinde büyüyerek 
malsul vereceği 
bildirildi. Şu an

itibari ile 50 hane
den 10 hanenin ipek 
böcekçiliği yaptığı 
İhsaniye köyünde 
bu işi yapan kişi
lerin her birinin 
mevcut 
bahçelerinden hazi
ran ayında 4 bin 
liraya yakın gelir 
elde edeceği bildiril
di. Fidanı dikiminde 
bir konuşma yapan 
Koza Birlik Denetim 
Kurulu Üyesi 
Durmuş Yılmaz,

"Geçen sene yapılan 
festival köylüleri 
teşvik etti. Bu sene 
üretimde yüzde 30 
artış oldu. Hedefimiz 
ihsaniye köyünün 
eski haline gelme
sidir. 50 hane bulu
nan köyümüzde 10 
hane bu işi yapıyor. 
Bizler bütün 
köylünün bu işle 
ilgilenmesini isti 
yoruz. Türkiye'de 
damızlık ipek böceği 
besleyen örnek köy

İhsaniye'dir. Bunun 
dışında üç köy daha 
var, ama İhsaniye 
köyü bu konuda 
örnek bir köy. Alım 
garantisi olan bir 
ürün yetiştiriliyor. 
Hiç bir üründe 
yetiştiricinin kısa 
sürede bu kadar 
para kazanması 
mümkün değil. Şu 
an dikilen bu fidan
lar, üç sene sonra 
mahsul vermeye 
başlayacak" dedi

BUDO'ya yogan İlgi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
hizmete aldığı 
deniz otobüsü 
(BUDO) büyük ilgi 
görüyor.
BUDO’nun hafta 
sonu yaptığı ek 
seferler de tam 
kapasite yolcuları 
taşıdı.
Burulaş, vatan
daşların talebi 
sonrası 1 Şubat 
Cuma gününden 
itibaren gidiş geliş 
olmak üzere bir ek 
sefer devreye 
koydu.
Mudanya'dan 
17.00’de Kaba 
taş’tan ise 19.30' 
da hareket eden 
Hüdavendigar ve 
Cönk Bayırı gemi
leri tam kapasite

çalıştı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Nilüfer Hatun ve 
Yıldırım Beyazıt 
isimli iki geminin 
de 15 gün 
içerisinde 
Bursa’ya geleceği
ni belirterek. 
"Cuma günü 
yapılan ek seferler 
büyük ilgi gördü. 
Halkımız BUDO'ya 
sahip çıktı.
BursalIların 
yanısıra İstanbul'
dan gelen misafir
lerimiz de 
BUDO'yu tercih 
ediyor. Halkın 
talebine göre veni 
gemilerle sefer 
sayısını arttıra
cağız" dedi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’den 
almış olduğum ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

FİKRİ MARMARA
MM ABONE OLDUNUZ MU?

taılı1ılu*miıılnıl«ıınnl~- ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Mft AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak | -r1 z| | J| IIh n.1 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 1V11 V" UU

। I

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

IİHIIII KÖRFEZ SİTESİNDE
TjjjjT KİRALIK DAİRE
® TEL: 0 532 583 53 78

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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M Ulemanı ma çalışmalar devam efliyor
Gemlik Kent 
Meydanında hum
malı çalışma devam 
ediyor. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Çarşı 
Deresi Rekreasyon 
Projesinin devamı 
niteliğinde Minibüs 
eski garajında 
yapılan çevre 
düzenlemesi, yeşil 
alan, parke taşı 
döşeme ve açık 
otopark çalışmaları 
son sürat sürüyor. 
Gemlik'in kendine 
yakışan Kent 
Meydanına kavuş
ması için çalış
maları hızlandırdık
larını belirten 
Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, Çarşı 
Deresi'nin üzeri 
açılan kısımlarında

ki çalışmaların da 
diğer yandan 
sürdüğünü kaydet

ti. Çalışmaları 
yerinde inceleyip 
denetleyen

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Çarşı 
Deresini denizle 
buluştururken, 
boşaltılan ve 
metruk binaları 
yıkılan Minibüs eski 
garajını da ilçeye 
yakışır biçiminde 
Kent Meydanına 
katacaklarını açık
ladı. Dere kenarın
da yürüyüş alanı, 
yeşil alan, parke 
taşı döşeme, açık 
otopark ve çevre 
düzenlemesi 
yapacaklarını ifade 
eden Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Bursa 
Büyükşehir

Belediyesi ile birlik
te ortak yürütülen 
Kent Meydanı 
Projesi çalış
malarını da kısa 
sürede tamamlaya
caklarını sözlerine 
ekledi. Bölge 
esnafından olumlu 
tepkiler alan 
Refik Yılmaz, esnaf 
ve vatandaşlarla da 
sohbet ederek, 
2011'de başlayan, 
2012'de hız 
kazanan hizmete ve 
yatırımlara yönelik 
kentsel dönüşüm 
ve değişim çalış
malarının 2013 
yılında da katla
narak devam 
edeceğini 
müjdeledi.

DIŞ TİCABET ELEMANI
*25-35 YAŞ ARASI

*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 
İNGİLİZCE YAZIŞMA VE 

GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA 

ÇALIŞACAK, 
‘ÜNİVERSİTELERİN EN AZ 2 YILLIK, 

TERCİHEN 4 YILLIK BÖLÜMLERİNDEN MEZUN, 
*MS OFFICE PROGRAMLARINI 

İYİ DERECEDE BİLEN, 
*ERKEK ADAYLARIN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY & BAYAN
ELEMAN ALINACAKTIR. 

BAŞVURULAR efendioglu@efendioglu.com.tr 
ADRESİMİZE CV'LI OLARAK YAPILACAKTIR 

EFENDİOĞLU MERMER SAN.TİC.A.Ş. 
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05FaX:0-224-586 00 07 
E-mail: efendioglu@efendioglu.com.tr

Hac kayıtları bugün başlıyor
Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı 
Ekrem Keleş, hac 
kontenjanının 74 
bin olduğunu bu 
nun görevliler hariç 
tutulduğunda 70 
bine gerilediğini 
belirterek, "Bir 
tarafta 1,5 milyon
luk talep bir tarafta 
70 bin kişilik kon
tenjan. Bu şartlar 
altında biz gerçek
ten çok zorlanı 
yoruz" dedi.
Keleş, 2013 Yılı 
Hac Organizasyo 
nu'yla ilgili değer
lendirmelerde 
bulundu.
Hac kayıtlarının, 4 
Şubat'ta başlayıp 
22 Şubat'ta sona 
ereceğini bildiren 
Keleş, vatandaşla 
rın bankaya 15 lira 
yatırmaları gerek
tiğini daha sonra 
da www.diyanet. 
gov.tr adresinden 
ya da en yakın 
müftülüğe giderek 
başvurularını yapa

bileceklerini bildir
di. Keleş, "Bazı 
kardeşlerimiz 
bankaya parasını 
yatırıyor onunla 
başvurduğunu 
zannediyor. Gidip 
elektronik ortamda 
başvurusunu yap
mıyor veya müftü 
lüğe gitmiyor. 
Onların başvurusu 
geçerli sayılmaya
cağı için bu nokta
da kardeşlerimizin 
çok dikkatli olma 
lan gerekiyor" diye 
konuştu.
10 kişiye kadar 
grup 
oluşturulabiliyor 
Hacca grup halinde 
gitmek isteyen 
vatandaşlar için de 
bu imkanın sağ
landığını belirten 
Keleş, başvuruların 
10 kişiye kadar 
grup halinde yapıla 
bileceğini dile 
getirdi. Hacca bir
likte gitmek 
isteyenlerin grup 
halinde başvurma 

lan halinde kuraya 
da birlikte girdik
lerini anlatan Ke 
leş, şunları söyledi: 
"Grup oluşturmak 
isteyenlerin, grup 
bağlantılarını gerek 
internet ortamında 
gerek müftülüğe 
başvururken form
da işaret etmeleri 
gerekiyor. Dikkat 
etmeleri gerekiyor 
ki beraber gitmek 
isteyenler gide
bilsinler.
Önceden böyle 
başvurmayıp, 
başvurular bittikten 
sonra 'biz beraber 
gitmek istiyoruz' 
derlerse onları bir
leştirme imkanı 
olmuyor. Çünkü 
çok yoğun talep 
var. Bu yoğun talep 
karşısında başka 
insanların mağdur 
olmaması için daha 
baştan başvu
rurken bunun 
düzgün yapılması 
büyük önem arz 
ediyor."

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

mailto:efendioglu@efendioglu.com.tr
mailto:efendioglu@efendioglu.com.tr
http://www.diyanet
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Gemlikspor taraftarım sevindirdi 4-2

Bursa 1. liğ süper 
amatör küme B 
grubunda mücadele 
eden Gemlikspor, 
dün ilçemiz sahasın
da İnegölspor ile 
oynadığı karşılaş
mayı 4-2 kazandr 
Bahardan kalmış 
güzel bir havada 
oynanan karşılaşma
da, Gemlikspor iki 
devrede rakibine 
üstün oynayarak 
sahadan galip ayrıl
mayı başardı.
İnegölspor sahasına 
yaptıkları ani ataklar
la maçı almasını 
bilen kırmızı beyaz 

ların gollerini Şiar 
2 Arif ve Çakır 
kaydetti.
İnegölspor’un da 
zaman zaman bul
duğu boşluklardan 
yararlanarak 
kalemizde yarattığı 
tehlikeli akınlar 
sonucu, Gemlikspor 
fileleri 2 kez top 
buluştu.

SEYİRCİ MEMNUN 
Gemlik Atatürk 
Stadında oynanan 
karşılaşmaya bekle
nen ilgi yine olmadı. 
Az sayıdaki taraftar
lar takımlarını

karşılaşma sonuna 
kadar desteklediler. 
Karşılaşma sonunda 
maçı 4-2 kazanılma 
sı üzerine gazete 
mize konuşan 
Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Orhan Koç, 
“Güzel bir havada, 
güzel bir sahada ve 
kendi seyircimiz 
önünde güçlü İnegöl 
spor’u farklı yendik. 
Sporcularımızı kut
luyorum. Aynı tem
poyu sezon sonuna 
kadar devam ettir 
melerini bekliyo
rum." dedi.

Erkekler Bölgesel 
Basketbol Ligi 14. 
hafta karşılaşmasın
da, Gemlik 
Gücümspor basket
bol takımı, İstanbul

Teknik Üniversite
sine 68 - 85 yenildi. 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin 
baskın oynadığı 
maçın periyotları

şöyle geçti:
İlk periyod 18-26
İkinci periyod 18-23 
Üçüncü periyod 
16-26
Dördüncü periyodu 

16-10 sonuçlandı. 
Takımımız sporcu
larından Berkay(16) 
Hakan (7) Remzi 
(11), Serhat (15) 
Rıdvan (7) Ayberk(4) 

Fatih(2), Musa (2), 
Kadir (17) sayı 
üretti. Karşılaşmada, 
İTÜ adına Arin (14 ) 
A.M Şen(3), 
Gökhan(11), Emre

(6), Osman (6), Uğur 
(7), Murat (19), 
Ercan (16), Volkan 
(6) takımlarına bas
ket sayısı 
kazandırdı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Vergi borcu sladar diktai!
Maliye, vergi ala
cağını toplamak 
için şimdiye kadar 
sadece devlet 
ihalelerine girenler
den istenen ‘Vergi 
borcu yoktur’ uygu
lamasını genişlete
ceğini açıkladı. 
İdare 2013 yılında 
neler yapacağını 
açıkladığı 
Performans 
Programı’nı açık
ladı. Programın ilgi 
çeken maddesi 
“Vergi borcu yok
tur” yazısıyla ilgili 
olan bölüm oldu. 
Habere göre, 
Maliye 2013’te 
şimdiye kadar 
yasal bir hak olarak 
verilmiş olan (6183 
sayılı Kanun) ancak 
geniş olarak uygu
lanmayan “Vergi 
borcu yoktur” 
uygulamasını 
genişleteceğini 
açıkladı. İdare 
yazısında devlet 
ihalelerine girecek 
olanların yanı sıra 
devlet yardımı ile 
teşvik alan kişi ve 
kurumlarda da 
vergi borcu olma
ması koşulunu 
arayacaklarını 
bildirdi.
MİRAS MARKA 
ALINAMAYACAK 
Böylece örneğin 
devletten doğrudan 
destek alan çiftçiler 
veya yüzde 25 
devlet katkısı alan 
bireysel emeklilik 
sistemine giren 
vatandaşlar, bu 
paraları devletten 
alırken vergi borcu
nun tümünü 
ödemiş olacak. 
İdare bunun yanın
da harç ödenip alı
nan izinlerde de

vergi borcu olma
masını arayacağını 
belitti.
Ancak diploma, 
noter harçlarından 
senet, tapu harcı, 
gemi ve İiman 
harçlarını öderken 
bu koşul aranmaya
cak. Ancak içinde 
ehliyet almak için 
ödenen harcın da 
bulunduğu trafik 
harçları ile ev yap
tırmak için alınan 
bina inşaat harcı ile 
o evde oturmak için 
alınan izni belirten 
yapı kullanma izin 
harcını verirken 
vergi borcu olup 
olmadığına bakıla
cak ve eğer borç 
varsa izin alına
mayacak. Öyle ki, 
babadan miras 
kalan marka bile 
alınamayacak.
200 İŞLEM İÇİN 
‘ÖNCE BORCUNU 
ÖDE’ DENECEK 
Harçlar Kanunu’na 
ek olarak yayım
lanan 8 sayılı list
ede yer alan birçok 
harç ödenirken 
vergi borcuna 
bakılacak. 8 sayılı 
listede ise vatan
daşların ticari haya
ta katılması için 
olmazsa olmaz bir 
çok konu var. 
Vatandaşlar bu 

konular için harç 
ödeyip devletten 
izin alıyorlar.
Yaklaşık 200 işlem 
için devlet önce 
vergini öde diyecek

HEPSİNE ŞART 
GELMEYEBİLİR 
MALİYE SEÇİM 
YAPACAK 
İdare yazısında 
“....Maliye 
Bakanlığı’na 
bağlı tahsil 

dairelerine vadesi 
geçmiş borcun 
bulunmadığına 
ilişkin belge aranıl
ması zorunluluğu 
getirmeye, bu kap
sama girecek 
amme alacaklarını 
tür, tutar ve işlem
ler itibarıyla toplu
ca veya ayrı ayrı 
tespit etmeye, 
zorunluluk getirilen 
işlemlerde hangi 
hallerde bu 
zorunluluğun 
aranılmayacağını 
ve maddenin uygu
lamasına ilişkin 
usul ve esasları 
belirle 
meye Maliye 
Bakanhğı’nın yetkili 
olduğu hükme 
bağlanmıştır” diy
erek yeni bir yasal 
düzenlemeye 
ihtiyaç olmadığını 
belirtiyor.

2113 altın yılı ulatalı
Yılın ortasına doğru 
altının onsunun 
1,800 dolara yük
selmesi bekleyen 
JP Morgan, Koza 
Altın için hedef art
tırdı.
JP Morgan, negatif 
reel faiz ortamının 
yatırımcılar ile 
Merkez Bankala 
rı'nın altın iştahını 
arttıracağını kay 
dederek 2014 yılı 
boyunca altın fiyat
larının yükseleceği
ni belirtti. Kurum, 
2013 yılında altın 
fiyatlarının yüzde 6 
oranında artarak 
spot altının onsu 
nun 1,763 dolara 
ulaşmasını bek
lediğini bildirdi.
2013 yılının altın yılı 
olacağını bildiren 
JP Morgan, altının 
yükselişini 2014 
yılında sürdürmesi
ni bekliyor.
Altın fiyatlarının 
2012 yılında kon
solit olduğunu 
bildiren kurum,

Kiralar el yakıyor
Finans merkezi 
olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen 
İstanbul'da konut 
kiraları yükselirken 
emlağa yapılan 
yatırım artıyor. 
Lüks konut kirala 
rında ise Hong 
Kong ve Karakas 
dünyanın en pahalı

ABD, Japonya ve 
Avrupa'da parasal 
genişleme adım
larının yanısıra 
Ortadoğu'da 
istikrarsızlığın art
ması ve dünyanın 
her yerinde çok 
düşük faiz oran
larının fiyatları 
destekleyeceğini 
belirtti.
JP Morgan, yılın 
ortasına doğru 
altının onsunun 
1,800 dolara yük
selmesi beklentisine 
yer verdi.
Altın fiyatlarındaki 
beklenen yükseliş 
ve şirketten gelen 
açıklamalar doğrul

şehirleri sırala
masında zirveyi 
paylaşıyor. Konut 
kiraları konusunda 
yapılan küresel 
araştırmalarda 
Asya’nın finans baş 
kenti Hong Kong, 
2012 yılında da lüks 
daire kiralamada 
dünyanın en pahalı 

tusunda izlediği 
bazı hisselerde 
yukarı yönlü reviz 
yona giden kurum, 
Koza Altın hisse 
senetleri için fiyat 
hedefini artırdı. 
Kuruluşun değer
lendirmesine göre 
Koza Altın hisse 
senetleri için fiyat 
hedefi 58.60 TL 
seviyesine çıkarıldı. 
Rapor öncesinde 
hisse senetleri için 
fiyat hedefi 44.50 TL 
düzeyinde bulunu 
yordu. Raporda 
hisseler için yatırım 
tavsiyesi ise ‘ağır
lığını artır’ olarak 
belirtildi.

şehri olarak zirvede
ki yerini korudu. 
Yurtdışında çalış
mak isteyenlerin en 
çok tercih ettikleri 
yerlerden biri olan 
Hong Kong’da lüks 
dai relere olan fazla 
talebe karşın kısıtlı 
arz fiyatların pahalı 
olmasına yol açıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E 
M

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Arıza .
UEDAŞ ARIZA
UEDAŞ İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.

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

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

Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

VAPÜR - FERİBOT| KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

L 
i

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 281 C.Savcı Yrd.

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

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS■w 513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 001 B ULAŞIM

İn 1 Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62 Otobüs Terminali (18 Hat)

|R 1 mc ı nv 
Aydın Turizm 613 20 77

612 10 72
614 46 49
614 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
LJ-IU CAILİm Mıırl 611 1A 46

DAĞITICILAR

! m

Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

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

ııaın ı-yıuııı
İŞ-KUR _____ 513 71 66

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
- 513 23 29

BELEDİYE__________ Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tip Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81

TAKSİLER _____ 514 57 96 Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00Lil Körfez Taksi 513 18 21

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

itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25
513 45 21-182M Çınar Taksi 

Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03
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OfLİK'İM İLK flÛKLOK UTA81 OAZETHİ ■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4489 

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)

lUIlBM
VENÜS SİNEMASI 

CELAL İLE CEREN: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30 
CM101MMKI FUNDA- 

MENTALS:11:30-14:30- 
17:30-20:30 

G.D.O KARAKEDİ: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15
REZERVASYON 

5133321
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

GEMLİK

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

Akıncı Sitesi, Size hayâllerinizin, büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katlârınâ 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
Altın^ehir Mh. Ata Blv. No:5 GlZernİâHş Mrk.
Kat:3 0:21 Nilüfer /. BURSA1 ’.
Tel: ^(224)^41.72/44 Gşm:,G)(533)!47’i7 14 48

Gemlik Ofis ' ■
Eşr^;0lNpER,Mah;5Asilhan No:47 Gemli^BURŞA
Tel:0224 014 48 41 ’
infööâliberkdrdkiHdf.cotrt'

Kayhan Mh Gemlik

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

Hemen Arayın !
□ 0(224)

i 44 17244

http://www.aliberkerakinci.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattin DEMİR/Emlak Müşaviri

Kuruluş:1973

TEL& FAX: 02245İ7 33> CEP: 0532744.33 83,E-MAIL: manastiremlak(

www.manastiremlak.sahibinden.corn-www.ilan.corri.tr/manastireiTilal
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Bursa'da 
Bitimli dehşeti
Bursa'da semt pazarından 
evine gitmekte olan genç 
kadın, pitbull cinsi köpeğin 
saldırısına uğradı.Say fa 3’de

MHP ve Türk Metal, Emek Parkı İstiyor

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı ve Türk Metal 
Sendikası yönetimi, 
Türk Metal Sendikası 
binasında yaptıkları 
toplantıda, İşçilerin 
öncelikli sorunlarını 
konuştular. Toplantıda, 
ok sayıda işçinin 
şikâyetçi olduğu fabri
ka servisi sorunu da 
ele alındı. Sayfa 2’de

HMlftlIİMlIlİltlİ 
Mınlsık’ıMıiii

Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Koope 
ratifi Yöneticileri, Kaymakam Cahit Işık’ı 
makamında ziyaret ettiler. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Peker, “Son 
ödemeyi 15 Şubat 2013 Cuma günü ödeye
ceğiz. Böylece ortaklarımızın tüm alacak
ları ödenmiş olacak” dedi. Sayfa 7’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

gürsel şensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Ölüme iz sürmek...
Türkiye’ye fotoğraf çekmek amacıyla 

gelen, ABD vatandaşı Sara! Sierra adlı 
bayanın kaybolması ardından, cesedinin 
bulunması ‘şok’ etkisi yaptı.

İstanbul polisi, sistemli bir araştırma 
dan sonra, ülkemize turist olarak gelen 
bayanı sağ olarak olmasa da, ölüsünü 
bulmayı başardı.

Bunda en büyük etkenin MOBESE 
kameraları olduğunu sanıyorum.

Güvenlik ve MOBESE kameraları birçok 
failin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol 
üstleniyor.

Yabancı genç bir kadının İstanbul’un 
metruk bir köşesinde ölüsünün bulun
ması ise çok düşündürücü.

Düşündürücü olduğu kadar, Türkiye 
açısında da kötü bir imaj... Devamı 4’de

0 İş Yeri Hekimliği 0 Portör Muayeneleri
• îş Güvenliği Uzmanlığı 0 İşe Giriş Raporu

0 İlk Yardım Eğitimi 0 Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

0 Risk Analizi 0 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
http://www.manastiremlak.sahibinden.corn-www.ilan.corri.tr/manastireiTilal
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gurselsensoyosgb.com
mailto:info@gurselsensoyosgb.com
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Zalimin zulmü...
“Ben 65 yaşında bir anneyim. 

Ankara’nın Sincan kazası Peçenek 
Köyü’nde doğdum. 6 çocuklu bir anne- 
babanın en büyük evladıyım. Ancak 4. 
sınıfa kadar okudum. 5. sınıfı okumadan 
öğretmenim bana diploma verdi. 16 
yaşımda evlenince Ankara’yla tanıştım. 
Ben Balyoz davası tutuklusu Doktor 
Deniz Kurmay Albay Ali Yasin Türker’in 
annesiyim. Benim oğlum darbeye teşeb
büsten yargılanıyor.

Benim oğlum 2003-2006 arası Ispanya’
da görevliydi, eşi Sibel Hanım da Deniz 
Subayı. O da ücretsiz izin alıp eşinin yanı
na gitti. Orada bir dünya tatlısı Elif doğdu.

Biz hukuku, çocuğumuzun yurtdışında 
olduğuna inandıramadık. Yurtdışından 
darbeye teşebbüs nasıl olur? Benim 
oğlum Harp Okulu’nu dereceyle, Harp 
Akademisi’ni dereceyle bitirdi. 
Amerika’da mastır, Boğaziçi Üniversite- 
si’nde endüstri mühendisi olarak doktora 
yaptı. 3 tane yabancı dili var. Bu çocuk, 
bu eğitimi memlekete hizmet için yaptı. 
Ama şimdi darbeye teşebbüsten tutuklu... 
Bu benim canımı çok yakıyor.

Benim eşim, çocuklarının rızkını 26 
sene mahallede seyyar satıcı olarak 
kazandı. 20 sene de taksi işletti. 3 tane 
evladına yüksekokul okuttu. Benim kızım 
Orta Doğu’da iktisat okudu, 9 sene 
Başbakanlık Devlet Planlama’da görev 
yaptı, küçük oğlum 9 sene Maliye 
Bakanlığı’nda hesap uzmanı olarak çalıştı. 
O da Hacettepe İngilizce işletme mezunu.

Biz dünyanın en mutlu anne-babasıydık. 
15 ay önce ama. Şimdi hayatımız bir 
kâbus oldu. Sadece yavrumuzun özgür
lüğü için dua ediyoruz. Ben Cumartesi 
Annelerini televizyon ve gazetede 
görünce, çok üzülürdüm. Kaderin tecel
lisi. Şimdi ben de oğlumun resmini alıp 
Sakarya Caddesi’nde oturuyorum. Biri 
görüp sesimizi duysun diye. Kaderin 
insana ne getireceği hiç bilinmiyor. Ben 
oğlumun tutuklu olduğunu söyleyemiyo
rum.

Benim oğlum tutuklanmadan önce 
Gölcük Deniz Üssü Kurmay Başkanı’ydı 
ama sadece 30 gün sürdü. Şimdi sadece 
75 yaşında babası, 65 yaşında ben 
annesi, sadece yavrumuzun özgür olması 
için Rabbime dua ediyoruz. Rabbime 
inanıyorum, Türk adaletine güveniyorum. 
Bir gün adalet yerini bulur. Sizi üzmek 
için yazmadım, dertler paylaştıkça azalır. 
Ben de bir anne olarak sizin beni anlaya
cağınız için sıkıntılarımı paylaşmak iste 
dim. Hoşça kalın. Kadriye Türker/Dışkapı- 
Ankara”

Yukarıda okuduğunuz satırlar oğulları 
Poyraz Davası’ndan tutuklu bir anneyle 
babanın duygularını taşıyor.

Ne yazık ki...
Ülkemizde son on yılda birçok ocağın 

feri söndü.
Birçok insanın umutları karardı.
Neden olanlar utansın.
Kim demiş ne zaman demiş bilmem 

ama güzel demiş:
“İnsan ömrü dünyanın ömrüne nazaran 

sahrada esen bir rüzgar gibidir.Bu çok 
kısa hayatta acı günler de olur.tatlı günler 
de olur.ama hepsi de geçer gider.Zalimin 
zulmü de geçer.Fakat zalimin zulmü 
mazlumun boynunda asılı kalır.”

MHP ve Türk Metal, Emek Parkı İstiyor

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı ve Türk 
Metal Sendikası 
yönetimi, Türk Metal 
Sendikası binasında 
yaptıkları toplantıda, 
İşçilerin öncelikli 
sorunlarını konuştu
lar.
Bunun yanında çok 
sayıda işçinin 
şikâyetçi olduğu 
fabrika servisi 
sorunu da ele alındı. 
Servis güzergâh
larında yolun iki 
tarafından yanaşan 
araçların sıkıntı 
yaşattığını da hatır
latan sendika 
üyeleri, bu konuda 
yaşanan sıkıntının 
çözülmesini bek
lediklerini de 
söylediler.
İşçilerin kış ayların
da servislerin 
gecikmesinden

dolayı yaşadıkları 
sorunlara çözüm 
bulunmasını isteyen 
işçiler, kendilerine 
göre çözüm öneri
lerini de sundular. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, yaşanan 
sıkıntıların farkında 
olduğunu, araçların 
hareket saatlerinde 
Gemlik iskelesi 
karşısında bulunan 
park'ın değer
lendirilebileceğini, 
yapılacak bir yapı ile 
işçilerin konakla
masının sağlanaca 
ğını söyledi.
Durdu, özellikle kış 
aylarında işçilerin 
soğukta beklemele 
rinin çözümünün 
bulunmuş olaca 
ğının yanı sıra, fab
rikalarda çalışan çok 
sayıda kadın işçinin 
de bulunduğu hatır-

lıtarak, onlara da 
ayrı bir bölüm yapıl
ması durumunda en 
çok onların işine 
geleceğini söyledi. 
Erkek işçilerin 
çevrede oturabile
cek alternatiflerinin 
olduğunu dikkat 
çeken Durdu, 
“Kadın işçiler için 
aynı durum söz 
konusu değil" dedi.

TÜRK METAL 
SÖKÜLÜP 
TAKILAN BİR YER 
YAPARIZ 
Türk Metal 
Sendikası Başkanı 
Kemal Durmaz ise, 
Belediyenin 
altyapıyı sağlaması 
durumunda, metal 
ağırlıklı, sökülüp 
takılabilen bir bina 
yapabileceklerini, bu 
yapıdan sadece 
sendika üyelerinin

değil, tüm işçilerin 
de faydala nabile- 
ceğini söyledi. 
İşçilerin çoğunlukla 
beklediği iskele 
Meydanı ve Ahmet 
Süren Meydanı’nda 
yapılacak binaların 
her açıdan işçilere 
faydası olacağını ve 
büyük bir sorunun 
da çözülmüş oiaca 
ğını söyledi.
MHP İlçe 
Başkanlığı bu konu
da çalışmalar ve 
inceleme lerin yapıl
masının ardından 
konuyu meclise 
getirerek tamamen 
destekçisi olacak
larını, işçilerin yağ
mur, çamur ve 
soğuk havalarda 
ayakta bek
lemelerinin kendi
lerini son derece 
rahatsız ettiğini 
eklediler.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı 1 Şubat 2013 günü kaybettim. 

Hükümsüzdür. AYŞE NİGAR IŞIK

KİRAUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90
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Bursa'da pitbull dehşeti
Bursa'da semt 
pazarından evine 
gitmekte olan genç 
kadın, pitbull cinsi 
köpeğin saldırısına 
uğradı. Bacağını 
ısıran köpeğin 
saldırısından 
etraftaki vatan
daşların yardımıyla 
kurtulan genç 
kadın uzun süre 
yaşadığı olayın 
şokunu üzerinden 
atamadı.
Olay, saat 21.30 
sıralarında 
merkez Osmangazi 
İlçesi İvazpaşa 
Mahallesinde mey
dana geldi.
Mahalle pazarında

ki alışverişini 
tamamlayan genç 
kadın, evine gitmek 
için geçmek iste
diği sokakta 
başıboş halde

dolaşan pitbull 
cinsi köpeğin 
saldırısına uğradı. 
Çevredeki vatan
daşların yardımıyla 
köpeğin

saldırısından kurtu
lan kadın, yaşadığı 
şokun et kişi ile 
olay yerine gelen 
112 Acil Ser vis 
ekiplerine uzun 
süre cevap 
veremedi. Bursa 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan kadının 
sağlık durumu iyi 
olduğu öğre
nilirken, polis ekip
leri pitbull köpeği 
ve sahibini arıyor. 
Köpeğin sahibini 
tanıdığını söyleyen 
kadın şikayetçi ola
cağı öğrenilirken, 
polis ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Ucu açık sağlık sistemi 
sadece Türkiye’de!

Çiftlikten Hırsızlık Yapan
Sevgililer Yakalandı

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'ne bağlı 
Kozluca Köyü'nde, 
bir çiftlikten 3 bin 
lira ve av tüfeği 
çalan 28 yaşındaki 
U.G. ile sevgilisi 24 
yaşındaki Ç.K. 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Kozluca Köyü'nde 
bir çiftliğe giren 
biri kadın iki kişi, 
burada bulunan av 
tüfeği ile yaklaşık 3 
bin lira civarında 
nakit parayı alarak 
kaçtı. Hırsızlık

önce hırsızlık 
suçundan sabıkası 
bulunan Ü.G. ve 
sevgilisi olduğunu 
saptadı. Yapılan 
geniş çaplı araştır
ma sonucunda, 
Jandarma ekipleri 
kaçak sevgilileri 
İnegöl'e bağlı 
Alibeyköy'de bir 
evde yakaladı. 
Gözaltına alınan 
Ü.G. ve sevgilisi 
Ç.K., jandarmadaki 
sorgularının ardın
dan adi iyeye sevk 
edilecek

Bıiıııı'ılaiteilMlliMMıılı
Bursa'nın Mudanya 
İlçesi'nde, bir oto
mobile satırla zarar 
verilmesi, bir 
kamyonetin de 
tiner dökülüp yakıl
masıyla ilgili 37 
yaşındaki M.K. 
gözaltına alındı. 
Şüpheli kadının 
psikolojik sorunları 
olduğu öğrenildi. 
Mudanya'nın 
Hasanbey 
Mahallesi'nde iki 
gece önce bir oto
mobile satırla 
yapılan saldırıda

araç zarar gördü 
Soruşturma sür
erken, Halitpaşa 
Mahallesi'nde 
kömür ticareti

yapan Erol Gür'ün 
Marmarabirlik alım 
depoları yanına 
park ettiği 16 JC 
108 plakalı kamyo

net de tiner dökü 
lerek yakıldı. 
Soruşturmayı 
derinleştiren ve 
tanık ifadelerine 
başvuran polis, evli 
ve 2 çocuk annesi 
M.K.'yı gözaltına 
aldı. Psikolojik 
sorunları bulun
duğu bildirilen ve 
tedavi gören şüp 
heli, poliste verdiği 
ilk ifade sinde, 
araçlara zarar 
verdiğini kabul etti. 
Olayla ilgili araştır
ma devam ediyor

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bu aralar zamanımın büyük bölümünü 
sağlık kuruluşlarında geçirdim ve geçirm
eye devam ediyorum. Yakınlarım, akra
balarım ve arkadaşlarımdan kaza geçiren, 
hasta olanlar oldu. En son cumartesi 
günü, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde safra kesesi iltihaplanması 
nedeniyle tedavi gören emekli meslek
taşlarımızdan, eski Hürriyet Gazetesi 
çalışanı Tayfun Ayder’i ziyarete gittik.

Önce özel hastanelere gitmiş. Kendi 
deyimiyle, bakmış ki “para tuzağı”na düşe 
cek, atmış kendini Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne... Şimdi tedavisi orada 
yapılıyor. Yatak ücreti de karşılayabileceği 
miktarda. Öyle çok yüksek değil.

Oysa özel sağlık kuruluşlarından tedavi 
hizmeti almak, hele yatak da varsa işin 
içinde yüklü bir ödemeyi gerektiriyor 
çünkü..

Ama özel kuruluştan hizmet aldığınızda 
da, kamu hastaneleriyle arasındaki kalite 
farkını fark etmemeniz olanaksız!

SGK anlaşmalı özel sağlık kuru
luşlarının, gerekmediği halde fazladan 
tahlil vesaire yapıp yapmadıklarına ilişkin 
tartışma ayrı bir konu.. O konuda delil 
sunma şansımız da yok zaten!

Geçenlerde MedicalPark Bursa 
Hastanesi’nin genel müdürü Dr. Sedat 
Demir’in davetine katıldık. Bazı yazar 
arkadaşlarla birlikte sohbet ettik ken
disiyle..

Dr. Demir’in dediği “Bizdeki gibi ucu açık 
sağlık sistemi başka hiçbir ülkede yok” 
sözü, sistemdeki aksaklığı net bir şekilde 
özetliyor aslında..

Birinci basamak sağlık hizmetleri tam 
olarak yerli yerine oturmuş değil. Bunda 
en büyük etken, halkın bilinç düzeyi.. 
Kırsalda ve varoşlarda sağlık ocaklarına 
başvurmadan hastanelere yönelimin önü 
alınamadı örneğin.. Varoşlardaki sağlık 
ocakları da, özellikle kadınların sosyal 
aktivite alanı gibi zaten!

Sağlık ocakları demişken.. Geçenlerde 
mahallemdeki sağlık ocağına gittik. Eşimin 
ameliyatlı ayağına pansuman yapılırken 
ben de telefonda haber başlıklarına bakı 
yorum. Ankara Eryaman’da emekli bir 
hemşire, kendi doktoru olmadığı için tan
siyon ilacını yazdıramamış. Emekli 
sağlıkçının ilaç yazdıramaması inandırıcı 
gelmedi. Haberde bir arıza aradım.

Eşimin ayağına pansuman yapan hemşi 
reye “Olabilir mi böyle bir şey?” diye sor
dum. Olabileceğini söyledi.

Bulunduğumuz ocakta yaşanmış bir 
sıkıntı, işin anlaşılmasını sağladı.

Aile hekimliği sistemine dahil olmamış 
bir doktor görevde olmadığı zaman hasta
ları açıkta kalıyormuş. Nitekim kalmış. 
Oysa sistemde görünmese bile açıkta 
kalan hastaya başka bir doktor tarafından 
misafir girişi yapılarak muayene ve reçete 
hizmeti verilebiliyormuş.

Bu açıdan bakıldığında, emekli hemşir
eye tansiyon ilacının yazılmamasında yine 
bir yanlış anlama, bilgisizlik ya da bilgi 
saptırması var.. Ucu açık bir konu.. Tıpkı 
sağlık sistemimiz gibi!
—DÖRT DÖRTLÜK—
Gördük her aşamada bir arıza 
Sunduk sağlığa dair mülahaza 
Hekimler olmazsa ne yapardık 
Düşünün bakalım bir lahza

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SüneBakış
Kadri GÜLER 
kadri_g uler@hotm ail. com

Ölüm iz sürmek..

taı11s lılmı mı8'ı ü»ıı Ulıı
Sara i Siera’dan haber alamayan kocası 

Türkiye’ye gelip, ABD konsolosluğuna 
durumu bildirince, polis turist kadını ara
maya başladı.

Önce kaldığı otelden başlayan iz 
sürme, günlerdir televizyon haber prog 
ramlarında bir polisiye film gibi sunuldu.

Herkes gibi ben de, genç kadına ne 
olduğunu merak ediyordum.

Sonucun böyle olmasını beklemiyor
dum.

Belki de sıkı bir Behzat Ç. filmi izleyi
cisi olmamdan dolayı, kadının sağ olarak 
bir yerden çıkacağını umuyordum.

Ama beklediğim olmadı.
Acı sonu yine televizyondaki haber

lerde duydum.
Siz olsanız, Türkiye gibi bir ülkeye 

bayan olarak gitmek ister misiniz?
Geçtiğimiz yıllarda İsrail’e gitmek için 

İtalya’dan yola çıkan kadın aktiristi hatırla 
yın.

O da aynı akıbete uğramadı mı?
Gelin o olayı anımsayalım:
İtalya'da Pippa Bacca adıyla tanına 

sanatçı ve aktivist Giuseppina Pasqualino 
di Marineo, sanatçı arkadaşı Silvia Moro 
ile beraber "Barış Gelini" adıyla yürüyüş 
düzenlemişlerdi.

Pippa Baca, Dünya barışı için düzen
ledikleri ve 8 Mart 2008’de Milano’dan 
başlayıp Slovenya, Hırvatistan, Bosna, 
Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Lübnan, 
İsrail ve Filistin güzergahından Tel- 
Aviv’de noktalanması planlanan bir yolcu
luk sırasında, Kocaeli’nin Gebze ilçesine 
bağlı Tavşanlı Köyü yakınlarında, 
Ballıkayalar mevkiinde tecavüze uğramış 
ve boğularak öldürül müş olarak bulundu.

Bacca ve arkadaşı:
“Nisan ayı ortalarında Kudüs’e ulaş

mayı planlıyoruz. Yolculuk başlangıcında, 
internet sitelerinden "Beraberimizde yol
culuk boyunca üzerinde birikecek tüm kir
lerle birlikte götüreceğimiz tek elbise 
beyaz gelinlik olacak" demişlerdi.

Bu olayın şokunu yıllarca Türkiye 
üzerinden atamadı.

Şimdi, Sara i Sierra olayını atamaya
cağız.

Olayın düğümü tam olarak çözülmüş 
olmasa da, 2 çocuk annesi genç fotoğraf 
çının ülkemizde özgürce gezerken öldü 
rülmesi bile yeter de artar...

Polisin, cesedi bulmasından sonra, ölü 
mün sonucunu da ortaya kısa zamanda 
çıkaracağını sanıyorum.

İçimizdeki sapıklar yalnız yabancılara 
karşı mı böyle davranıyorlar.

Bir yıl önce Gemlik’te kordonda 
yürüyüşe çıkan iki çocuk annesi Yasemin 
Özdemir, Manastır mevkiinde 36 yerinden 
bıçaklayıp öldüren o sapığın olayı unutul
du mu?

Cinayetin aydınlatılmasında, MOBESE 
kameraları ile iz sürüldü, sonuç alındı.

Sapık, ömür boyu hapis cezası aldı 
ama ceza o genç kadını geri getirebilecek 
mi?

Getirmeyecek.
Bizim vergilerimizle o katil cezaevinde 

ömrünün kalan bölümünü sürdürecek...
Pippa Bacca olayı ve Sarai Siera 

cinayeti Türkiye için yüz kızartıcı olaydır..
Kötü izler bırakacaktır.

Olay Tv. de Pazar akşamlan yayınlanan "Yılmaz Morgül Show” programına 
her hafta Gemlik’ten bir otobüs izleyici katılıyor. Önceki gece yapılan Yılmaz 
Morgül Show’a da ilçemizden yine bir otobüs dolusu izleyici katıldı.
Olay Tv.’nin sevilen 
programlarından 
Yılmaz Morgül 
Show’a Gemlikliler 
adeta abone oldular. 
Pazar geceleri Olay 
Tv. de saat 20.30 da 
başlayıp saat 23.oo 
de son bulunan 
Yılmaz Morgül Show 
programına iki haf
tadır Gemlikliler de 
davet edildi. 
İlk hafta, bir otobüs 
Gemliklinin progra
ma katılmasının 
ardından geçtiğimiz 
pazar günü yapılan 
Yılmaz Morgül 
Shovv’a Gemlikliler 
yeniden çağrıldı. 
Gemlikli program 
izleyicileri, sahneye 
yakın bölümlere yer
leştirildi.
Show boyunca 
Gemlikliler Yılmaz 
Morgül’ün 
söylediği Türk Sanat 
Müziği parçalarıyla 
coştular. Gelecek 
hafta Hüner 
Coşkuner’in konuk

sanatçı olarak Morgül Show pro- yine davet 
katılacağı Yılmaz gramına Gemlik liler edildiler.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik h yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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ATMASAN DA VERECEKSİN...

IMllMlM 
MiMlIİM

Başyazarımız Sayın Kadri 
Güler yazdı, ama kimseler 
tınmadı.

Bir kez de ben yazayım.
Evlerde kimseler otur

muyor, boş. BUSKİ 
görevlisi sayaç okuyor.

Su sarfiyatı sıfır.
Gelin görün ki; görevli 

atık su, katı atık bedeli 
olarak dört liralık fatura 
düzenliyor.

Sanmam ki, hiçbir ülkede 
böylesi bir işlem yapılsın.

Evde oturan yok, su atan 
yok, katı atık atan yok.

Olmasın, vereceksin 
vatandaş!

Büyükşehir’li misin? 
Bedava mı yaptılar 
Büyükşehirli seni. Az gurur 
mudur Büyükşehirli olmak. 
Türkiye’nin dördüncü illisi

olmak.
Bir düşünün hemşehriler

imiz Gemlik’te 25 bin konut 
var. Belirttiğim namlar adı 
altında ayda 100 bin, yılda 
1.200.000 lira cebinden 
çıkıyor. Emlak vergisi bir 
misli artmış.

Devlete ödenen her türlü 
vergi, harç katlamalı.

Ne o Büyükşehirliyiz.
On yıl Gemlik’ten aldığı 

paralarla şimdi CHP’nin 
elinden koparılıp alınan 
belediyenin hizmet verdiği 
gayreti gösteriliyor.

Yerel seçimlerde yakın ya.
Halkın ödediği dolaylı 

vergilerde çabası.
İster misiniz gol atan 

adam gol atma parası, 
çalım atandan, çalım atma 
parası ramazan topu atma

parası iflas eden esnaf ve 
tüccardan top atma namı 
ile para alınsın?
Olur mu olur.
Kimselerin oturmadığı 

haneden atık su katı atık 
parası alınıyor da saydık
larımdan da niye para alın
masın.

Ne yaptın be inan Tamer. 
Niye yazıp, dile getiriyor
sun, hatırlatıyorsun kay
nakları.
“Halk vere vere kalmadı” 

türküsü çağırı yor.
Kaş yaparken göz 

çıkardık galiba. Uyandırdık 
yetkilileri.

Halkın yediği onca kazık 
yetmezmiş gibi.

Tuuuuuuh, tuuuuh!.. 
Bir hata ettik.
Lütfen bağışlayın.

SFlilır Sü UaMde mojesi ili den lünledl
Saadet Gemlik İlçe 
Teşkilatı tarafından 
organize edilen ma 
halle sorunlarının 
konuşulduğu 
"Söz Mahalle de" 
programının 
üçüncüsünü Ata 
Mahallesi’nde 
gerçekleştirdi. 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen, İl Genel 
Meclisi üyesi 
Fahrettin Bayraktar, 
İl Müfettişi Recep 
Aygün, yönetim 
kurulu üyeleri ve 
mahalle sakin
lerinin yoğun 
katılımı ile mahalle 
kahvehanesinde 
gerçekleştirildi. 
Açılış konuşmasın
da Özmen;
“Bu programlarımız 
Belediyelerimizde 
uyguladığımız 
"Halk Meclisi" 
çalışmasının küçük 
bir örneğidir” dedi. 
İl Genel meclisi 
üyesi Fahrettin 
Bayraktar ise 
Saadet Belediyele 
rinin borçla değil 
Öz sermayesi ile 
hizmetler ürete
ceğini ve Belediye 
lerin geleceğinin

ipotek altona girme
sine müsade 
edilmeyeceğini 
ifade etti. ’ 
İlmüfettişj Recep 
Aygün'de^ısrafsız 
belediyelerin ancak 
Saadet İktidarında 
olacağını söyle 
yerek sözlerini 
tamamladı.
Programı^ 
devamında mahalle 
halkının soru ve 
şikayetlerljdin- 
lenerek notlar 
alındı.
Ata Mahallesi 
sakinleri en büyük 
problemlerinin . 
Devlet tarafından 
yapılıp kendilerine 

teslim edilen 
evlerin ruhsatsız 
olması nedeni ile 
imarda yaşanan 
sıkıntıları 
olduğunu, mahal
lenin ortasında baz 
istasyonu olması 
nedeni ile kanser 
vakalarında artış 
yaşandığını 
söylediler.
Konu ile alakalı 
yetkilileri göreve 
davet eden mahalle 
sakinleri şimdiye 
kadar derdimizle 
ilgilenen çıkmadı 
dediler.
Ata Mahallesi’nde 
alt yapının olmadığı 
gibi yolların 

kenarında da yaya 
yollarınında 
olmadığını 
söyleyen mahalleli, 
mahallede ilköğre
tim okulu istedik
lerini, mahal
lelerinde çocukların 
oynayabileceği 
parklarının 
olmadığından yakı
narak bu çocuklar 
sokaklarda oyna
mak zorunda mı? 
Park yapmak bu 
kadar zor mu di 
yerek tepkilerini 
dile getirdiler. 
Sokak aydınlat
malarının azlığımda 
dile getiren mahal
leli tüm bu sorun
larımıza yetkililer 
kulak tıkamakta ve 
gerekenler yapılma
yarak bizler mağ
dur edilmekteyiz 
diyerek Saadet 
Partisinin başlat
mış olduğu "Söz 
Mahallede"uygula- 
ması nedeni ile İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen şahsında 
tüm arkadaşlara 
teşekkür ederiz 
diyerek mem
nuniyetlerini dile 
getirdiler.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Gemlik 
Hacı Bektaşi Veli 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği’ni 
ziyaret etti.
Genel ve yerel 
meselelerin yanı 
sıra Gemlik Hacı 
Bektaşi Veli 
Derneği’nin 
Belediye den 
talepleri gündeme 
gelirken, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu önerisinin 
komisyona gön
derilmesine 
destek verdikleri
ni, önerinin 
komisyondan 
gelişi sonrası da 
destek verecek
lerini belirtti.
Gemlik te yaşayan 
ların vergileri ile 
Cami yardımı, 
dernek yardımı 
gibi yardımlar 
yapan Gemlik 
Belediyesinin, 
Alevi yurttaşlarımı 
zın haklı taleple 
rine olumlu yanıt 
vereceklerinin 
umduğunu söyle
di.

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

Zengin çeşit ve 
kataloglarımızı görmeden 

karar vermeyin...
40 YILLIK TECRÜBEMİZ 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

Hacı Beştaşi Veli 
Dernek Başkanı 
Ahmet Gazi 
Memiş ise öne 
rinin meclisten 
çıkarken oy çok
luğuyla değil, 
oybirliği ile çık
masının kendileri
ni daha mutlu 
edeceğini 
belirterek, destek 
verenlere teşekkür 
etti.
Samimi bir havada 
geçen ziyarette 
Ortak müşterek
lerin konuşu
lurken, Ülkeyi 
seven insanların 
ortak hareket 
etmelerinin önemli 
olduğunun altı 
çizildi.
Yereldeki yakın
laşmanın genele 
de yansıması 
gerektiğini 
söyleyen dernek 
yöneticileri, 
özellikle yerel 
seçimlerde parti 
ayırmaksızın 
Gemlik'e en iyi 
hizmet edecek 
kimse, ona destek 
olunması gerek
tiğini söylediler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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30 Metrelik Yol, Yalova Yoluna Bağlandı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin kent 
içi ulaşıma nefes 
aldıracak en önemli 
projelerinden biri 
olan Soğanlı Bulvarı 
30 Metrelik İmar 
Yolunu, Yalova Yolu 
ile buluşturan son 
yıkımlara başlandı. 
Başkan Altepe, mev
cut 5-6 metre 
genişliğindeki yolun 
30 metre genişliğe 
ulaşması ile Ankara 
- İzmir yoluna 
önemli bir alternatif 
oluşacağını, 
Acemler ile 
Otosansif in bu yol 
ile birbirine bağla 
nacağını söyledi. 
Bursa'ya

Gemlik Mal Müdürlüğünden aldığımız 
06.06.2012 Tarih ve 20120012914 Yevmiye Nolu 

0298555 sıra nolu 1.157,21 liralık Alındı Belgesini 
kaybettik. Hükümsüzdür.

SALİH SABRI ASTARLIOĞLU

kazandırılacak 
önemli yatırımların 
hemen hepsinde 
uzlaşmacı bir tutum
la sonuca ulaşan 
Büyükşehir 
Belediyesi, Soğanlı 
Bulvarı 30 metrelik 
imar yolunun Yalova 
Yolu - Acemler 
arasında kalan 

bölümünde yer alan 
245 parselden 
234'ünün sahibiyle 
uzlaşma sağladı. 
Güzergah üzerinde 
evi ve arsası bulu
nan vatandaşların 
yüzde 70'i ile anlaş
ma sağlanırken, 
yüzde 30'luk 
bölümünde de 

kamulaştırmaya 
gidildi. Çalışmalar 
kapsamında yeni 
açılan yolu Yalova 
yolu ile bağlayacak 
olan bölümde kalan 
son binaların yıkımı
na da başlandı.
37 milyon TL'lik 
kamulaştırma 
Yalova yolu ile yeni 
açılan imar yolunun 
kesiştiği noktada 
kalan 4 katlı binanın 
yıkım çalışmalarını 
yerinde izleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa'yı 
ulaşılabilir bir kent 
haline getirme 
hedeflerinin sözde 
kalmadığını söyledi.

failli Pıtlasın 
lilımlıııHM
Bursa Sanayicileri 
ve İşadamları 
Derneği (BUSİAD) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Oya 
Coşkunöz Yöney, 
Ocak ayı enflasy
on rakamlarına 
ilişkin, "Gıda ve 
tütün ürünlerinde
ki zamlara ve 
enerji fiyatlarına 
bağlanan 
TÜFE'deki bu 
artışın, Şubat ve 
Mart aylarında da 
aynı seviyeyi 
koruyacağını tah
min ediyoruz" 
değerlendirmesini 
yaptı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından açık
lanan Ocak ayı 
enflasyonunu 
değerlendiren

Yöney, "Ocak 
ayında gıda ve 
tütün ürünlerinde
ki zamlara ve 
enerji fiyatlarına 
bağlanan 
TÜFE'deki bu 
artışın, Şubat ve 
Mart aylarında da 
aynı seviyeyi 
koruyacağını tah
min ediyoruz. Bu 
durumda merkez, 
bankasının para 
politikalarında 
kısa vadede bir 
değişiklik yap
masını da olası 
bulmuyoruz. 
Verilerin açıklan
masını takiben 
gösterge faizde 
yükseliş yaşan
ması da bu bek
lentimizi teyit eder 
durumda" ifadele 
rini kullandı

ABONE OLDUNUZ Mü?
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanım 
ile Asil Çelik Giriş Kartım kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

MEHMET ALİ EFE

«tnlrlı lu rtııtı «Hul uıntıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TgSM > “SUYUNU BOŞA 
||| HARCAMA”

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

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ fA| F4A AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak I m 1 H1,1 Un n,l 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IVI ı VIU UU UV

KM 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78

KflŞ€D€ BGKL€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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IINamıaralıirlilıwııeticileıiKavnıalıanılsık'ıröretetii
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratifi Yöneticileri, 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı makamında 
ziyaret ettiler.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
üyesi Hüseyin Peker, 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satışı 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Bahattin Malap, 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Üyesi İsmail Turak 
ve İnşaat Mühendisi 
Serkan Akkoç, 
İlçemiz Kaymakamı

Cahit Işık’ı makamın
da ziyaret ederek, 
Marmarabirlik 
Kooperatifi hakkında 
Kaymakam Işık’a bil
giler verdiler.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
üyesi Hüseyin Peker, 
bu yıl Marmara bir- 
lik’in rekoltenin 
düşüklüğü ve zey
tinin seyrek olması 
nedeniyle, kaliteli 
ürün alındığına 
dikkat çekerek, 
ortaklardan alınan 
zeytinin parasının 
yüzde 60’ının dağıtıl 
dığını söyledi.
Peker, "Son taksi 
dimizi 15 Şubat 2013

Cuma günü 
ödeyeceğiz. Böylece 
ortaklarımızın tüm 
alacakları ödenmiş 
olacak" dedi.

Marmarabirlik’in 
Orhangazi 
Caddesi’nde bulu
nan ve kullanıl
mayan depolarının

Belediyenin Serbest 
Bölgedeki arsalarıy
la takas yapılması 
konusunun da 
görüşüldüğü

ziyarette, 
konunun 
netleşmediği belir 
tilerek, resmi kurum- 
lardan gerekli görüş
lerin gelmesinden 
sonra takasın 
gerçekleşerek depo
ların Belediye 
devredileceği belir
tildi.
Gemlik 
Belediyesi’nin 
depoların bulunduğu 
alanı Eğitim Alanı 
olarak planlarda 
değişiklik yapıldığı, 
depoların 
bulunduğu alana 
ilçenin ihtiyacı olan 
okul yapılacağı öğre
nildi.

DIŞ TİCARET ELEMANI
*25-35 YAŞ ARASI

*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 
İNGİLİZCE YAZIŞMA VE 

GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
*İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA 

ÇALIŞACAK, 
ÜNİVERSİTELERİN EN AZ 2 YILLIK, 

TERCİHEN 4 YILLIK BÖLÜMLERİNDEN MEZUN, 
*MS OFFICE PROGRAMLARINI 

İYİ DERECEDE BİLEN, 
*ERKEK ADAYLARIN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY & BAYAN
ELEMAN ALINACAKTIR. 

BAŞVURULAR efendioglu@efendioglu.com.tr 
ADRESİMİZE CV'LI OLARAK YAPILACAKTIR 

EFENDİOĞLU MERMER SAN.TİC.A.Ş. 
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05FaX:0-224-586 00 07 
E-mail: efendioglu@efendioglu.com.tr

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN 

DUYURU
IPARD Programı Bilgilendirme 

Toplantısı Yapılacaktır
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa 

İlinde de uygulanmaya başlanacak olan AB Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Programı (IPARD) 9. Başvuru Çağrı ilanına çık
mış bulunmaktadır.

Söz konusu Program kapsamında İl 
Koordinatörlüğümüz 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, çift
lik faaliyetleri çeşitlendirilmesi (Arıcılık, süs bitkileri, tıbbi 
ve aromatik bitkiler), yerel ürünler ve mikro işletmeler, kır
sal turizm, kültür balıkçılığı alanlarındaki uygun projelere 
hibe destekleme faaliyetlerinde bulunulacaktır.

Program kapsamında, 5.000 Avro’dan, 3.000.000 
Avro’ya kadar değişen bütçeye sahip modernizasyon, kap
asite artırımı ya da yeni işletme kurulumu projelerine proje 
bütçesinin % 50’si ile %65’i arasında değişen oranlarda 
hibe desteği verilecektir.

Programa dâhil 42 ilde kullanılacak olan toplam hibe 
tutarı yaklaşık 1 milyar avro olup il bazında herhangi bir 
bütçe sınırlaması bulunmamaktadır.

7 Şubat 2013 Perşembe günü saat 13.30-15.30 arasında 
odamızda IPARD Programı Bilgilendirme toplantı yapıla
caktır.

Toplantıya tüm üyelerimiz davetli olup, katılacak olan
ların 513 1023 numaralı telefondan katılımlarını bildirmeleri 
gerekmektedir.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

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

mailto:efendioglu@efendioglu.com.tr
mailto:efendioglu@efendioglu.com.tr
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II

yerli Tramvay Türkiye için itMiinc kaynağı olacak
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nin danışman
lığında üretilen yerli 
tramvayın Türkiye 
için övünç kaynağı 
olduğunu söyledi. 
Çeşitli temaslarda 
bulunmak üzere 
Bursa’da bulunan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin danışman
lığında üretilen 
Türkiye’nin ilk yerli 
tramvayını Burulaş 
sahasındaki test 
pistinde inceledi. 
Beraberindeki 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ile birlikte 
tramvayın içini 
geçen Bakan Çelik, 
proje danışmanlığını 

yürüten Taha 
Aydın’dan tramvayın 
teknik özellikleri 
hakkında bilgiler 
aldı. Vatman 
koltuğuna da oturan 
Bakan Çelik, bir 
süre tramvayı ken
disi sürdü.

Türkiye için övünç 
kaynağı 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin görevi 
geldiği ilk günden 
beri yerli tramvay 
konusunu dil
lendirdiğini hatırla
tan Bakan Çelik, 
“Tabi biz çoğu 
zaman ‘başkanımız 
hayal ediyor’falan 
dedik. Ama bugün 
bunun bir hayal 
değil, gerçek 
olduğunu gördük. 
Bu teknolojinin 
sanayiciyle buluştu-

rulması noktasında 
başkanımızın büyük 
emeği olduğunu 
biliyorum. Bu 
Türkiye için bir 
övünç kaynağı. Hem 
Bursa ve Türkiye 
ulaşımında hem de 

uluslararası boyutta 
yer bulabilmesi çok 
önemli. Başta 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız olmak 
üzere emeği geçen 
herkesi kutluyorum” 
dedi.

Yakında caddelere 
çıkacak
Bursa’nın her alan
da kendi markalarını 
üretebilecek güçte 
olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe ise, 

Bursa’nın en önemli 
gücünün sanayi 
olduğunun altını 
çizdi. Bu gücü yerli 
tramvay konusunda 
çok iyi kullandık
larını kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Firma, üretim 
konusunda tüm bel
gelerini de aldı. 
Artık isteği ülkede 
ihalelere girebilecek. 
Bursa’nın bu gücü 
sayesinde Türkiye 
raylı sistem sanayi
inde 6’nci ülke, üre
timi yapan firma da 
7’nci firma oldu.
Yakında bu araçları 
Türkiye ve Avrupa 
caddelerinde göre
bileceğiz. Hedefleri 
olan bir Türkiye için 
bu tramvay üreti
minin iyi bir 
başlangıç olmasını 
temenni ediyorum” 
diye konuştu.

Oiomolıilılelıisılırlaizl(anıpanwlarıiiiııtieliwınlu
Türkiye'de 2013 
yılına iddialı 
hazırlanan otomobil 
firmalarının 
sıfır faizli krediden 
10 bin liraya varan 
indirimli kampa
nyaları, ikinci el 
otomobil pazarına 
darbe vurdu. 
Türkiye pazarında 
faaliyet gösteren 
yerli ve yabancı oto
mobil firmalarının 
sıfır faizin yanı sıra 
10 bin liraya varan 
indirimler yapması 
2. el oto sektörünü 
olumsuz yönde etk
iledi. Geçen sene 
devam eden kampa
nyaların bu yıl da 
devam ettiğini kayd
eden sektör temsil
cileri, cazip kampa
nyalar yüzünden 
ikinci el satışlarının 
düştüğünü belirtti. 
Bursa Oto

Galericiler Odası 
Başkanı Hakan 
Yanık, bunun ikinci 
el piyasasını ölüm
süz yönde etk
ilediğini söyledi.

"SIFIR FAİZLİ 
DARBE" 
Yanık, bir süredir 
yakındıkları kampa
nyaların, giderek 
arttığını anlatarak, 
"Bu kampanyalar, 
ikinci el otomobil 
pazarını, kelimenin 
tam anlamıyla yerle 
bir etti. Piyasa 
berbat durumda. 
Sıfır otomobilde 
sıfır faiz veren de 
var, 'şimdi al, bahar
da öde' diyen de 
var. Kampanyalar 
art arda geliyor. 
Bayilerde haddinden 
fazla araç var. Hala 
stoklarını 
bitiremediler. Durum

böyle olunca, müş
teri ikinci el galeri
lerin 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 fiy
atların üzerinde 
ödeme yapabilecek 
durumdaki vatan
daşların ise kampa
nyaların da etkisiyle 
sıfır otomobil satan 
bayilere yöneldiğini 
vurguladı.
Türkiye'deki 

ekonomik alım 
gücünün düşmesi, 
bankalardaki kredi 
limitlerinin dolması 
insanların araç 
atımında ciddi 
anlamda etkilediğini 
vurgulayan 
Yanık, "2012'den 
beklenilen 
başarıya ulaşa
madık. 2013 

yılında işlerin 
açılmasını istiyoruz. 
Şu an ikinci el 
araçların fiyatları 
yüksek değil. Gayet 
normal bir fiyatı var. 
2012 yılında sıfır 
otomobil araçlarda 
yapılan kampa
nyaların kendilerini 
etkiledi. 2013 inşal
lah beklentilerimizi 
karşılar.
Kampanyalar bizi 
etkiledi. İkinci el 
otomobilde bir dur
gunluk yaşanıyor. 
Vergilerin ve 
ÖTV'nin bayiler 
tarafından 
karşılanması, sıfır 
faiz uygulamaları, 
model değişikliğin
den dolayı ciddi 
anlamda indirim 
yapılması ikinci el 
araçların satışını 
bayağı etkiledi" 
ifadelerini kullandı.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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■Ml!İilllllBll!li|ll InflasTOi bHıl tıniteri asn
Sağlıkta ikinci 10 
yıllık dönüşümün 
ayrıntıları belli 
oldu. Yeni dönemde 
göz, diş protezi, 
nöroloji, çocuk 
alerjisi gibi alanlar
daki hekim eksiği 
çözülecek.
6 hafta sonraya 
atılan randevular 
sebebiyle tedavi 
olamayan hastalar 
yan dal uzmanı 
doktorlarla aynı 
hafta muayene ola
bilecek. Pratisyen 
hekimlerin ilaç yaz 
ma merkezi gibi 
çalıştığı aile hekim
liği kurumu yeni 
den yapılandırıla
cak. Buralarda 
uzman hekimler 
görev yapacak. Aile 
diş hekimliği kuru
larak dişler çürüme 
den takibe alma 
cak. Bir hafta önce 
Bakanlar Kurulu'na 
giren Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzin 
oğlu göreve hızlı 
başladı.
Bakan Müezzin 
oğlu, AK Parti 
Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin ve 22 
sağlıkçı vekille 
buluştuğu toplantı
da Sağlıkta 2023 
Vizyonu'nu masaya 
yatırdı.
KANSER 
ENSTİTÜLERİ 
KURULACAK 
- Toplumda 
giderek artan ve 
Türkiye'de her 
dört ölümden 
birinin nedeni olan 
kanser vakalarına 
karşı Kanser 
Araştırma Enstitü 
sü kurulacak. Bu 
Enstitü ile Türki 
ye'de kanser

hastalıklarının 
önlenmesine yöne
lik araştırmalar 
yapılacak.
- Kronik hastalıklar 
ve meslek hastalık
larındaki artış ise 
kurulacak "Kronik 
Hastalıklar Enstitü 
sü" bünyesinde 
takip edilecek. 
Şişmanlık ve meta 
bolik bozukluklara 
karşı beslenme ve 
metobolizmayla 
ilgili bir kurum 
hizmete girecek. 
- Artan psikolojik 
rahatsızlıklar ve 
antidepresan kul
lanımının azaltıl
ması amacıyla 
uiüsâi rcüh Sâğıiğı 
Enstitüsü kurula
cak. Şizofrenleri bu 
merkez tedavi ede
cek.
- Şu anda 400 bin 
kişiye verilen evde 
bakım hizmetlerinin 
kapsamı 
genişletilecek. İl ve 
ilçelerle sınırların
daki yatalak hasta
lara verilen evde 
bakım hizmetleri 
köylere kadar 
yaygınlaştırılacak. 
- Vücudunda 
yaralar çıkan hasta
lar evde bakım 
hizmeti sunan dok- 
torlarca evlerinde 
ziyaret edilerek 

tedavi edilecek. 
-Her bir hasta bir 
doktora kaydedile
cek evde bakımdan 
yararlanan vatan
daş sayısı 600 bine 
çıkacak.
AİLE HEKİMLİĞİNE 
UZMAN DOKTOR 
TAKVİYTESİ 
- Aile hekimliği ilaç 
yazma merkezi 
olmaktan çıkacak. 
Günde 120 hasta 
muayene etmek 
zorunda kalan göz, 
kulak burun boğaz 
gibi branşlar rahat
latılacak. Günde 50 
hastaya bakması 
yönünde organiza
syon kurulacak.
-Âıı'e hekimlerinin 
çoğunu pratisyen 
hekimler oluştur
duğu için vatan
daşların rağbet 
etmediği birinci 
basamakta en az iki 
yıl uzmanlık yapan 
doktorlar aile heki
mi olacak. Aile 
hekimliğinde 
yardımcı eleman 
sayısı artırılacak. 
- Ağız ve diş 
sağlığındaki eksik
ler giderilecek. Her 
ailenin bir diş heki
mi olacak. Bunlar o 
ailedeki çocuk ve 
yetişkinlerin dişleri
ni bire bir takip 
edecek.

2013 yılının ilk 
enflasyon rakamları 
beklentilerin 
üzerinde geldi. 
TÜİK'den açıklanan 
rakamlara göre;
2013 yılı Ocak ayın
da TÜFE yüzde 1.65 
olarak gerçekleşti. 
Ocak ayında 
TÜFE'nin yüzde 1.11 
oranında gelmesi 
bekleniyordu.
ÜFE ise yüzde -0,18 
oranında geldi. 
Ocak ayı itibari ile 
yıllık enflasyon

Mili İMİiİMİhllIlll
Kasko sigortasında 
geçen hafta sessiz 
sedasız iki önemli 
değişiklik yapıldı. 
Buna göre artık araç 
pert olduğunda araç 
sahipleri poliçede 
yazan sigorta 
değerini değil, 
piyasa değerini ala- 
cak.îkinci konuda 
araç tamirleri ile 
ilgili. Araç sahipleri 
artık poliçeye bağlı 
olarak her servise 
gidemeyebilecek. 
Hürriyet Gazetesi 
sigorta yazarı 
Noyan Doğan bu iki 
önemli gelişmeyi 
yazdı.
Bir süredir kaskoda, 
sigorta şirketleri ile 
tüketici arasında 
ciddi sorunlar 
yaşanıyor. Kasko 
sigortasına yönelik 
şikayetler, iki 
nedenden kay- 
naklanıyor.Bir:

yüzde 7.31 olarak 
gerçekleşti. Beklenti 
yıllık enflasyonun 
yüzde 6,74 olması

bekleniyordu. 
Ocak ayının zam 
şampiyonu ise 
domates oldu.

Sigortalılar, hasar 
durumunda 
poliçede yazan sig
orta değerini alama
maktan yakınıyor. 
Konuyu açayım. 
Kasko sigortası 
yapılırken poliçeye, 
aracın sigorta 
değeri yazılır. Prim 
de bu değer 
üzerinden 
hesaplanır.
Hal böyle olunca da 
araç, çalındığında 
ya da ağır hasara 
uğradığında yani, 
pert olduğunda; 
vatandaş, poliçede 
yazan sigorta 
değerini almayı bek
liyor. Şirketler ise 
aracın piyasa 
değerini ödüyor. 
Eski model araçlar
da aradaki fark 2-3 
bin lira olmasına 
karşın, yeni mod
ellerde bu fark, 8-10 
bin liralara kadar

çıkıyor. Şirketlerin 
yaptığı doğrudur, 
yanlıştır...
O, ayrı tartışma 
konusu... Ama 
durum bu. 
Sigortalılar da işte 
bu uygulamada 
şikayetçi. 
İkinci şikayet 
konusu ise, kaşkolü 
araçların onarımın- 
da; sigorta şirket
lerinin orijinal parça 
yerine, yan sanayi 
parça kullandırt- 
maları. Bu iki 
konu yüzünden de 
tüketicilerin 
sigorta şirketleri 
ile sigorta 
şirketlerinin de 
tamirhaneler ve 
otomotiv şirketleri 
ile tamirhanelerin de 
eksperlerle arası 
açık. Anlayacağınız 
ortada ciddi kriz 
yaşanıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ
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

İtfaiye 110 Telefon Arıza 121
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA, 186
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt. Md. 

Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

513 11 74
513 13 53
513 10 57KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51 Karayolları 513 13 08
C.Savcılığı 513 10 53 Liman Baş. 513 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md.

Özel İd. Md.
513 37 42

ULAŞIM 513 15 07
513 14 14Tapu Sicl. Müd.

Pegasus Akmış Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12 Müftülük 513 13 64
Aydın Turizm 513 20 77 Gümrük Md. 524 85 86
Süzer Turizm 512 10 72 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49 ilçe Tarım Müd. 513 10 45
Anıtur
Kamil Koç

514 47 71
512 01 63 ilçe Seç. Md. 513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66HASTANELER

naiK cgııım ıvıuu 
İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 517 34 00 RFimlVE
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı
Tomokay Tomografi

513 10 68
513 65 29 Santral 513 45 21 -23

Konur Tıp Mrk. 514 80 88 Başkanlık 513 45 20
513 24 32
514 57 96TAKSİLER

Zabıta
BUSKİ

Körfez Taksi 513 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Taka! 513 24 67 Muhasebe Md. 513 45 21-182
Güven Taksi 513 32 40 Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Gemlik Taksi 513 23 24 Su Arıza Yalnız 185
Manastır Taksi 517 33 94

Gemlik KErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

attıAii
VAPUR - FERİROT

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

OTURÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 513 1O 79
MAR-PET Si3 3O 33
Tuncay Otogaz S13 10 4S
Beyza Petrol S13 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI :.449O 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
CELAL İLE CEREN: 
-11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30 
CM101MMXI FUNDA- 

MENTALS:11:30-14:30- 
17:30-20:30 

G.D.0 KARAKEDİ: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15
REZERVASYON 

5133321
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 
EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje. İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı köfîCit projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırif^yjajlçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok* yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

Akıncı Sitesi; Size hayallerimizin büyüklüğüme göre 
teraslardan b^hçş katlarına kadar’heh’birryüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

Hemen Arayın !

Ofhamye en 
Mb

Kayhan Mh Gemlik

□ 0(224)

| 4417244

aliberkerakçncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis.

‘Alffrişehlr Mh. Ata Blv?kl6:^®izel+ıler Iş'Mrk. j 
:K3l;3 D!24 Nilüfer / BURSA. -
TpLQ(224),44] Gsp;Q](533) 47/M4 48 .

Gemlik Ofi$
Eşref DiNÇEP Mal?. Asilhan No:47 Gemlik i BURSA 
Tel:0224 514 4,8 41'' ' 
info^âhberkerakınbf.cöm-' ■ • BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /

▼ YENİ MAHALLE /ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

http://www.aliberkerakinci.com


MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

www.manastiremlakgemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri

«lElMK

TEL a FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 03 E-MAIL manastiremlak@hotinan.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com-www.ilan.com.tr/manastiremlak

iMiıiıa 
HlIMlMMl
Bir şahsın başkalarına ait 
kimlik veya kimlik bilgilerini 
kullanma ve resmi belgede 
sahtecilik, uyuşturucu ile 
uyarıcı madde ticareti yapma 
veya sağlama suçlarından 
arandığını belirledi. Syf 3’de50 Kr
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhğı’nın uygulayacağı proje ile ilçemizde 
devlet korumasındaki çocuklar, kurulacak çocuk ve sevgi evlerinde bakılacak

İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube müdürleri ve Okul
müdürleri ilk yarı yılın değerlendirmesini yaptılar

EfrniınılB dönem sonu 
değetlendirmesivanıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhğı’nın 
uygulamaya koyduğu "Çocuk Evleri 
Projesi" Gemlik'te de yaşama geçirili yor.
5395 Sayılı Çocukları Koruma Kanunu’na 
istinaden Gemlik'te üç ey önümüzdeki 
günlerde hizmete girecek. Üç evde ilk etap
ta devlet koruması altındaki 15 çocuk 
hizmet alacak. Gönül elçilerinin, koruyucu 
aile, eğitim, sosyal ve maddi desteklerde 
bulunabileceği belirtildi. Sayfa 2’de

Gemlik'te bulunan toplam 30 okul ve 
kurum müdürlerinin katılımıyla 2012- 
2013 eğitim ve öğretim yılının birinci 
dönem sonu değerlendirmesi ile II. 
dönem hazırlıkları masaya yatırıldı. 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bazı anlar...
Bazı anlar vardır, bir şey yapmak 

gelmez içinden...
Yazı yazmak, yürümek, konuş

mak, hatta yemek yemek bile iste
mezsiniz böyle anlarda...

Bu anlarda, söyleneni anlamaz, 
önünüzdekini bile göremezsiniz.

Konuşmak ister konuşama*zsınız.
Üç maymunu oynarsınız o za 

man...
Duymuyorum, görmüyorum, ko 

nuşmuyoruml...
İçinizdeki fırtınayı dindiremezsi 

niz.
Sizi esir almış olan içsel duygu

ları atamazsınız. Devamı syf 4’de

gürsel şensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BÎRİMİ.

• İş Yeri Hekimliği 0 Portör Muayeneleri
• îş Güvenliği Uzmanlığı • îşe Giriş Raporu

• İlk Yardım Eğitimi 9 Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

• Risk Analizi S Periyodik Kontroller

http://www.guiselsensoyosgb.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.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotinan.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com-www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guiselsensoyosgb.com
mailto:info@gurselsensoyosgb.com


Gemlik Körfez Sayfa 26 Şubat 2013 Çarşamba

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 
bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik Körfez

100 işyerinden 27 si 
eleman Unlamıyor

Beden işçisi, temiz 
lik görevlisi ve gar 
son istihdamı arta- 
cak-İŞKUR'un "Tür 
kiye İşgücü Piyasa 
sı Talep Araştırma 
sı"na göre, 100 işy
erinden 18'inde açık 
iş var ve her 100 
işyerinden 27'sinde 
eleman temininde 
güçlük çekiliyor 
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR), istihda mın 
artırılması ve işsi
zliğin azaltılması 
hedefi doğrul tuşun
da Türkiye 
genelinde işgücü 
piyasasının talep 
boyutunu tespit 
edebilmek amacı ile 
"Türkiye İşgücü 
Piyasası Talep 
Araştırması" yaptı. 
Türkiye genelinde, 
127 bin 687 iş 
yerinde işverenler 
ile yüz yüze ger 
çekleştirilen görüş 
meler sonucunda 
derlenen verilere 
dayanılarak yapılan 
araştırma, Türkiye 
genelinde tüm il, 
ilçe ve köyleri de 
kapsayacak şekilde 
hazırlandı.
Her 100 işyerinden 
18'inde açık iş var 
Araştırma sonuçla 
rina göre Türki 
ye'de her 100 iş 
yerinden 18'inde 
açık iş var ve her 
100 işyerinden 
27'sinde eleman 
temininde güçlük 
çekiliyor. İşverenler, 
eleman temininde 
güçlük çekmelerinin 
nedeni olarak yüzde 
54 oranında "yeterli 
beceri ve niteliğe 
sahip eleman bulu
namaması", yüzde 

51 oranında "hiç 
eleman bulunama
ması”, yüzde 45 
oranında "tecrübeli 
eleman bulunama
ması", yüzde 27 
oranında "önerilen 
ücretin yeterli bulu
namaması" ve 
yüzde 26 oranında 
"çalışma ortam ve 
koşulları nın beğe
nilmemesi"™ gös
teriyor.
İşveren, yeterli 
bilgisi olan işçi 
istiyor 
Açık işler için yüzde 
63 oranında asgari 
bir eğitim düzeyi 
talep edili yor. Buna 
göre, açık işler için 
yüzde 27 oranında 
lise altı eğitimliler, 
yüzde 20 lise ve 
dengi eğitimler ve 
yüzde 16 lise üstü 
eğitimliler tercih 
ediliyor.
Açık işler için talep 
edilen ek beceriler 
incelendi ğinde, 
açık işlerin yüzde 8'i 
için ya bancı dil 
yeterliliği, yüzde 
17'si için bilgisayar 
destekli çalışma, 
yüzde 11'i için satış 
ve pazar lama, 
yüzde 18'i için proje 
tabanlı çalışma, 
yüzde 27'si için 
etkin hesap yapa
bilme, yüzde 28'i 
için sorun çöze
bilme, yüzde 41 'i 
için iletişim ve ifade 
etme, yüzde 48'i için 
takım çalışması 
becerileri, yüzde 
70'i için fiziksel 
yeterlilik ve yüzde 
71 ’i için mesleğe 
ilişkin yeterli bilgi 
talep edildiği tespit 
edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhğı’mn uygulayacağı proje ile ilçemizde 
devlet korumasındaki çocuklar, kurulacak çocuk ve sevgi evlerinde bakılacak

Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığının uygu
lamaya koyduğu 
"Çocuk Evleri 
Projesi" Gemlik'te 
de yaşama geçirili 
yor.
5395 Sayılı Çocuk
ları Koruma 
Kanunu’na istinaden 
Gemlik'te üç ev 
önümüzdeki gün
lerde hizmete gire
cek.
Üç evde ilk etapta 
devlet koruması 
altındaki 15 çocuk 
hizmet alacak. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret eden Aile ve 
Sosyal Politikalar İl 
Müdür yardımcıları 
Osman Kahraman, 
Aydın Kalkan, 
Hayrettin Altıntaş ve 
Bursa Kaplıkaya 
Çocuk Yuvası 
Müdürü Sadettin 
Bayhan, projeye 
destek amacıyla 
Gemlik'ten gönül 
elçileri beklediklerini 
ifade ettiler.
Gemlik'te Sosyal 
Hizmet Merkezi aça
caklarını ifade eden 
Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdür 
Yardımcısı Osman 
Kahraman, gönül 
elçilerinin, koruyucu 
aile, eğitim, sosyal 
ve maddi destek
lerde bulunabile
ceğini vurgulayarak, 
Gemlik'te faaliyete 
geçirecekleri üç 
adet çocuk evinin

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

teşrifine de katkı 
sunabileceklerini 
söyledi.
0-18 yaş grubunda 
olan ve devlet koru
ması altında bulu
nan bütün çocuk
ların ilgili yasa 
gereği çocuk evleri 
konsepti, sevgi 
evleri ve rehabili 
tasyon merkezlerin 
de hizmet aldığını, 
koruyucu aile uygu
lamasıyla da çocuk
ların geleceğinin 
garanti altına 
alındığını belirten 
Osman Kahraman, 
Gemlik'te de çocuk 
evleri konseptini 
uygulamaya koya
caklarını ifade etti.

GÖNÜL 
ELÇİLERİ 
Gönül elçilerinin 
önemine de değinen 
Kahraman, "Bursa 
ve illerde gönül elçi
leri örgütlenmesini 
Sayın Valilerimizin 
eşleri yapmakta. 
Gemlik'te de aça

cağımız Sosyal 
Hizmet Merkezi 
kanalıyla gönül 
elçiliği çalışmasını 
yürütmeyi planlı 
yoruz. Çocuk evle 
fimizin tefrişatı için 
Gemlikli esnafın, 
hayırsever vatan
daşlarımızın deste
ğiyle beyaz eşya, 
karyola, televizyon, 
halı, çekyat, perde 
gibi eksiklerimizin 
tamamlanması 
halinde gönül elçi
leri çalışması da 
başlamış olacaktır. 
Bu oldukça önemli 
sosyal hizmete 
herkesin katkı sun
masını bekliyoruz. 
Koruyucu aile olmak 
isteyen vatandaşları 
miza da kapımız 
açıktır" dedi.
Belediye Başkan 
Yardımcıları Nazmi 
Koçak ve Muharrem 
Sarı ile birlikte Aile 
ve Sosyal Politikalar 
il Müdürlüğü temsil
cilerini makamında 
ağırlayan Belediye 

Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, hem 
toplum, hem Gemlik, 
hem de geleceğimi 
zin teminatı çocuk
larımız için oldukça 
önemli olan bu 
proje ye her türlü 
desteği verecekleri
ni bildirdi.
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
"Proje bizi hem 
heyecanlandırdı, 
hem de mutlu 
etti. Gemlikli 
esnaf ve hayırsever 
vatandaşlarımızın da 
özellikle tefrişat 
konu sunda büyük 
destek verecek
lerinden eminim. 
Devlet koruması 
altına alınan 
çocukla nmıza sahip 
çıkmak hepimizin 
insani ve sosyal 
görevidir. Gemlikte 
yaşama geçecek 
olan Çocuk Evlerine 
sahip çıkmak da 
kutsal bir görevdir" 
dedi.
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lütoııııı Mil »Mm Kıllımı, îıHıılı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Aranan Şahıslar 
Büro Amirliği 
yakaladıkları bir 
şahsın başkalarına 
ait kimlik veya kim
lik bilgilerini kullan
ma ve resmi 
belgede sahtecilik, 
uyuşturucu ile 
uyarıcı madde 
ticareti yapma veya 
sağlama suçların
dan arandığını 
belirledi. Yakalanan 
zanlı çıkarıldığı adli 
mahkemelerce 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Kasten öldürme 
suçundan 11 yıl 8 
ay hapis cezası ile 
aranan H.Ş., cebir 
tehdit kullanarak 
kişi hürriyetin yok
sun kılma suçun
dan 3 yıl 4 ay hapis 
cezası ile aranan 
B.A., iş yeri 
dokunulmazlığını 
ihlal etme ve 
hırsızlık suçundan 
2 yıl 1 ay hapis 
cezası ile hakaret, 
dolandırıcılık, 
hizmet nedeni ile 
kötüye kullanma

1İ iil 810 |lW HlOİSÎ! silili İli İKİM
Bursa'da, 15 bin 
670 paket bandrol
süz sigara ele 
geçirildi. 
Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, bir kişinin 
piyasa çok sayıda 
bandrolsüz sigara 
süreceği ihbarı 
üzerine harekete 
geçti. Yapılan istih

MerflhıeıUen Diişen Yaslı Kadın Öldü
Yıldırım’da evinin 
merdivenlerinden 
düşen yaşlı kadın 
ağır yaralı olarak 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybetti.
Ulus Mahallesi 
İtaat Sokak'taki 

suçlarından toplam 
6 dosya ile aranan 
İ.S., taksirle ölüme 
neden olmak 
suçundan aranan 
M.E.A., 6136 SKM 
ve basit yaralama 
suçlarından toplam 
1 Yıl 11 ay 1 gün 
hapis cezası ile 
aranan K.K., imar 
kirliliğine neden 
olmak suçundan 15 
bin TL adli para 
cezasıyla aranan 
R.Ç., taksirle bir 
kişinin yaralan
masına neden olma 
suçundan 2 bin 240 
TL adli para ceza? 
sıyla aranan S.E., 
başkalarına ait kim
lik veya kimlik bil
gilerini kullanma ve 
resmi belgede 
sahtecilik, uyuştu
rucu ile uyarıcı 
madde ticareti 
yapma veya sağla
ma suçlarından 
aranan M.G., töre 
saiki ile öldürme 
suçundan aranan 
S.K., taksirle ölüme 
neden olma suçun
dan aranan M.A..
6136 S.K.M. suçun
dan Bursa 
Cumhuriyet 

barat çalış
malarının ardından 
ekipler, bu kişinin 
aynı suçtan 
sabıkası bulunan 
Halil Ö.(33) 
olduğunu belirledi. 
Polis ekipleri, zanlı 
ve yanındaki 
arkadaşı Melih T'yi 
(33) merkez 
Osmangazi ilçesi 

dört katlı binanın 
en üst katında 
ikamet eden 
Pinumhan
Çelik (90) üçüncü 
katta oturan 
akrabasının 
yanına gitmek için 
merdivenlerden

Başsavcılığının 
12/2-4128 ilan sayılı 
yakalama emriyle 1 
yıl hapis cezasıyla 
aranan E.K., cebir 
tehdit veya hile kul
lanarak kişiyi hür
riyetinden yoksun 
kılma suçundan 3 
yıl 4 ay hapis ceza
sı ile aranan A.S., 
itimadı su istimal 
sonucu hırsızlık 
suçundan bin 900 
TL adli para ceza
sıyla aranan C.A., 
yaralama suçundan 
8 yıl 4 ay hapis 
cezası ile aranan 
A.S., hakaret, tehdit 
ve basit yaralama 
suçlarından aranan 
M.K. tutuklunun 
kaçmasına imkan 
sağlama suçundan 
10 ay hapis cezası 
ile aranan Ş.Ç., 
zorla kaçırıp alıkoy
ma suçundan 5 yıl 
hapis cezasıyla 
aranan S.A., alkollü 
araç kullanma 
suçundan yakala
ma emriyle aranan 
Y.Ç., basit yaralama 
suçundan yakala
ma emriyle aranan 
G.G., imar kirli 
liğine neden olmak

Uluyol Caddesi'n 
den Yıldırım ilçesi 
Otosansit bölge
sine kadar takip 
etti. Zanlıların 
sigaraları Mehmet 
Ali D'ye (54) ait 
depodan otomobile 
yükledikleri sırada 
operasyonda, 15 
bin 670 paket band 
rolsüz sigara ele 

inmek istedi. Bu 
esnada, dengesini 
kaybederek düşen 
Çelik, ağır 
yaralandı.
Yakınları 
tarafından hastan
eye kaldırılan 
Pinumhan 

suçundan 10 ay 
hapis cezasıyla 
aranan F.Ş., 
hizmet nedeniyle 
güveni kötüye kul
lanma suçundan 6 
bin 80 TL adli para 
cezasıyla aranan 
E.A., taksirle bir 
kişinin yaralan
masına neden 
olma suçundan 2 
bin 200 TL adli 
para cezasıyla 
aranan C.G., 
hırsızlık suçundan 
yakalama emriyle 
aranan A.F.B., 
hırsızlık suçundan 
2 yıl 8 ay hapis 
cezasıyla aranan 
U.İ., silahla yağma 
suçundan 
6 yıl 1 ay 10 gün 
hapis cezasıyla 
aranan F.A., birden 
fazla kişi tarafından 
birlikte yağma 
suçundan 8 yıl 9 ay 
16 gün hapis ceza
sıyla aranan İ.K., 
basit yaralama 
suçundan aranan 
M.D.yakalanarak, 
çıkarıldıkları 
adlı mahkemelerce 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi 

geçirildi.Gözaltına 
alınan 3 kişi, emni 
yetteki ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
5 Mayıs'tan bu 
yana 100 bin paket 
bandrolsüz sigara 
ele geçirildi, 200 
kişiye para cezası 
uygulandığı 
belirtildi.

Çelik, yapılan 
müdahalelere 
rağmen hayatını 
kaybetti. 
Cumhuriyet 
savcılığı, 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı

Inıııftı n Blı 
Mil M|M HUll

Orhangazi’de, alt- 
geçiti kullanma
yarak ana yoldan 
karşıya geçmek 
isteyen 65 yaşın
daki Fatma Yılmaz 
kaya, üzerinde 
vinç monte edilen 
kamyonun çarp
ması sonucu öldü. 
Yılmazkaya'ya 
çarpan kamyon 
sürücüsü uzun 
süre aracından 
inemedi.
Kaza, dün saat 
11.30 sıralarında 
Orhangazi'den 
geçen Bursa- 
Yalova Karayolu'n 
da meydana geldi. 
Üreğil Köyü'nde 
yalnız yaşayan 
Fatma Yılmazkaya, 
çarşıdan alışveriş 
yaptıktan sonra 
elindeki çanta ve 
poşetlerle termi
nalin bulunduğu 
alandaki alt- 
geçidin hemen 
yanından yolun 
karşına geçmek 
istedi. Aniden yola 
fırladığı öne 
sürülen Fatma 
Yılmazkaya'ya bu 
sırada Yalova'dan 
Bursa yönüne 
giden 35 yaşında
ki Mahmut Aydın 
yönetimindeki 16 
AT 681 plakalı 
vinç monteli 

KI)Ş€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GUL.ER A^JANS

kamyon çarptı. 
Çarpmanın şiddeti 
ile baş ve vücud
unun çeşitli yer
lerinden yaralanan 
Fatma Yılmazkaya 
için ambulans 
çağrıldı. Yaralı 
kadın Orhangazi 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 
Hastanede bilinci 
açık olan Fatma 
Yılmazkaya aniden 
fenalaştı İç kana
ma ycyn Uivji 
değerlendirilen 
kadın doktorların 
yaklaşık yarım 
saat süren müda
halesine rağmen 
kurtarılamadı.
Kaza sonrası şoka 
giren kamyon 
sürücüsü 
Mahmut Aydın 
uzun süre aracın
dan inemedi. 
Polis ekiplerinin 
yardımı ile 
kamyondan inen 
Mahmut Aydın, 
gözaltına alındı. 
Ureğil Köyü'nde 
yalnız oturan ve 
çocuğu olmayan 
Fatma 
Yılmazkaya’nın 
eşinin İstanbul'da 
bulunduğu ve 
uzun süredir yanı
na gelmediği 
ifade edildi.

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

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

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

Bazı anlar...
Hepimiz zaman zaman böyle anları 

yaşarız.
Bir sıkıntı kaplar içinizi, patlayacak 

gibi olursunuz.
Nedenini, niçinini bilemezsiniz...
Esir alır o duygu sizi...
Esnersiniz, gerinirsiniz, uyku basar, 

uyuyacak yer bulamazsınız.
Sersem tavuk gibi dolaşır bedeniniz 

ortalarda..
Ne yaptığınızdan haberdarsınızdır, 

ne yapacaklarınızdan...
İçinizi af akanlar basar.Sfh
Ecinciler dolaşır çevrenizde...
Başınız döner, bayılacak gibi olur

sunuz bir an...
Oflayıp, püfleyip atmak istersiniz içi 

nizdekini...
Atamazsınız...
Zaman geçmek bilmez.
Gündüz gece, gece gündüz olsun 

istersiniz..
İçinizdeki bombayı patlatamazsınız.
Bir patlasa da rahatlasam dersiniz.
Bir patlasa..
Duygulanırsınız, ağlamak gelir bir 

ani:
Gözlerinizden yaşlar boşalsın ister 

siniz.
O’nu da beceremezsiniz.
Benliğinizi de esir almıştır o duygu...
Yeter dersiniz, yeter... yeter...
Kurtuluş yoktur.
Elleriniz kelepçeli, gözleriniz bağlı, 

ağzınız ise bantlıdır.
Çırpınır durursunuz.
Çırpındıkça daha da çıkmaza doğru 

sürükler bir girdap içinizi...
Dolanır, dolanır çeker sizi içine...
Dipsiz bir kuyuda sanırsınız kendi

nizi.
Nasıl yukarıya çıkacağınızı 

bilemediğiniz bir kuyudur bu...
Bir el, bir ip, bir umut bekler durursu 

nuz.
Gözlerinizi açtığınızda bir hayal dün 

yasında bulursunuz kendinizi...
Yaşıyor muyum diye çimdiklersiniz 

kendinizi...
Ay!., diye bağrış sesi yankılanır 

çevreye..
Öyleyse yaşıyorsunuz.
Yaşamak güzel şey..
Varolmak, yaşamanın aynası...
Nedenini, niçinini sormadan yaşa

mak.
Nefes almak..
Koklamak, duymak ve görmek herşe 

yi..
Atabilmek içindeki sıkıntıyı, bir daha 

gelmemek üzere..
Üzülmemek, sıkılmamak ve yaşamın 

tadına varabilmek içini.
O anı silmek aklınızdan.
Yanlız yaşamak olmalı aklınızda.

Saadet Partisi ilçe Başkanı Sedat Özmen, Cumhuriyet tarihimizin 
yüz karası durumu yaşatanlara seslendi:

İMİM İM MMİII |İtel('
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı köy ve 
mahalle gezilerini 
sürdürüyor. 
SP İlçe Başkanı 
Sedat Özmen'in 
başkanlığında bir 
grup ile Gençali 
Mahallesini ziyaret 
ederken, İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız Başkanlı 
ğı’nda bir grupta 
Yeniköy’ü ziyaret 
etti.
Ziyaretlerde 
köylülerin zeytin 
fiyatla rındaki 
düşüklükten dolayı 
çektikleri sıkıntıları 
dile getirdiler.
Tüm tarım ürün
lerinde olduğu gibi 
zeytinde de girdi 
maliyetlerin her yıl 
artış gösterirken, 
zeytin fiyatlarının 
üreticiyi kurtar- 
mayıp zarar

ettirdiğini, bundan 
dolayıda çiftçinin 
bankalara borç
landığını ve belinu . 
doğrulamadığını 
ifade ettiler.
Yeniköy ziyaretin 
de köylülerin 2B 
yasasından şika 
yet ettikleri görül 
dü.
Açıklanan rayiç 
bedellerin çok yuk-

sek olduğunu 
söyleyen Yeniköy 
sakinleri, Bu 
meblağların kendi
lerini aştığını ve 
çok sıkıntıya 
soktuğunu ifade 
ettiler.
Teşkilat Başkanı 
Yıldız, iktidarın 
2B yasası ile ülke 
insanının bir derdi 
ne derman olalım

düşüncesi ile 
değil bütçe açıkları 
ve borç yükü 
nedeni ile 
çıkarıldığını 
söyleyerek, 
bundan dolayı 
ülkemizdeki her 
şeyi haraç 
mezat satıldığını 
söyledi.
Tüm yaşanan bu 
olumsuzluklardan 
tek çıkış yolu 
olduğunu belirten 
Özmen, “Tarım ve 
hayvancılığı bitirip ~ 
Cumhuriyet tari
hinin yüz karası 
durumu yaşatanlar 
saman ithal 
edenler gidecek, 
çiftçiye,emekliye, 
işçiye ve asgari 
ücretliye insanca 
yaşayacağı 
ücreti veren Milli 
Görüş’ün tek 
temsilcisi Saadet 
Partisi'nin iktidara 
gelmesidir.” dedi.

DIŞ TİCARET ELEMANI
*25-35 YAŞ ARASI

*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 
İNGİLİZCE YAZIŞMA VE 

GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA 

ÇALIŞACAK, 
ÜNİVERSİTELERİN EN AZ 2 YILLIK, 

TERCİHEN 4 YILLIK BÖLÜMLERİNDEN MEZUN, 
*MS OFFICE PROGRAMLARINI 

İYİ DERECEDE BİLEN, 
*ERKEK ADAYLARIN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY & BAYAN 
ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULAR efendioglu@efendioglu.com.tr 
ADRESİMİZE CV'LI OLARAK YAPILACAKTIR

EFENDİOĞLU MERMER SAN.TİC.A.Ş.
Açmalar Mevkii. Gedelek-Oriıangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05FaX:0-224-586 00 07
E-mail: efendioglu@efenılioglu.com.tr

Ucahe Yolcu 
Trafiği Ocak 
flyındaYüzde 
12.6Arttı
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 
(DHMİ), uçak ve 
yolcu trafiğinde 
artışın devam 
ettiğini açıkladı 
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 
(DHMİ), uçak ve 
yolcu trafiğinde 
artışın devam 
ettiğini açıkladı. 
DHMİ, 2012 yılın
da yüzde 10,4 
artışla 130 milyon 
630 bin 154 yolcu 
trafiğinin gerçek
leştiğini belirtti. 
2013 yılının ilk 
ayında da yolcu 
trafiğindeki 
artışın devam 
ettiği belirtilerek, 
bir önceki yılın 
Ocak ayına göre 
yüzde 12,6 artış 
gösterdi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:efendioglu@efendioglu.com.tr
efen%25c4%25b1lioglu.com.tr
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İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube müdürleri ve Okul müdürleri ilk yarı yılın değerlendirmesini yaptılar

Eğitimde dönem sonu 
değerlendirmesi yapıldı

Gemlik'te bulunan 
toplam 30 okul ve 
kurum müdürlerinin 
katılımıyla 2012- 
2013 eğitim ve 
öğretim yılının 
birinci dönem sonu 
değerlendirmesi ile 
II. dönem hazırlık
ları masaya 
yatırıldı.
Toplantıya, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri 
Burhan İnan, Ali 
Osman Cura ve 
Mehmet Duran ve 
okul müdürleri 
katıldı. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'in 
açış konuşması ile 
başlayan toplantıda 
Ercümen, değer
lendirmelerde 
bulundu.
Mehmet Ercümen, 
şöyle konuştu: 
"Birinci dönemde 
öğrenci başarı 
oranlarına 

baktığımızda özel
likle 9. sınıfların 
başarı düzeyinin 
yükseltilmesi, bunu 
gidermek için 
gerekli tedbirlerin 
alınması gerektiği
ni, bu bağlamda 
ikinci dönemde 
okullarımızda 
başarıyı arttırmak 
için okul ziyaretleri 
yapacağız. Öğret
menlerimizle 
toplantılar yapıp 
başarı seviyesi yük
sek olan dersleri 
miz He başarı 
seviyesi düşük olan 
derslerin öğretmen
lerinin bu konu ile 
ilgili yaptıkları çalış
maları gözden 
geçireceğiz. 
Başarıyı yüzde 80- 
90 seviyesine çıkar
manın ilçemiz 
stratejik planlama 
sının bir gereğidir. ” 
dedi.
Belirlenen gündem 
gereği olarak, Okul

- Aile Birliği ile ilgili 
uyguiamaiar, 
ölçme-değerlen 
dirme teknikleri, ; 
beceri dersleri ile 
ilgili notla yapılan 
değerlendirmeler, 
okul rehberlik 
faaliyetlerinin proje
lendirilmesi, 8. Sınıf 
öğrencilerinin okul 
tanıtım programları 
mn uygulanmasın
da okullarımızın 
verimli bir çalışma 
başlatmaları, okul 
web sitelerinin 
düzenlenmesi,

güncel hale getiril 
mesi, okul yayın 
kurullarının bu 
faaliyetlerde aktif 
olarak çalışmaları, 
okulun tüm etkinlik
lerinin bu sitede 
yayınlanması, okul 
larımızın istatistik! 
bilgilerinin düzen
lenmesi, stratejik 
planların güncellen
mesi, kamu hizmet 
standartlarına 
uygun olarak okul 
ve kuramlarımızın 
çalışmaları sürdür 
meleri, önümüzdeki 

eğitim öğretim yılı 
için ücretsiz ders 
kitaplarının sisteme 
girilmesi çalışma 
lan için komisyo 
nun kurulması, 
iş ve işlemlerin 
başlatılması, okul 
ve kuramlarımızın 
kullanım alanlarının 
tertip ve düzenli 
hale getirilmesi, 
bilim şenliği ile ilgili 
olarak tüm 
okullarımızın bu 
çalışmaya katıl
ması, proje çalış
malarında ortaklık
ların gerçekleştiril 
mesi, yerel projeler
imizden olan 
"Soframızda Sana 
Da Yer Var Projesi - 
Kitap İstasyonu 
Projesi"nin başarılı 
bir şekilde devam 
etmesi, İlimiz 
genelinde 
sürdürülen "Bu 
Benim Eserim-Hep 
Birlikte Başarılı 
Olalım - Çalışkan

Dokuzlar" 
projelerinin 
başarıyla 
sürdürülmesi, 
Ulusal projelerden 
olan "Okul Sütü 
Projesi", "Okullar 
Hayat Olsun” 
projelerinin hayata 
geçirilmesi için 
çalışmalara hız 
verilmesi, proje 
lerde diğer kurum 
ve kuruluşlarla 
işbirliğinin sağlan
ması, "Çocuk 
Oyunları 
Projesi"nin bu yıl 
da İlçemizde 
gerçekleşmesi için 
komisyon kurul
ması, MEB İzin 
Yönergesi gibi 
konular katılımcılar 
tarafından ele 
alındı.
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesindeki 
toplantı yapılan çiğ 
köfte ve künefe 
ikramından sonra 
sona erdi.

MıM termal ııırlzm merkezi sayısı 82've liM
Geçen ay Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Türkiye'deki 
Termal turizm merkezi 
sayısı 82'ye yükseldi. 
Bu kararla Termal tur
izm merkezi sayısını 
9'a çıkaran Kütahya, 
en fazla Termal turizm 
merkezine sahip il 
oldu.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yatırım ve 
İşletmeler Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre, geçen yıl 
sonuna kadar 33 ilde 
toplam 79 Termal tur
izm merkezi bulunuy

ordu.
Resmi Gazete'de 20 
Ocak'ta yayımlanan 
Bakanlar Kurulu 
Karan ile İzmir'de 
Bayındır, Sakarya'da 
Taraklı ilçeleriyle 
Kütahya'da merkeze 
bağlı Ortaca köyü de 
Termal turizm merkezi 
ilan edildi ve merkez 
sayısı 82'ye yükseldi. 
"Emet", "Emet- 
Günlüce", "Gediz- 
llıcasu", 
"Gediz-Murat Dağı", 
"Hisarcık-Esire", 
"Merkez-llıca Harlek", 
"Merkez-Ortaca", 
"Simav-Eynal, Çitgöl 

ve Naşa", "Tavşanh- 
Göbel" olmak üzere 
toplam 9 Termal tur
izm merkezine sahip 
Kütahya, merkez 
sayısı en fazla olan il 
konumunda bulunu 
yor.
Kütahya'dan sonra en 
fazla merkeze sahip 
iller, Balıkesir (8), 
İzmir (6), Manisa (5) 
ve Denizli (5) olarak 
sıralandı.
Kütahya dışındaki 
illerde yer alan Ter 
mal turizm merkezleri 
şöyle: "Balıkesir 
(Balya-Şifa, Bigadiç- 
Hisarköy, Edremit-

Güre, Gönen-Termal, 
Gönen-Ekşidere, 
Manyas-Kızık, 
Sındırgı-Hisaralan, 
Şusurluk-Kepekler), 
İzmir 
(Balçoya, Bayındır, 
Dikili, İnciraltı, 
Seferihisar- 
Doğanbey), 
Afyonkarahisar 
(Heybeli, İhsaniye- 
Gazlıgöl, Ömer 
Geçek, Sandıklı- 
Hüdai), Çanakkale 
(Ayvacık-Tuzla, Çan- 
Etili-Tepeköy, Ezine- 
Kestanbol, Yenice- 
Hıdırlar), Manisa 
(Kula-Emir, Salihli-

Kurşunlu, Turgutlu- 
Urganlı, Demirci- 
Hisar), Yozgat 
(Boğazlıyan-Bahariye, 
Sarı kaya Gelişme 
Alanı, Sarıkaya, 
Sorgun), Ankara 
(Haymana, 
Kızılcahamam, 
Kızılcahamam- 
Seyhamamı), Denizli 
(Akköy-Gölemezli, 
Buldan-Tri polis, 
Termal), Erzurum 
(Ilıca, Olur-llıkaynak, 
Pasinler), Sivas 
(Kalkım Balıklı 
Kaynak, Kangal- 
Bahkhçermik, 
Sıcakçermik), Aydın 
(Buharkent, Tralleis), 
Bursa (Dağyenice, 
Mustafakemalpaşa- 
Tümbüldek),

Eskişehir (Kızılinler, 
Mihalgazi-Sakarıılıca), 
Sakarya (Akyazı- 
Kuzuluk, Taraklı), 
Samsun (Havza-25 
Mayıs, Havza- 
Kaplıca), Uşak 
(Banaz- 
Hamamboğazı, Ören
cik), Yalova (Armutlu- 
Termal, Yalova- 
Termalj, Amasya 
(Terziköy), Ağrı 
(Diyadin-Köprü Yılanlı 
Davut Çermikleri), 
Bingöl (Ilıcalar), Bolu 
(Karacasu), 
Diyarbakır (Çermik), 
Kocaeli (Gölcük- 
Yazlık), Konya (Ilgın), 
Nevşehir (Kozaklı), 
Niğde (Çiftehan), 
Osmaniye (Haruniye), 
Rize........ vb.
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Metlere Karşı 3 Milyon Dolarlık Proje
Bursa Valiliği ve 
Japonya Uluslara 
rası İşbirliği Ajansı 
(JICA) ortaklaşa, 
"Türkiye'de ilk defa" 
gerçekleştirilecek 3 
milyon dolar 
maliyetli "Etkin Afet 
Risk Yönetimi İçin 
Kapasite Geliştirme" 
projesiyle, afet ve 
acil durumlarda 
tehlike ve riskler 
belirlenerek gereken 
önlemler daha etkin 
alınacak.
Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput, yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'deki deprem
lerde yıllardır 
can ve mal kaybı 
yaşandığını ve

büyük acılar çek
ildiğini devam 
edildiğini söyledi. 
Bu acıların yaşan
maması ya da en aza 
indirilmesi için 
valilik olarak ciddi 
projeler gerçek
leştirdiklerini dile 
getiren Harput, 
ülkede ilk defa 
gerçekleştirilen Afet 
Eğitimi ve Simülas 
yon Merkezi projesi
ni hayata geçirdik
lerini hatırlattı..
Bir başka projenin 
de JICA işbirliği ile 
Türkiye'de ilk defa 
gerçekleştirilecek 
"Etkin Afet Risk 
Yönetimi İçin 
Kapasite 
Geliştirme" 

olduğunu ifade eden 
Harput, şöyle konuş
tu: "Bursa, 1. 
dereceden deprem 
riski taşıdığı için 
Türkiye'de ilk defa 
bir proje uyguluy
oruz. JICA ile uygu
layacağımız projeyle, 
afet ve ilkelerinin 
tespit esaslarının 
belirlenmesi ve 
kılavuzların hazırlan
ması sağlanacak. Bu 
sayede de 
Bursa'daki afet 
tehlikelerinin tespiti 
yapılacak. Yani 
Bursa'da nerelerde 
afet tehlikesi varsa 
buralar tespit edile
cek. Proje, afet 
tehlikelerinin harita
larının belirlenmesi 

ve kılavuzlarının 
hazırlanması ile de 
Bursa'nın bir tehlike 
haritalanın hazırlan
masın da kapsıyor." 
Ayrıca, "zarar göre- 
bilirlik" analizlerinin 
yapılacağını ve buna 
yönelik bir de 
kılavuz hazır
lanacağını vurgu
layan Harput, "Bu 
sayede 'afetlerde, 
nerelerde, ne kadar 
boyutta, ne kadar 
maliyette zararlar 
meydana gelebilir' 
ve 'Bu zararlarla 
alakalı ne tür tedbir
ler alınabilir' soru
larına cevap bulu
nacak. Afet risk
lerinin tespit esasla 
rının belirlenmesiyle 

de Bursa'da riskli 
bölgelerin tespiti 
yapılacak. Ardından 
Bursa afet risk hari
taları hazırlanacak 
ve yine zarar azalt
ma planlarının kıla 
vuzları hazırlanacak" 
diye konuştu.
Bursa'da zarar azalt
ma planlarının da 
aşama aşama yapıla
cağını ve net bir şek
ilde ortaya konula
cağını belirten 
Harput, projenin 
eğitim çalışmalarının 
Bursa İl Afet ve
Acil Durum 
Müdürlüğü (AFAD) 
desteği ileyle yapıla
cağını dile getirdi. 
Proje için Bursa'nın 
pilot bölge olduğunu 

ifade eden Harput, 
afetlerde önceden 
planlama ile zarar 
azaltma, müdahale 
imkanlarını 
iyileştirme ve 
afetlerde alınacak 
tedbirleri belirleme 
noktasında hem 
alanda hem harita 
bazında yapılacak 
çalışmaların 
Bursa'nın afet 
ve acil durum 
tehlike ve risklerini 
belirleneceğini 
bildirdi.
Vali Harput, 
"Proje, 3 milyon 
dolarlık bir projedir 
ve maliyeti, 
tamamen JICA 

tarafından karşıla 
nacaktır" dedi.

Beko marka 100 TR MF AK 81000811 nolu yazar 
kasa ruhsatımızı kaybettim. Hükümsüzdür.
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Meslek Lisesi’nden almış olduğum 

diplomamı kaybettim. 
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ŞİDDETİN TOPLUMUMUZDAKİ YANSIMALARI
Köklerimiz 

ataerkil bir aileye 
dayanır. Bu neden
le de yıllarca erkek 
egemen bir 
toplumun içinde 
yaşadık.
Dünyadaki 
yaşanan özgürlük
ler, insan hakları 
geç de olsa Türk 
toplumunun da 
kapısını çaldı.
Aile olarak daha 

çocukken, öncelik
le babadan, 
anneden ve büyük 
kardeşlerden baskı 
ve şiddet görmeye 
başlarız. Birçok 
ailede bu durum 
farklılık gösterse 
de genelde çocuk
ların büyük 
bölümü şiddete 
maruz kahr. Bunun 
devamı okulda 

kendini gösterir. 
"Eti senin kemiği 
benim, Hocanın 
vurduğu yerde gül 
biter." sözleri bu 
gerçeğin ifadesi 
değil midir?

Baba, evin 
hükümranıdır. 
Zaman zaman 
anne de babanın 
baskı ve şiddetiyle 
karşılaşır. "Kadının 
karnından sıpayı, 
sırtından sopayı 
eksik etmeyin." 
"Kadın kaşık düş
manıdır." gibi de 
yişler erkeklerin 
diline pelesenk 
olmuştur. Bazı kut
sal kitaplarda 
kadın ikinci sınıf 
vatandaş olarak 
değerlendirilmiş, 
erkek ön plana 
çıkarılmıştır.

Kadına yapılan 
şiddet bu nedenle 
de toplum tarafın
dan çok doğal 
sayılmış.

Birçok kadında 
bu durumu benim
semiş: " Kocam 
değil mi hem 
döver hem sever." 
deme gereği duy
muştur. Bu yak
laşım, kadının 
belki çaresizliğini 
ifade etmektedir.
Günümüzde 

ayakları üstünde 
duran, ekonomik 
özgürlüğünü 
kazanmış kadınlar 
erkeklerle eşit hak
lara sahip olmaları 
gerektiğinin 
mücadelesini ver
mektedir. Atatürk, 
çağdaş bir ulus 
yaratmak için 

kadınlara dünyada 
var olan bütün 
kadın haklarını 
sunmuştu. Ne 
yazık ki kadınlar 
bunların değerini 
anlayamadı.

Çünkü mücadele 
ederek bu hakları 
kazanmamışlardı. 
Günümüzde gün 
geçmiyor ki bir 
kadın 
öldürülmesin! İster 
ilkellik, ister cahil
lik, ister çaresizlik 
deyin öldürme 
olayını haklı kıla
cak bir sebep ola
maz.

Ne acıdır ki 
devletin vatan
daşlarını koruya
mama zafiyeti 
ortadadır, bu 
gerçeği kimse 
inkâr edemez.
Yıllar önce öğret

menler şiddete 
maruz kalıyordu. 
Dövülen, sövülen, 
hakaret edilen 
yüzlerce olaya 
tanık oldum. 
Alabildiğine acı ve 
düşündürücü ve 
bir o kadar da 
tehlikeli bir durum

du. Bu tür olay
ların arkasının 
geleceği belliydi. 
Özellikle dönemin 
siyasi iktidarları 
bunu görmezden, 
duymazdan geli 
yordu, birilerine 
şirin görünmek 
adına.
Aradan yıllar 

geçti günümüzde 
doktorlar şiddete 
maruz kalmaya 
başladı. Bazen 
olay protesto edil
di bazen kısa süre
liğine iş bırakıldı. 
Bu yapılanlar 
sorunlara çözüm 
oldu mu? Elbette 
ki hayır! Hükümet 
bu konuda ne gibi 
önlemler aldı? 
Sadece olaylar 
seyredildi.

Doğu'da görev 
yapan yetkili bir 
emniyet görevlisi, 
bir siyasetçi 
tarafından itek
lenip kakıldı.

Bu olay yazılı ve 
görsel basında 
defalarca gösteril
di.

Onuru kırılan, 
incinen emniyet 

görevlisinin sağlık
lı, huzurlu çalışa
bileceğini 
düşünebiliyor 
musunuz?
Bir toplumda 

görev yapan öğret
men, doktor, polis 
devletine 
güvenerek görev 
yapmaktadır. 
Devletin koruyucu 
şemsiyesi bu kişi
lerin can ve mal 
güvenliklerini 
sağlamak zorunda 
değil midir? 
Sadece bunların 
değil bütün 
Türkiye 
cumhuriyeti vatan
daşlarının can ve 
mal güvenliği 
devletin 
güvencesinde 
değil midir?

Devlet bu konu
larda caydırıcı 
önlemler almaz, 
yasalar çıkar
mazsa, ağır yap
tırımlar uygula
mazsa şiddetin her 
geçen zaman daha 
da artacağını 
söylemek kâin 
olmayı gerek
tirmez.

Bursa 75 milyar dolar ihracat yapmaya hazırlanıyor
Bursalı iş adamlarıy
la bir araya gelen 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
iş adamlarından 
kendilerine yüksek 
ihracat hedefi koy
malarını istedi.
Harput, 2023'e giden 
yolda Bursa'ya 75 
milyar dolar ihracat 
payı düştüğünü 
söyledi.
İş adamları ile bir 
araya gelen Harput, 
Bursa'nın sanayi 
sinin gelişmesi ve 
ihracatının artması 
için neler yapıla
cağını konuştu. 
İş adamlarıyla görüş 
alışverişinde bulu
nan Harput, 2023'e 
giden yolda 
Bursa'ya yaklaşık 75 
milyar dolarlık bir 
ihracat payı 
düştüğünü söyledi. 
Kalkınmanın loko
motifi olan sanayinin 
geliştirilmesi gerek
tiğini belirten 
Harput, "Sanayimi 

zin kapasitesini 
büyütmek, artırmak 
ve geliştirmek 
amacımız. Yeni 
dönemde katma 
değeri yüksek 
sanayiye ağırlık 
vereceğiz. Örneğin 
Türkiye ürettiğini 
satarken ortalama 1 
kilosunun değeri 1,4 
dolardır. Ama AB 
ülkelerine baktığımız 
zaman onların üret
tiği malın 1 kilosu 
4,1 dolardır. Yani 
katma değeri yüksek 
olan ürünler üretir 
şeniz, daha az 
maliyetle ya da daha 
az çalışmayla daha 
çok kar yapıyor
sunuz. Onun için 
bizim de yeni dönem 
de katma değeri 
yüksek sanayi tür
lerini Bursa'nın gün
demine almamız 
gerektiğini düşünü 
yorum" dedi. 
2012'de başlatılan 
savunma sanayi 
alanındaki çalış-

maları geliştirecek
lerinin altını çizen 
Harput, "2013'te bu 
çalışmaları daha da 
geliştirerek devam 
ettirecek ve ciddi 
manadaki atıl potan
siyelimizi savunma 
sanayi alanındaki 
çok önemli yatırım 
alanlarında değer
lendirmek suretiyle 
Bursa'ya iyi bir artı 
değer kazandırmayı 
amaçlıyoruz" dedi.

BURSA'YA YAZILIM 
VADİSİ KURULACAK 
Bursa'ya lojistik köy 

kurulacağını ifade 
eden Harput, 
"Lojistik köy kurul
ması ile ilgili ciddi 
bir çalışma içerisin 
deyiz. Önemli bir 
hedefimiz de Bursa 
da bir yazılım vadisi 
kurulmasıdır. Katma 
değeri yüksek ürün
ler içerisinde son 
dönemlerde bilişim 
sektörünün önemini 
herkes biliyor. 
Yazılım vadisi kur
mak için bilişim 
derneği başkanı, 
rektörümüz, ticaret 
ve sanayi odamız 

valiliğimizin koordi
nesinde bir araya 
geldi. Bir yazılım 
vadisi kurmayı plan
lıyoruz" dedi.

"YERLİ OTOMOBİL 
BURSA'DA 
YAPILMALI" 
Teşvik konusunda 
yapılan yeni 
gelişmelerle yerli 
otomobilin mutlaka 
Bursa'da yapılması 
gerektiğini ifade 
eden Harput, 
"Otomotiv Test 
Merkezi'ni Bursa'ya 
almak istiyorduk. 
Otomotiv Test 
Merkezi için sadece 
Türkiye'de değil pek 
çok Avrupa ülkesine 
de hitap edecek şek
ilde Bursa'da yapıl
ması konusu kesin
lik kazanmıştır.
Bursa'nın ulaşımıyla 
alakalı, ürettikleri 
mizin dünya 
pazarlarına daha 
iyi taşınmasıyla 
alakalı çalışmaların 

da geliş tirilmesi 
yine hedef lerimiz 
arasındadır.

"İKİNCİ 
BÜYÜK FUAR 
BURSA'DA" 
Türkiye'de İstanbul'
dan sonra ikinci 
büyük fuara sahip 
olunduğunun altını 
çizen Harput, ihtisas 
fuarlarıyla da 
Bursa'yı daha yukarı 
taşımak istediklerini 
vurguladı. Bursa 
sanayisini daha 
güçlü hale getirmek 
için iş birliğine gerek 
duyulduğunu 
belirten Harput, 
"Sanayinin temel 
altyapısı insandır. O 
insanın da istenilen 
düzeyde vasıflı hale 
gelmesi önemlidir. 
Sanayimizi dünya ile 
rekabet edecek hale 
getirmemiz lazım. 
Bursa'yı ve ülkemizi 
yukarı taşıma hede
fine birlikte götüre
ceğiz" dedi.

‘Gemlik Körfez3 ____9_____  j



6 Şubat 2013 Çarşamba Gemlik Karfez Sayfa 8

Umurspor U-19 Takımı Play-Offu yakaladı
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Dün sona eren U-19 
1. Küme 5. grubun
da temsilcimiz 
Umurspor, Bursa 
Yolspor'un ardından 
ikici sırayı alarak 
play-off maçlarına 
katılmaya hak 
kazandı.
Sekiz takımlı 5. 
grupta lider Yol 
spor'a tek yenilgisini 
tattıran Umurspor 
takımı, uzun süre 
ikincilik için müca 
dele ettiği İnegöl 
temsilcisi Kurtuluş 
spor'un son haftada 
yenilmesi üzerine 30 
puanla grubu ikinci 
olarak tamamladı.
Son haftaya 27 
puanla üçüncü

olarak giren Umur 
spor, rakibi Balkan 
spor'un maça gelme 
mesi sonucu hük
men galip gelerek 
puanını 30'a yükselt
ti. Dün Bursa Atıcı 
lar-2 sahasında 
oynanan son maçta 
lider Yolspor ikinci 
sıradaki Kurtuluş 
spor'la karşılaştı. 
Lidere 2-0 yenilen 
Kurtuluşspor 29 
puanda kalırken 
Umurspor hükmen 
galibiyet sonrasında 
aldığı 3 puanla 
grubu 30 puanla 
ikinci sırada 
bitirmeyi başardı. 
Temsilcimiz Umur 
spor gruplarda iki 
takımın play-offa 
katılacak olması

nedeniyle Yolspor 
ile birlikte gruptan 
çıkmayı başardı.

Umurspor daha 
sonra açıklanacak 
tarihlerde Bursa'da

yapılacak il birinci
likleri için katılacağı 
grupta başarı gös

terip dereceye 
girmek için 
mücadele verecek.

Milli Mil toı
BursalI sanatçı 
Fettah Can, uzun 
süredir üzerinde 
çalıştığı Bursa 
spor'un 50. yılına 
özel marşının hazır 
olduğunu açıkladı. 
Yeşil-beyazh 
kulübün geçtiğimiz 
aylarda 50. yılında 
hayata geçireceği 
projeleri belirlemek 
adına kurduğu 50. 
Yıl Projeleri 
Komisyonu'nun 
toplantı sonucu 
karar aldığı 50. Yıl 
Projeleri 
Yarışması'na ünlü 
sanatçı Fettah 
Çan'dan destek 
geldi. Ses sanatçısı 
Fettah Can, sosyal 
paylaşım sitesi twit-

ter hesabından yap
tığı açıklamada, 50. 
yıl marşının hazır 
olduğunu ancak

stüdyo çalış
malarının biraz 
zaman alacağını 
ifade etti.

IHllHllltlilllWllİİIIİM
Şampiyonlar Ligi'n 
de ikinci tura yükse
len Galatasaray, yeni 
kadro listesini 
UEFA'ya bildirdi. 
Şampiyonlar Ligi 2. 
turunda Schalke ile 
karşılaşacak 
Galatasaray'da ikinci 
tur öncesi yapılan 
değişiklikler 
UEFA'da yayınlandı. 
Kadronun nasıl ola
cağı merak ediliyor
du çünkü ara trans
fer döneminde 
kadroya iki forvet 
daha katılmıştı. 
DROGBA DÜĞÜMÜ 
ÇÖZÜLDÜ 
Galatasaray'ın 
Şampiyonlar Ligi'nde 
Schalke 04 ile 
oynayacağı 
mücadeleler öncesi 
kadrosunda yaptığı 
son değişiklikler

UEFA'da yayınlandı 
ve bir ara tartışılan 
Drogba da listede 
yer aldı.
Takımlara ikinci tur 
öncesi verilen 3 
oyuncu ekleme 
hakkını sarı-kır- 
mızılılar Didier 
Drogba, Wesley 
Sneijder ve Aykut 
Erçetin yönünde kul
landı.
Sarı-kırmızılıların 
sezon başında 
UEFA'ya gönderdiği 
listede bulunan isim
lerden, devre arasın
da takımdan ayrılan 
Cris, Kayserispor'a 
kiralanan Ceyhun 
Gülselam ve 
Sivasspor'a 
kiralanan Sercan 
Yıldırım da çıkarıldı. 
Sarı Kırmızılı takı 
mın Şampiyonlar

Ligi listesi şu isim
lerden oluşuyor; 
Kaleci: Aykut 
Erçetin, Eray İşcan, 
Fernando Muslera, 
Ufuk Ceylan 
Defans: Albert Riera, 
Çağlar Birin ci, Dany, 
Emmanuel Eboue, 
Gökhan Zan, 
Hakan Balta, Sabri 
Sarıoğlu, Semih 
Kaya 
Orta Saha: Aydın 
Yılmaz, Emre 
Çolak, Engin 
Baytar, Felipe Melo, 
Hamit Altıntop, 
Nordin Amrabat, 
Selçuk İnan, Yekta 
Kurtuluş, VVesley 
Sneijder 
Forvet: Burak 
Yılmaz, Didier 
Drogba, Johan 
Elmaner, Milan 
Baros, Umut Bulut

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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2013 yılında vergi 
gelirlerini artır
manın hesaplarını 
yapan Maliye, kira 
gelirini gizleyen 
veya eksik beyan 
edenlerin peşine 
düştü.
Kayıt dışı ile etkin 
mücadele ve vergi 
gelirlerini artırmak 
amacıyla ev sahip
lerinin yerine kira 
beyannamesi 
dolduran Maliye 
Bakanlığı, bu yıl 1 
milyon 50 bin kira 
beyannamesi 
düzenleyecek. İlgili 
kişilerin banka 
veya tapudan alı
nan bilgilerle tespit 
edildiğini belirten 
yetkililer, doğru 
beyanda bulun
mayanlara ceza 
uygulanacağını 
söyledi. 2013 yılın
da vergi gelirlerini 
artırmanın 
hesaplarını yapan 
Maliye, kira gelirini 
gizleyen veya eksik 
beyan edenlerin 
peşine düştü. Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
(GİB) banka, PTT 
ve diğer kuruluşlar
dan aldığı bilgiler 
doğrultusunda 1 
milyonun üzerinde 
ev sahibine ‘vergini 
öde’ mektubu gön
derecek.
Habere göre önü 
müzdeki ay verile
cek kira beyanna 
melerinin doğru 
olması için SMS 
gönderimi de yapıla 
cak. Ayrıca gazete 
ilanları ile de vatan
daş uyarılacak. 
Mektupta Maliye 
nin teknolojik 
altyapısının güçlen 
diğine dikkat çeki

lerek kira gelirinin 
doğru beyan 
edilmemesi halinde 
ödenecek ceza mik
tarlarına değinile
cek. Geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl 
da kayıt dışı ile 
etkin müca dele ve 
vergi gelirlerini 
artırmak ama cıyla 
ev sahipleri nin yer
ine kira beyan
namesini doldur
maya hazırlanan 
Maliye, bu kapsam
da ev sahiplerinin 
ne kadar vergi 
ödeyeceğini önce
den hesaplayacak. 
Geçen yıl Önceden 
Hazırlanmış Kira 
Beyanname Sistemi 
ile 894 bin 991 bin 
Gayrimenkul Serma 
ye Iradı (GMSİ) 
beyannamesi 
doldurulmuştu. 
2013 yılında ise 1 
milyon 50 bin kira 
beyannamesini.ev 
sahibi yerme GİB 
düzenleyecek. 
Uzmanlar, “Yeni 
yılda 155 bin ev 
sahibine otomatik 
vergi çıkacak.” 
diyor. Aynı çalışma 
ile mükellef, İda 
re’nin internet site
si veya vergi daire
sine gittiğinde ne 
kadar vergi ödeye

ceğini de görecek. 
Sistemde herhangi 
bir yanlışlık yoksa 
taraflar karşılıklı 
onay verecek. Ev 
sahiplerinin elde 
ettiği kiranın vergi 
sinin hesaplanabil 
mesi için yıllık geli 
rinin 3 bin liranın 
üzerine çıkması 
gerekiyor. Mesken 
kira gelirleri için 
uygulanan istisna 
tutarı, 2012 takvim 
yılında elde edilen 
kira gelirleri için 3 
bin TL. Bu tutarın 
üzerinde kira geliri 
elde eden kişi 
beyanname vermez 
ise ödemesi 
gereken verginin iki 
katı ceza ile karşı 
karşıya kalacak. 
Ayrıca beyanname 
vermediği için özel 
usulsüzlük cezası 
da kesiliyor. Eğer 
ev sahibi kira geliri 
elde ettiği halde 
beyanname verme
di ise 3 bin liralık 
istisna tuta rından 
da yararlanamıyor. 
Tespit edilmesi 
halinde beyanname 
verme yenlerden 
geriye dönük 5 yıl
lık vergi borcu da 
faiziyle birlikte 
vergi cezası olarak 
tahsil edilecek.

II

Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati 
Yazıcı, gümrük 
müdürlüklerine 1780 
personel alınacağı 
mn müjdesini verdi. 
TRT Haber'de yayın
lanan “Neler 
Oluyor” programına 
bu hafta Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı konuk 
oldu. TRT Haber 
Genel Yayın 
Yönetmeni Ahmet 
Böken'in sorularını 
cevaplayan Bakan 
Yazıcı, Gümrük 
müdürlüklerine 1780 
personel alınacağını 
açıkladı.
Yazıcı, kaymakam
lıklarda görev yapan 
Tüketici Hakem 
Heyetleri için de 
yeni personel 
istihdamı talebinde 
bulunduklarını 
ifade ederek, 
“İlk etapta 500- 
600 raportör almayı 
düşünü 
yoruz” dedi. 
Gümrükteki 
kapılarda 
personelin güvenliği 
ilgili soruyu cevap
layan Bakan Yazıcı, 
"Her gümrük kapısı
na mülkü amirleri 
olan vali yardım
cıları vardır.
Bunlar emniyeti 
sağlaması gereki 
yor. Mülakatlara 
başlıyoruz.
1780 personel alımı 
yapacağız.
800'ü Gümrük 

muhafaza memuru 
olacak. Gümrük

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
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hazırlama memuru, 
veri hazırlama 
uzmanı, buna 
benzer statüde 

çalıştırılacak. 
Tabi bunlar belli 
fakültelerden alı
nacak. Kamu 
Yönetimi, Hukuk., 
Siyasal, İşletme 
gibi fakültelerden 
mezun olması, 
İktisadi İdari 
Bilimler, İktisat, 
Maliye, bu fakültel
erden mezun olma 
şartı var.
KPSS şartı araya
cağız. Gümrük 
muhafaza mernurîan 
için fiziksel şartlar 
da var. Bizzat polis 
gibi eğitim alıyorlar. 
Spor alanları, atış 
poligonları var" diye 
konuştu. 
"500-600 raportör 
alacağız" 
Hazırlıkları süren 
Tüketici Kanun 
Tasarısıyla ilgili de 
bilgi veren Bakan 
Yazıcı, kaymakam
lıklarda hizmet 
veren Tüketici

Hakem Heyetlerinin 
önemine vurgu 
yaptı.
“Tüketici hakem 
heyetlerini oluştura
cak kişilerin ehil 
olması gerekiyor” 
diyen Yazıcı, 
şöyle devam etti: 
“Valiler toplantısın
da söz aldığımda, 
valilere bu doğrultu
da ricada bulun
dum. Buralara 
atanacak kişiler 
konusunda ‘seçici 
olalım' diye. Bizim 
de yasa tasarısında 
Tüketici Hakem 
f-laıratlori inin voni 
personel istihdamı 
ile ilgili talebimiz 
var. Raportör almayı 
planlıyoruz. Bütün 
hakem heyetleri 937 
tane olması lazım. 
İlk etapta 500-600 
raportör almayı 
düşünüyoruz. 
Maliye ile bir 
anlaşmazlık var. 
Kadro açılması 
hususunda, 
anlaşabilirsek ala
cağız.”
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79

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 Mûd. 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

Gar. Kom. 513 12 06 UAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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)

R
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

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

H 
B 
E 
R 
1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 gg

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

________ 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 aı3 1O 7Q
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz S13 16 4S
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KErfez
OEKLİK'İN İLK OONLOK IİYÂIİ «AZtfl»l

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4491 
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)

nilISİNEMÜİI
VENÜS SİNEMASI 

CELAL İLE CEREN: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30 
CMIOIMMKI FUNDA- 

MENTALS:11:30-14:30- 
17:30-20:30 

G.D.O KARAKEDİ: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15 
REZERVASYON 

5133321
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

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 Sitesini, 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...

Hemen Arayın!

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mçk.
Kat:3 D:2T Nilüfer / BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14|48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 GemlikV BURSA
Tel:0224 514 4Ş 41
info@aliiDerkerakinci.com

Orhanlye Yen,Mh 
Mh

Kayhan Mh Gemlik

0 0(224)

44 172 44

£ BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
” YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:info@aliiDerkerakinci.com
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.com

Sebahattin DEMİR/Emlak Müşaviri

MANASTIR EMLAK [I

TEL & FAX: 0224 517 33 10 GEP: 0532.744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
7 Şubat 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MİM
Park halindeki 06 EY 2659 pla 
kah otomobil çalındı. Araç er 
tesi gün Yalova'da terkedil 
miş halde bulundu. Syf 3’de

Gemlik Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında görüşülen Spor Kulüplerine 
Belediye yardımı hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre yapılacak

Ilın life Mili Bl İM
Belediye Meclisi’nin Şubat ayı 
ilk toplantısı bir saat sürdü. 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin ilçe 
mize geleceğini söyleyen Refik 
Yılmaz, gündem maddelerinin 
bir bölümünün görüşülmesin
den sonra, toplantıya ara vere 
rek, Altepe’yi karşılamaya gitti. 
Meclis, kalan maddeleri görüş 
mek üzere Pazartesi günü 
yeniden toplanacak. Sayfa 2’de

“Cenazemiz var" 
diyerek Gemlik «e 
Osmangazi'de iki 

kişiyi dolandırdılar 
İki ayrı dolandırıcılık olayında, kimliği he 
nüz belirlenemeyen şüpheliler, 'Cena 
zemiz var' diyerek, saflığından yarar
landıkları vatandaşları dolandırdılar. Dr. 
Ziya Kaya Mahallesi'ndeki pazar da alış 
veriş yapan Mürvet E.'nin yanına gelen 
kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, 
"Bir akrabamız öldü, adına hayır yapa 
cağız. Sen de bir şeyler vermek istersen 
hayrın olsun" dedi.Bunun üzerine Mürvet 
E., kolundaki piyasa değeri 2 bin lira olan 
bileziği çıkararak şüpheliye verdi. 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış gürsel şensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BÎRİMİ

İyi ki varsın Belediye...
Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplan 

tısında gündem maddelerinin yansı ele 
alınabildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin saat 16.oo da Gemlik’e gele 
rek incelemeler yapacağı, için toplantı 
bir saatte bitirildi.

40 yıllık meslek yaşantımda, ilk kez bir 
böyle bir olaya tanık oldum.

Başkan Altepe’nin meclis toplantısı 
sırasında ilçeye gelmesi hata olduğu 
gibi, Meclis toplantısını bir saatte bitirtip 
erteleten Başkanvekilin yaptığının da 
hata olduğunu belirtmek isterim.

Başkanvekili dünkü toplantıya katıl
mayabilirdi. Devamı sayfa 4’de

• İlk Yardım Eğitimi

• Risk Analizi

• İş Yeri Hekimliği • Portör Muayeneleri
• İş Güvenliği Uzmanlığı ® İşe Giriş Raporu

$ 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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Gemlik Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında görüşülen Spor Kulüplerine 
Belediye yardımı hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre yapılacak

fllieoe gelince Belediye Meclisi eneleiKli

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Şubat ayı 
ilk toplantısı, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin ilçemize 
gelmesi nedeniyle 
yarım kaldı. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın 
Başkanlığında 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi 
toplantısı yoklama 
ile başladı. 
AKP’li üye Aslan 
Özaydın’ın mazeretli 
olmasının 
bildirilmesinden 
sonra, gündem mad
delerinin görüşülme
sine geçildi.
Divana verilen 
önergelerin teslimin
den sonra 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz önergeleri 
okuttu.
Büyükşehir Yasası’ 
nın çıkmasından 
sonra bazı köylerin 
mahalle statüsüne 
geçeceği için, Bü 
yükşehir Belediye 
sine bağlanacağın
dan ve köylere 
hizmet götüren 
Özel İdarelerin 
tasviyesine baş
landığından, bu 
köylere götürülen 
hizmetlerin aksama
ması için imkanlar 
dahilinde yardım
ların sürdürülmesini 
istendi.
Başkanvekili Yılmaz, 
yaptığı açıklamada, 
devlette hizmette 

sürekliğinin söz 
konusu olduğuna 
dikkat çekerek, 
“Hizmetin zamanın
da verilmesi 
önemlidir.
Büyükşehir Belediye 
si hizmete başlaya 
siya kadar biz 
hizmetleri sürdüre
lim. Büyükşehir’den 
hizmet gelmeye 
başladığında . 
hizmetimizi çekeriz." 
dedi.
CHP Grup Sözcüsü 
Necdet Ersoy ise 
konuşmasında, 
yasanın bazı mad
delerinin 2014 yılın
da geçerli olacağını 
hatırlatarak, “Kimse 
köylere hizmet 
götürülmesine karşı 
çıkmaz. Yalnız 
yapılacak yardımları 
Belediye Yasası’nın 
hangi maddesine 
dayandırıldığını 
görüşelim.” dedi. 
Daha sonra önerge 
Hukuk Komisyonuna 
havale edildi.
UMURBEY’E 
KUR’AN KURSU 
MHP tarafından veri 
len bir önerge ise 
Umurbey’de bulunan 
Gemlik Belediyesi’ne 
ait eski belediye 
hizmet binasının 
bayanlar için kuran 
kursu olarak süresiz 
tahsis edilmesi idi. 
Bu önerge gündeme 
alınarak, Hukuk 
Komisyonu’na 
haVale edildi.
Küçük Kumla Mahal 
lesi’nde kullanılan

Mahalle isimlerinin 
kaldırılarak, eski 
Belde adının veril 
mesi önergesi de 
kabul edilerek, ilgili 
komisyona havale 
edildi.
Kumsaz Mevkiindeki 
yazlık yapıların 
bulunduğu yerlerin 
yaptırılan 1/1000 
ölçekli imar plan
larının gündeme alı
narak doğrudan 
görüşülmesini iste 
yen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 1/25 bin ve 
1/5000 ölçekli 
imar planlarında 
bulunan, ancak 
uygulama planları 
yapılmayan Kumsaz 
bölgesindeki alanın 
planlarının yapıl 
dığını ve geçtiğimiz 
günlerde bilgilendir 
me toplantısı 
yapılarak 
görüşüldüğünü 
hatırlatarak, 
konunun doğrudan 
görüşülmesini iste
di.
MHP Grup sözcüsü 
Suat Laçinok ise 
toplantıya katliama 
dığını, konunun 
komisyona havale 
edilmesini istedi. 
CHP Sözcüsü planla 
nan bölgede 2 bin 
156 konutun imar 
alanına girdiğini 
oysa bölgede 4-5 bin 
konutun bulun
duğunu, bu konuda 
bilgi verilmesini iste
di.
Belediye plancısı 

yaptığı açıklamada, 
kalan konutların 
Büyükşehir park 
alanı ve karayolu 
üzerinde ve toprak 
ve mahsûl koruma 
alanında kaldığını 
söyledi.
Kumsaz imar plan
ları pazartesi günü 
yapılacak meclis 
toplantısında gö 
rüşülmek üzere erte
lendi.
Plan değişikliği 
konusunu görüşmek 
üzere meclise gelen 
Kumsazlılar meclisi 
terk ettiler.
KÖPRÜYE KARATAŞ 
ADI KONSUN 
Daha sonra gündem 
maddelerinin görü 
şülmesine geçildi. 
Gemlik Belediyesi’ne 
arşiv oluşturulması 
için Yazı İşleri 
Müdürlüğü’nün 
yazısı okundu. 
Tartışmalardan 
sonra önerge kabul 
edildi.
Karataş Demir Çelik 
firmasınca ilçemize 
okul kazandıran 
Ziver Karataş adının 
Serbest Bölge 
girişine dönen yolun 
üzerindeki köprüye 
adının verilmesi 
önergesi ele alındı. 
Önerge, Çevre ve 
Sağlık 
Komisyonu’na 
havele edildi.
İlçeye Gençlik 
Merkezi yapılması, 
Haydariye 
Köyü’ndeki Su 
Düşen Şelalesj’nin 

ilçe turizmine kazan 
dırılması konusun
daki gündem mad
desi ele alındı. 
Projenin 
Kaymakamlık ile 
ortak yapılarak, 
BEBKA hibe kre
disinden yararlanıla
cağı belirtildi. 
Önergeler ilgili 
komisyonlara havale 
edildi.
Yöresel Derneklere 
2013 yılında yapıla
cak sosyal ve 
kültürel etkinlerle 
ilgili gündem mad
desi ele alındı.
Spor Kulüplerine 
yapılacak yardımlar 
konusundaki gün
dem maddesi ile bir
leştirilerek 
görüşülmesi kabul 
edilirken, ilçemizde
ki spor kulüplerine 
yapılacak yardımlar 
konusunda bir 
yönetmelik hazır
landığı, bu yönet
menliğe göre 
yardımların yapıl
ması konusunda 
AKP grubundan 
Turan Alkış meclisi 
bilgilendirdi.
Alkış, bu yönetmelik 
uygulandığında spor 
kulüplerinin nefes 
alacağını, sporun 
tabana daha geniş 
olarak yayılacağını 
söyledi.
Yardım yapılmadan 
yönetmeliği hazır
layan komisyonun 
en az 3 ay bu işlerin 
koordinatörlüğünü 
yürütmesini istedi.

CHP grubundan eski 
Belediyespor kulübü 
Başkanı Mahir 
Gencer ise, ilçemiz 
deki amatör spor 
kulüplerine bu 
yönetmelik hüküm
lerine göre yardım 
yapılacağını, 
belediyenin desteği 
olmadan spor kulüp
lerinin başarılı 
olmasının mümkün 
olmadığını söyledi. 
Gencer, “Spor 
faaliyetleri çok mas
raflı bir iş. Spor 
kulüplerinin yöneti
cileri zamanlarının 
büyük bölümünü 
yardım toplamak için 
harcıyorlar. Bundan 
sonra temel ihtiyaç 
lar belediye tarafın
dan karşılanacağı 
için yöneticiler diğer 
spor faaliyetleriyle 
uğraşacaklar. 
Deplasmana gide
cekler, hastalanan 
sporcularla ilgilere- 
cekler enerjisini 
külübüne yönelte
cekler.” dedi.
Yönetmeliği hazır
layan 3 kişinin 3 ay 
süreyle yönetmeliği 
uygulama koordi
natörlüğünü yap
ması kararlaştırılır 
ken, yönetmeliğin 
yayınlanmasından 
sonra yürürlüğe 
girmesi meclisçe 
kabul edildi.
Meclis, Büyükşehir 
Belediye Başkanının 
Gemlik’e gelmesi 
nedeniyle Pazartesi 
gününe ertelendi.

‘Gemlik Körfez’ www.gem I i kkorfezgazetesi.com

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
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‘tcmmiitf'MMüı 
Osmangazi'ıle ılı Mi ılolanJırdılar
Bursa'da iki ayrı 
dolandırıcılık 
olayında, kimliği 
henüz belirlene
meyen şüpheliler, 
'Cenazemiz var' 
diyerek, saflığından 
yararlandıkları 
vatandaşları 
dolandırdı.
Osmangazi ilçesi 
Ulu Mahalle'de 
ikamet eden Emine 
T., binanın girişinde 
kendisine seslenen 
iki kişiyi görmesi

Bursa'nın İznik 
ilçesinden çalınan 
araç Yalova'da 
bulundu.
Geçen cuma günü 
İznik Yeni 
Mahalle'de park 
halindeki 06 EY 
2659 plakalı otomo
bil çalındı. Araç 
ertesi gün 
Yalova'da 
terkedilmiş halde 
bulundu.
Polis, olayın 
şüphelisi Ş.Ç'yi 
(26) İznik'teki evin
de yakalayarak

Kımıııııtlı iMiısiBasii: 1 varalı
İnegöl Mahmudiye 
Mahallesi Ömer 
Esin Sokağı üzerin 
den gelip Artezyen 
Sokağı'na çıkan 
Halil U. idaresinde
ki 16 UH 494 
plakalı kamyonet 
ile İbrahim K'nin 
(26) kullandığı 16 
KFF 15 plakalı 
motosiklet çarpıştı. 
Kafasından ve 
bacağından 
yaralanan İbrahim 
K. 112 ekibinin ilk 
müdahalesinin 

üzerine aşağıya 
indi. Kimliği henüz 
belirlenemeyen iki 
kişi, "Cenazemiz 
var, onun adına 
hayır yapacağız, 
sen de bir şeyler 
ver de hayrın 
olsun" dedi. Bunun 
üzerine Emine T. 
kolundaki dört adet 
burma bileziği tanı
madığı kişilere 
verdi. Emine T., 
daha sonra tanıdık
larına olayı anlatın

gözaltına aldı. 
Polis, Ş.Ç'nin kim
liğini benzin istas 
yonlarının güvenlik 
kamera görüntü
lerinden yola 
çıkarak buldu.
Daha önce 1 moto
siklet hırsızlığı ile 
üç otomobili çal
maya teşebbüs 
suçundan aranan 
zanlı adliyeye 
sevk edildi. S.Ç'nin 
aşırı alkollü 
olduğu, otomobili 
ise gezmek için 
çaldığı öğrenildi

ardından İnegöl 
Devlet

Hastanesi'ne alakalı tahkikat
kaldırıldı. Kazayla sürüyor.

ca dolandırıldığını 
anlayarak polise 
müracaat etti. 
Gemlik'te de Dr. 
Ziya Kaya 
Mahallesi'ndeki 
pazarda alışveriş 
yapan Mürvet 
E.'nin yanına gelen 
kimliği henüz belir
lenemeyen bir kişi, 
"Bir akrabamız 
öldü, adına hayır 
yapacağız. Sen de 
bir şeyler vermek 
istersen hayrın

olsun" dedi.
Bunun üzerine 
Mürvet E., 
kolundaki piyasa 
değeri 2 bin lira 
olan bileziği 
çıkararak şüpheliye 
verdi. Olayı yakın
larına anlatınca 
dolandırıldığını 
anlayan Mürvet E. 
de polise müracaat 
etti. Bursa Emniyet 
Müdürlüğü her iki 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

Israr satıcısından 
ilginç savunma

Bursa'da evinde 
uyuşturucu 
ticareti yaptığı 
iddia edilen zanlı, 
kendisinden uyuş
turucu isteyenler
den korktuğunu 
belirterek, "Alıcı 
haphydı, verme
seydim aileme 
zarar verebilirdi" 
savunması yaptı 
Yıldırım ilçesinde 
üzerinde esrar 
bulunan şahsı 
gözaltına alan 
ekipler, uyuşturu
cunun satıldığı evi 
tespit etti.
Uyuşturucu sattığı 
iddia edilen A.Ç. 
(30) polis ekipleri
ni görünce hemen 
eve saklandı ve 
kapıyı kilitledi. 
Bunun üzerine 
ekipler arkadan 
eve girmeye 
çalıştı. Kapının 
önünde polis 
olmadığını 
zanneden zanlı 
evden çıkarak 
kaçmaya başladı 
ancak polislerden 
kaçamadı.
Emniyete getiril
erek ifadesi alınan 
zanlının, uyuşturu
cu sattığını itiraf 
ettiği öğrenildi. 
Zanlı, "Benden 
uyuşturucu 
isteyen kişi hap 
almıştı. Aileme 
zarar vereceğini

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

CS» CJ5 E—ER
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

düşündüğümden 
kortum ve satmak 
zorunda kaldım" 
dediği öğrenildi. 
A.Ç., sorgula
masının ardından 
adliyeye sevk edil
di. Öte yandan 
polis ekipleri 
başka bir operasy
on daha gerçek
leştirdi. Polisler, 
aldıkları ihbar 
ÜZerînr j,. y||
evinde vapılan 
aram.. ı» la uyuş
turucu maddeyle 
yakalanan V. T.'yi 
(36) takibe aldı. 
Geçen yıl evinde 
arama yapıldığı 
için uyuşturucu
ları R.K.'nin (50) 
Yeşilova 
Mahallesi'ndeki 
evine sakladığını 
tespit eden 
ekipler, eve 
baskın düzenledi. 
Yapılan aramada 
ev hanımlarının 
yatak ve yorgan 
saklamak için kul
landığı hurca 11 
ayrı poşet 
halinde zulalanmış 
satışa hazır ve 
568 adet çıkı 
halindeki 2 kilo 
esrar maddesi ele 
geçirildi. R. K.'ın 
evinde yapılan 
aramalarda 140 
adet mermi ile 2 
adet şarjör ele 
geçirildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İyi ki varsın Belediye...
Büyükşehir Belediye Başkanının 

Gemlik’i ziyareti, Gemlik Belediye Meclisi 
toplantısından önemli olamaz.

Şimdi ne var bunda diyeceklerdir.
Belediye Meclisi ay içinde istendiğinde 

de toplanabilir.
Evet, toplanır ama, böylesi gündemi 

yüklü bir meclisi toplantısının bir saatte 
tamamlanarak ertelenmesi, bence usulsüz 
lüktür.

Bu konuda muhalefetten de tık çıkma 
dı.

Şaşırmadım dersem yalan olur.
Gelelim gündeme..
Belediye meclislerinde gündemi 

Başkan hazırlar.
Gündemde olmayan konulan da mec 

lisin açılışından sonra divana verilen 
önergelerle diğer gruplar gündeme konu 
ekletebilirler.

Dün, MHP grubundan 2 tane, daha 
çoğu AKP’lilerin önergeleri vardı gün
deme eklenen.

Daire başkanlarından gelen isteklerin 
görüşülmesiyle başlayan gündemde, 
belediyede dijital arşiv oluşturulması 
önce ele alındı.

Bence konuşmacıların belirttiği gibi bu 
konu çok geç kalınmış bir konu.

Karar olumlu çıktı.
Karataş Ailesi’nin isteği olan, Azot yolu 

girişindeki köprünün adının Ziver Karataş 
olması istemi komisyona havale edilirken, 
Haydariye Köyü’ndeki Su Düşen 
Şelalesinin ilçe turizmine kazandırılması 
konusu olumlu bir yaklaşım olarak 
gördüm.

BEBKA kredilerinden yararlandırılması 
de yerinde bir istek.

Gelelim yöresel derneklerin 2013 yılın
da gerçekleştirecekleri sosyal ve kültürel 
etkinliklerin Belediye ile ortak bir projeyle 
yapılması gündem maddesine.

Benim anlayamadığım şu..
Belediyeler yöresel derneklere karşı 

fazla popülist politikalar izliyorlar.
Dernekler belediyeler yardımı ile etkin

lik yapacaksa kurulmasın derim.
Fatih Mehmet Güler döneminde başla 

tılan, bu dönemde de devam eden Yöresel 
Dernekler Kültürel etkinliklerine belediye 
gereken desteği Veriyor.

Buna varım.
Ama ondan sonra, her derneğin yapa 

cağı etkinliğin Belediye ile birlikte yapıl
mak istenmesi, biraz amacı aşıyor.

Neden dernek adı altında toplanılır ki?
Eğer siz, üyelerinizden aidat parasını 

bile toplayamıyor, kiranızı, verdiğiniz ilan
ların parasını ödeyemiyorsanız, neden var 
siniz?

Bu belediyelerde yeni moda oldu.
Aslında oy goygoyculuğundan başka 

birşey değil.
Milletin parası, daha önemli yerlerde 

harcanmalı.
Belediye olmasa yöresel dernekler ne 

yapacaklar merak ediyorum.
Önemli olan az da olsa kendi güçleriyle 

yörelerinin tanıtımını yapmaları olmalı.
Biraz da, Gemlikli olma bilincini gelişi- 

tlrmeliyiz.

Wa M mtnliilii ıMM
Borusan Holding 
Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık’ın 
ölümünün 40. günü 
nedeniyle, Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde mevlüt 
ve Kuran okutula
cak.
Gemlik Camileri 
Koruma ve 
Yaptırma Yaşatma 
Derneği Başkanı ve 
Merkez 
Solaksubaşı Camii 
imamı Süleyman 
Yedek gazetemize yaptığı açıklamada, hayırsever işadamı

Asım Kocabıyık’ın 
ölümünün 40. günü 
nedeniyle dernek 
adına “40 Mevlüdü 
ve Kur’an-ı Kerim” 
okutacaklarını 
söyledi.
Yedek, Cuma günü 
Cuma namazından 
sonra, Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde mevlit ve 
Kur’an-ı Kerim’in 
okunacağını ve tüm 
Gemlik halkının 
davetli olduğunu 
belirtti.

İli Kütük OMlIl 2013-21114
öğretim yılma yetişecek

Hayırsever İşadamı 
Ali Kütük tarafından 
yapımı üstlenilen 
Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Bölgesindeki Ali 
Kütük Ortaokulu 
nun 2013-2014 
Eğitim ve Öğretim 
yılına yetişeceği 
açıklandı. 
Okul inşaatında 
incelemelerde bulu
nan Kaymakam 
Cahit Işık, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve 
Belediye Fen İşleri 
Müdürü Ahmet 
Turan, müteahhit 
firma yetkililerinden 
bilgi aldılar. 
Çevre düzenlemesi 
ve bölgedeki alt yapı 
sorunları Belediye 
tarafından çözüme 
kavuşturulan 
Ortaokulun temeli 
26 Mart 2011 tari
hinde atılmıştı. 
Kaba inşaatının 
ardından iç düzen
lemeleri de yapılan 
protokol gereği yine 
hayırsever işadamı 
Ali Kütük tarafından 
üstlenilmişti.
29 derslikli 4 katlı 
okulun ilçenin en 
büyük ortaokulu ola
cağına dikkat çe 
kilirken, okulda ayrı
ca çok amaçlı spor 
salonu, kütüphane

ve kantin de bulu
nacak.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ve 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, okuldaki 
inşaatın tüm hızıyla 
devam ettiğini 
belirterek, 2013-2014

eğitim ve öğretim 
yılında hizmete gire
ceğini müjdelediler. 
Hayırsever İşadamı 
Ali Kütük'e de bir 
kez daha teşekkür 
eden Kaymakam 
Cahit Işık ve 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz,

BORUSAN A.Ş, 
GEMPORT ve 
RODA Limancıhk 
Şirketleri tarafından 
yaptırılacak olan 
okullar ile 
ilçenin eğitim ve 
öğretim alanında 
örnek olacağını 
savundular.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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’ndeGemlik Körfez Gezeği 
Türk Sanat Müziği coşkusu

Körfez Gezeği, 
Şubat ayı gezeğinde 
kbnuklatinı 
Coşturdu.
Türk Sanat Müziği 
Severlerin toplandığı 
Körfez Gezeği 
Atamer Hotel’de 
önceki akşam 
yapıldı.. Körfez 
GezeğiBaşkanLEikri. 
Danış’ıp orgapizas. 
yon uy la her ayın ilk 
pazartesi günleri 
Atamer Hotel’de 
Türk Sanat Müziği 
sevenler biraraya 
geliyor.
Saim Celayir ve saz 
heyetinin eşlik ettiği 
gezeğe katılanIar 
Türk Sanat Mu 
ziğinin en güzel 
parçalarını 
seslendin rlerken, 
Bursa ve Yalova ' 
gezekleri de Gemlik 
Körfez Gezeği 
gecelerine, kopuk - 
oluyorlar. .
Türk Sanat Müziği 
eserlerini ■ 
seslendirilmesiyle 
başlayan gezekte, 
Belediye Sanat ye 
Kültür Derneği ‘ 
Kpjru^u üyeleri 
Umurbey Türk Sanat 
Müziği Derneği — 
üyeleri ve Türk 
Sanat müziğine 
gönül verenler 
gezeğe katılıyorlar.

ihwh
IBffl

Şubat ayı gezeğinde 
Fikri Danış, Haşan 
Yıldırım, Rana 
-Yıldırım, Fatma Çam
lıca, Ahmet Bağcı, 
Sadettin Çiçek, Ali 
Kan Parlak, Zeki 
Baltah solist olarak 
geceye renk 
katarken, 
Emekli Tarih Öğret
meni Ürer Konak ise 
okuduğu şiir ile alkış 
-topladı. Körfez 
‘'GeZeği, 4 Mart 2013 
pazartesi günü 
^yeniden toplanacak.

Her ayın ilk pazartesi günü Atamer Otel’de biraraya gelen Türk Sanat Müziği sevenler, 
Körfez Gezeği’nde birbirinden güzel eserleri dinleyerek, nostalji dolu bir gece yaşıyorlar
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Yeni »asa ile dağ ilçeleri ihya olacak
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Dağ-Der 
mahalle danışığında 
yeni yasayla hizmet
lerini Bursa’nın dağ 
köylerine de daha 
rahat taşıyacaklarını 
belirterek, birlik ve 
beraberlik mesajları 
verdi.
Orhaneli, Keleş, 
Büyükorhan, 
Harmancık 
Yardımlaşma ve 
Kültür Derneği’nin 
(Dağ-Der) birlik ve 
beraberlik gösteri
sine sahne olan 
mahalle danışığı, 
kentin yerel yönetici
lerini de Dağ-Der 
üyeleriyle bir araya 
getirdi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
“Kahraman Yörükler, 
Kahraman

Türkmenler’ diye 
seslendiği vatan
daşların sevgi 
seliyle karşılandı. 
Dağ-Der’in her 

zaman Bursa için en 
iyisini yaptığını anla
tan Başkan Altepe, 
“Bursa olarak büyük 
bir kültürün 
emanetçisiyiz. Yörük 
ve Türkmen 
kültürüyle 9 yıldır 

beraberiz. Bundan 
sonra da bu kültürün 
gelişimi için çalış
maya devam ede
ceğiz. Biz, 
ecdadımıza ve 
kültürümüze sahip 
çıkıyoruz” dedi. 
Dağ yöresi 
kültürünün son 
dönemlerde 
Bursa’da yeniden 
canlanıp değer

lendiğine dikkati 
çeken Altepe, 
“Bursa’da kent 
kültürü, Yörük ve 
Türkmen kültürü çok 
önemli eserler verdi. 
Hedefimiz sahip 
olduğumuz bu 
emaneti, en güzel 
şekilde yaşatmaktır” 
diye konuştu. 
Dağ-Der’e her 

zaman destek vere

ceklerini ifade eden 
Başkan Altepe, 
“Artık dağ yöresi de 
Büyükşehir 
Belediyesi sınırlarına 
dahil oluyor.
İnsanımızın en güzel 
şekilde yaşamasını, 
dağ yöresinin kalkın
masını ve göçün 
önlenmesini hede
fliyoruz. Bu bölgenin 
gelişmesi ve kalkın
ması için çalışı 
yoruz. Bugüne kadar 
konuşulup yapıl
mayanlar artık 
yapılacak, insanımız 
kazanacak. Yarınlara 
hep beraber 
hazırlanacağız” şek

linde konuştu. 
Altepe’ye hizmet 
teşekkürü
Dağ-Der Başkanı 

Mustafa Bay ise 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep

Altepe’nin desteğini 
her zaman yanların
da bulduklarını 
kaydederek, Dağ- 
Der’e kültür merkezi
ni kazandıran 
Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. Dağ- 
Der’in Bursa’ya ve 
Başkan Altepe’ye 
destek vermeye 
devam edeceğini 
dile getirerek, “Dağ- 
Der üyeleri olarak 
hep birlikte Timsah 
Arena’yı doldura
cağız. Birlik ve 
beraberlik duy
gusuyla çalışmaya 
devam edeceğiz. 
Tarihin sesi 
Bursa’da duyuluyor” 
dedi. Keyifli gecede, 
Başkan Altepe ve 
Dağ-Der üyeleri dağ 
yöresine özgü 
türkülerde oyunlar 
da oynadı

KİRAUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

Gemlik Körfez mKIioiIiiimlnii

T HA A “SUYUNU BOŞA 
mH gj HARCAMA” PTT

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

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ VA| FJA AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak |[|| 1 n].1) Uh nJl
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ® ™ ■ V ■ v VV VU

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

KfiŞ€D€ B6KL€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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Bursa'ıla 7 Bin Kişiye, Mesleki Eğitim Verilecek
Bursa İstihdam ve 
Mesleki Eğitim 
Kurulu, bu yıl büyük 
bölümü istihdam 
garantili olmak 
üzere 158 branşta 7 
bin 20 vatandaşa 
mesleki eğitim 
kursu açacak.
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan II İstihdam 
ve Mesleki Eğitim 
Kurulu Başkanı Vali 
Şahabettin Harput, 
lokomotif kentlerden 
Bursa'da sanayi ve 
hizmet sektörünün 
ihtiyaç duyduğu 
nitelikli iş gücünü 
temin etmek ve iş 
arayan vatandaşları 
da meslek sahibi 
yapmaya çalıştık
larını aktardı.
Bunun için kamu ve 
özel sektör işbirliği 
ile Çalışma ve İş 
Kurumu 
Müdürlüğü'nün 
organizasyonunda 
yoğun bir çalışma 
başlattıklarını anla

tan Vali Harput, 
"2013 yılında 158 
branşta 7 bin 20 
kişinin meslek eğiti
mi alması planlandı. 
3 ila 6 ay arasında 
devam edecek bu 
kurslara katılacak 
kursiyerlere her gün 
20 lire ücret verilme
si planlanıyor.
Meslek kurslarının 
büyük bölümü istih
dam garantili ola
cak. Ayrıca bin kişi 
için girişimcilik, 4 
bin kişi için ise 
işbaşı eğitiminin

yanında, 360 kişi 
için de toplum 
yararına çalışma 
programı uygu
lanacak." dedi.

"158 BRANŞTA 
KURS"
Vali Harput, pro
gramın başta BTSO 
olmak üzere pro
gramın tüm meslek 
odaları, üniversitel
er, sendikalar, Milli 
Eğitim ile Çalışma 
ve İş Kurumu il 
müdürlüklerinin 
işbirliği halinde

DIŞ TİCARET ELEMANI
*25-35 YAŞ ARASI 

*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 
İNGİLİZCE YAZIŞMA VE 

GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA 

ÇALIŞACAK, 
ÜNİVERSİTELERİN EN AZ 2 YILLIK, 

TERCİHEN 4 YILLIK BÖLÜMLERİNDEN MEZUN, 
*MS OFFICE PROGRAMLARINI 

İYİ DERECEDE BİLEN, 
*ERKEK ADAYLARIN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY & BAYAN 
ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULAR efendioglu@efendioglu.com.tr 
ADRESİMİZE CV'LI OLARAK YAPILACAKTIR

EFENDİOĞLU MERMER SAN.TİCAŞ.
Açmalar Mevkii. Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-58ü 00 05FaX:0-224-586 00 07
E-mail: efendioglu@efendioglu.com.tr

yürüteceğini bildirdi. 
Vali Şahabettin 
Harput, kalifiye ela
man ihtiyacı duyan 
sanayi ve hizmet 
sektörü ile iş arayan 
vatandaşların bu fır
sattan yoğun olarak 
yararlanacağına 
inandığını sözlerine 
ekledi.
Program kapsamın
da 158 branşta ver
ilecek eğitim pro
gramları; Ahşap 
doğrama, CNC maki
nesi operatörü, 
Ahşap kenar bantla- 
ma makinesi oper
atörü, Asansör 
bakım ve arıza ele
manı, aşçı, aşçı 
yardımcısı, bayan 
terzisi, bilgisayar ağ 
işletmeni, bilgisayar 
bakım ve onarımcısı, 
Cam süsleyicisi, 
CNC operatörleri, 
Engelli bakım ele
manı. Ayrıca 
geleneksel meslek
lerden; Muhasebeci, 
nokta kaynak işçisi, 
oto boyacısı, oto 
döşemecisi, pazarla
macı, peynir imal 
işçisi, seramik 
sanatçısı, tornacı ve 
ütücü, tahta kaşık 
ustası, taş kesme ve 
oyma işçileri, hah 
dokuyucu gibi alan
larda kurs açılacak.

KAYIP
Beko 100 TR 

W6X-81000811 
nolu yazar 
kasamızın 

ruhsatı 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.
MURAT YAPI 

MALZEMELERİ 
TİCARETİ 

MURAT
BOZDEMİR

«•ilil. UııUİMıimluııtıtr

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Körpe Kederler Başladı
Akşama çaldı virtüöz
Segâh hüzün boğdu alacasını 
içip zamanın
Köçekler sustu
Rakslar bitti

Körpe kederler başladı
Kadranı kör edip
Yelkovanın es zamanında

Üç beş çelimsiz ses titredi
O şarkının uyduruk nakaratında 
Şafağın nöbeti başladı anason 
kokulu kayalıkta

Şakalı titretti Şubat
İstavrit sandığını parçaladı eli yaralı
Birkaç çıra, bir ıslak kav 
Tutuşturdu hayatı

İs koktu o gece
Birde ıssızlık

Melankolik martılar ağladı
Keman o şarkıyı çaldı

Eften püften hayaller kuruldu
Ateşi kör edip
Külüne yemin

Yıldızdan mabetlere asıldı
Dilek çaputları

Kurşun döküldü
Kem göze

Akşama çaldı virtüöz
Segâh hüzün boğdu alacasını içip 

zamanın
Köçekler sustu
Raks bitti

Körpe kederler başladı...

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

1GÖNDC DAVHİVC BASIUR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

^WLLİKTECRQBEMİZ. ■ 
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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:efendioglu@efendioglu.com.tr
mailto:efendioglu@efendioglu.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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laHııhıııM
Gemlik Karadeniz 
liler Kültür ve 
Yardımlaşma 
Derneği'nin yeni 
yönetim kurulu 
üyeleri Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret etiler.
Yaklaşık bir ay önce 
yapılan kongrede 
yönetim kuruluna 
seçilen Murat 
Dülger 
Başkanlığındaki 
yeni yönetim kurulu 
üyeleri Mahir Dağ, 
Davut Gedik, Cemal 
Sonay, Kâtip 
Karamahmut ve 
Musa Tuna, başta 
Hemşeri Dernekleri 
Şölenleri olmak 
üzere, ilçenin 
sosyal ve kültürel 
etkinliklerine katkı 
sunmaya devam 
edeceklerini 
söylediler.
Yeni yönetim kurulu 
üyelerine görev
lerinde başarılar

Bursaspor'daBaialla 
«e Serılar'a İyileştirme

Bursaspor'da Hali 
Genel Kurul 18 Suhatla

Bursaspor, 
Arjantinli fut
bolcusu Pablo 
Batalla ve genç 
savunma oyun
cusu Serdar 
Aziz’in 
ücretinde 
iyileştirme 
yapma kararı 
aldı.
Bursaspor'da 
Arjantinli fut
bolcu Pablo 
Batalla'nın 
babası Miguel 
Batalla ve menajeri 
Suzan Naguf ile 
Serdar Azizin 
menajeri 
geçtiğimiz 
haftalarda yeşil 
beyazlı yönetimle 
masaya oturdu. 
Yönetimin yapılan 
görüşmelerin 
ardından
Serdar ve
Batalla'nın aldıkları 
ücretlerde 
iyileştirme kararı

dileyen ve Çiçekli 
ziyaret için teşekkür 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, belediye
ciliğin sadece alt 
yapı ve yatırım 
hizmetinden 
oluşmadığını 
bir kez daha vurgu
layarak, tüm sivil 
toplum örgütü ve 
hemşeri dernek
leriyle birlikte işbir
liği içinde örnek 
çalışmalara imza 

aldığı öğrenildi. 
Bu arada teknik 
direktör arayışını 
da sürdüren yeşil 
beyazlı kulübün 
önümüzdeki hafta 
bu iyileştirmeleri 
yapacağı ifade edil
di. Bursaspor'da 
Batalla'nın 
sözleşmesi 31 
Mayıs 2014'te, 
Serdar Azizin 
sözleşmesi 
ise 31 Mayıs 
2015'te sona 
etecek 

atmayı sürdürecek
lerini kaydetti.
Gemlik Belediyesi 
olarak sosyal ve 
kültürel belediyeci 
liğe verdikleri öne
min altını çizen ve 
bu yıl Haziran ayın
da 5. sini düzenleye 
çekleri Hemşeri 
Şenliklerine dikkat 
çeken Refik Yılmaz, 
barış, kardeşlik, bir
lik ve beraberliğin 
en güzelini 
örnekleyen bu

Bursaspor 
Kulübü'nün Yıllık 
Olağan İdari ve 
Mali Genel Kurul 
Toplantısı'nın tarihi 
belli oldu.
Yeşil beyazlı 
kulüpten yapılan 
açıklamaya göre, 
Merinos Atatürk 
Kongre 
Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek 
Mali kongre, 18 
Şubat Pazartesi 
günü saat 18.00'de 
yapılacak. İlk 
toplantıda çoğun
luk sağlanamadığı 
takdirde ikinci 
toplantı, çoğunluğa 
bakılmaksızın 28 
Şubat Pazartesi 
günü aynı yer ve 

3M ABONEOLDUNUZIU?
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şenliklere tüm 
hemşeri dernek
lerinin 
katkı sunduğunu 
hatırlattı.
Yılmaz, bundan 
önce olduğu gibi 
bundan sonra da 
ayrım yapmadan 
tüm sivil toplum 
örgütleri ve hemşeri 
dernekleriyle güzel 
işbirlikleri içersinde 
çalışıp, destek 
olmayı devam ettire
ceklerini kaydetti.

saatte gerçekleştir
ilecek. Toplantı 
gündeminde ise şu 
maddeler bulunuy
or: "Faaliyet 
raporunun okun
ması, gelir gider 
tablosunun okun
ması, bilançonun 
okunması, denetim 
kurulu raporunun 
okunması, yönetim 
ve denetim 
Kurulları rapor
larının görüşülme
si, tahmini 
bütçenin okun
ması, tahmini 
bütçenin okun
ması, tahmini 
bütçenin 
görüşülmesi ve 
karara bağlan
ması."

2012-2013 öğretim 
yılı Okul Sporları 
Genç Erkekler ve 
Bayanlar Futbol 
Yarı Final karşılaş
maları Yalova'da 
oynanacak.
Büyük çekişmeye 
sahne olan ve 
nefesleri kesen 
müsabakalar son
rasında heyecan 
yarı final müs
abakalarına 
taşındı. 12-15 
Şubat tarihleri 
arasında Ahmet 
Saraç Sahası ve 
Termal İlçe 
Stadyumu'nda 
oynanacak 
karşılaşmalara 
erkeklerde 8, 
bayanlarda ise 11 
takım 1. olabilmek 
için mücadele 
edecek.
Bayanlarda Aydın, 
Giresun, Karabük, 
Ordu, Sakarya,

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Trabzon, Bursa, 
İzmir, Zonguldak, 
İstanbul ve 
Kocaeli takımları 
mücadelelerini 
gösterecek.
Erkeklerde ise 

Trabzon, Sakarya, 
Sivas, İstanbul, 
İzmir, Kastamonu, 
KIrklareli ve 
Samsun ilerinin 
temsilcileri yer 
alacak.
Diğer yandan 
genç erkekler 
müsabakalarının 
Termal İlçe 
Stadyumu'nda, 
genç bayanların 
da Ahmet Saraç 
Sahası'nda 
karşılaşmalarını 
oynayacakları 
belirtildi. Grubunu 
zirvede kapayacak 
takımlar, final 
müsabakalarına 
yükselme hakkı 
elde edecek
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MlMlIlİBİİİimil
Dolar kuru, parit- 
edeki sert düşüş ve 
dolar endeksindeki 
yukarı hareketin 
sonrasında yeniden 
yükseliş gösterdi. 
Dün 1.75 
seviyelerinde gezi
nen dolar kuru, 
İstanbul serbest 
piyasada bu sabah 
1,7630, avro 2,3920 
liradan güne 
başladı.
Kapalıçarşı'da 
1,7600 liradan alı
nan dolar 1,7630 
liradan satılıyor. 
2,3890 liradan alı
nan avronun satış 
fiyatı ise 2,3920 lira 
olarak belirlendi. 
Önceki kapanışta 
doların satış fiyatı 
1,7620 lira, avronun 
satış fiyatı ise 
2,3870 lira olmuştu. 
Uzmanlar, teknik 
göstergelerin dolar 
için 1.7525 
seviyesinin üzerine

Motorini bir zam daha
Gece yarısından 
itibaren motorinin 
litre fiyatı zaal
lanacak.
Benzinden sonra 
motorine de yılın 
ikinci zammı 
geldi. Motorine 
litre başı 7 

kuruşluk zam 
yapıldı. Zamlı tarife 
gece yarısından 
sonra geçerli ola
cak. Motorine en 
son 5 Ocak'ta 5 
kuruş zam gelmişti. 
Motorine yapılan 7 
kuruşluk zam gece

yerleşerek 1.7850 
seviyesine doğru 
yükseliş yaşaya
bileceğini ifade 
ettiğini belirtiyor. 
Diğer taraftan 
Euro/dolar paritesi 
1.35 seviyesinin 
üzerinde tutunmaya 
çalışıyor.
Dün 1.3459-1.3597 
bandında hareket 
eden parite, günü 
1.3583'den kapattı. 
Paritede bu sabah 
ilk işlemler 1.3568 
seviyesinden 
geçiyor.

yarısından itibaren 
geçerli olacak. 
Bu yapılan zam ile 
motorin fiyatları 
4.21 seviyelerine 
ulaşmış oldu. 
Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü de 
benzine yılın ikinci 
zammı gelmişti. 
Yapılan 10 kuruşluk 
zam ile Türkiye en 
pahalı benzin kul
lanan ülkelerden 
biri konumunu 
sağlamlaştırmıştı. 
Reuters'in bir sek
tör kaynağından

Uzmanlara göre; 
Perşembe günkü 
Avrupa Merkez 
Bankası toplantısı 
Euro açısından 
önemli olabilir. 1.35 
seviyesinin 
üzerindeki seyirler 
parieyi yeniden 
1.38 seviyelerine 
doğru taşıyabilir. 
Serbest piyasa, 
döviz çevir, döviz 
çevirici, Çeyrek 
Altın, Yarım Altın, 
Cumhuriyet Altını 

aldığı bilgiye göre 
benzin fiyatındaki 
artış uluslararası 
piyasalardaki ürün 
fiyatlarındaki artış
tan kaynaklanıyor. 
Benzinin fiyatı 
daha önce de 24 
Ocak'ta 8 kuruş 
zamlanmıştı. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, 
dünyada dolar 
bazında litre başına 
en pahalı benzini 
kullanan ülkenin 
Norveç olduğunu 
kaydetmişti.

Gelir Vergisi dönemi 
yaklaştı, Maliye 
harekete geçti Kira 
geliri olan 1 milyonu 
aşkın ev sahibine 
mektup gidecek, 
'Vergini öde, yoksa 
cezası ağır' denile
cek.
Maliye Bakanlığı, 
2013 yılında vergi 
gelirlerini artırmak 
amacıyla, kira geliri
ni gizleyen veya 
eksik beyan eden
lerin peşine düşe
cek. Bakanlık, kira 
geliri olan 1 milyon 
50 bin ev sahibine 
mektup göndererek, 
'Vergini öde' diye
cek. Ev sahiplerinin 
kira gelirlerini doğru 
beyan etmeleri için 
SMS gönderimi de 
yapılacak.
Mükellefler gazete 
ilanlarıyla da 
uyarılacak. Kira 
geliri elde edenler, 
25 M.art'a tadar 
beyanda bulunma
zlar veya eksik 
beyanda 
bulunurlarsa ağır 
cezalarla karşılaşa
cak. Kira geliri ver
gisinin ilk taksit 
ödemesinin son 
günü olan 1 Nisan 
tarihine kadar 
parayı yatırmayan
lara da cezai yap
tırımlar uygu
lanacak.

GÜNLÜK FAİZ 
İŞLİYOR 
Habere göre; mek
tupta, Maliye'nin

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

teknolojik 
altyapısının 
güçlendiğine dikkat 
çekilerek, kira 
gelirinin doğru 
beyan edilmemesi 
halinde ödenecek 
ceza miktarlarına 
değinilecek.
Beyanda bulun
mayanların banka 
veya tapudan alınan 
bilgilerle tespit 
edilmesinin kolay 
olduğuna dikkat 
çekilecek. Ev sahibi 
kira geliri elde ettiği 
halde beyanname 
vermezse 3 bin 
liralık istisna 
tutarından yarar
lanamıyor. Ayrıca 
beyannamesini 
verene kadar günlük 
faiz uygulanıyor. 
Tespit edilmesi 
halinde beyanname 
vermeyenlerden 
geriye dönük 5 yıllık 
vergi borcu da 
faiziyle birlikte tah
sil ediliyor.
GEÇEN YIL 895 BİN

BEYANNAME 
DOLDURULDU 
Geçen yıl Önceden 
Hazırlanmış Kira 
Beyanname Sistemi 
ile 894 bin 991 
Gayrimenkul 
Sermaye İradı 
(GMSİ) beyanname
si doldurulmuştu. 
Bu yıl yeni 
eklenecek 155 bin 
ev sahibi ile toplam 
1 milyon 50 bin kira 
geliri elde eden 
mükellefe mektup 
gönderilecek. 
Lisanslı Emlak 
Müşavirleri Derneği 
Başkanı Karabet 
Hemengül, ilk kez 
geçen yıl uygu
lanan, sistemin çok 
başarılı olduğunu 
belirtti. Hemengül, 
"Vergi toplama 
yönünde çok doğru 
bir adım atıldı. Bu 
yıl da aynı başarının 
yakanlanmasını 
bekliyoruz" şeklinde 
konuştu

G 
E 
M 
L 
I

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

KAYMAKAMLIK

___________ 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
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç________________ 612 01 63

HASTANELER
I Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev, Hoşt. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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 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

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

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

Körfez Tekel 513 18 21
Çınar Takel 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40

TAKSİLER

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

__________OTORÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogâz 513 16 45
Beyza Petrol 5İ3 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ MHTHI. ' ■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4492 

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)

UİISİBÎIİ
VENÜS SİNEMASI 

CELAL ÎLE CEREN: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30
CM101MMXI FUNDA- 

MENTALS:11:30-14:30-
, 17:30-20:30
G.D.O KARAKEDİ: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15
REZERVASYON

5133321
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EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.AKINCI

GEMLİK

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 Bitesi, 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
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Orhangazi’de, kırmızı ışıkta 
duramayan tır otomobile çar 
parken, biri ağır 3 kişi yara- 
landı.Haberi sayfa 3’de

AKP’li Belediye Meclis üyesi Fevzi Akyıldız’ın 1 yıl süreyle üyeliği askıya alındı

Ayyıldız, “Yılmaz hakkındaki 
şaibeler temizlenmedikçe 

ona destek vermeyeceğim”
AK Parti Belediye Meclis üyesi Fevzi Ayyıldız’ın İl Disiplin Kurulu tarafından 
bir yıl süre ile parti üyeliğinin askıya alınması üzerine gazetemize yaptığı 
açıklamada, kararın haksız ve adaletsiz olduğunu belirterek, Genel Merkez 
nezdinde karara itiraz ettiğini söyledi. Ayyıldız, Belediye Başkanvekili 
seçimleri öncesi Refik Yılmaz’ın 3 gün kendisine oy vermek için yalvardığını 
belirterek, “Ona oy verirken, yanlışlıklar karşısında olacağımı söyledim” 
dedi. Fevzi Ayyıldız, Refik Yılmaz’ın hakkındaki şaibeleri temizlemediği 
sürece ona oy vermeyeceğini de sözlerine ekledi. Haberi sayfa 2’de

Ayyıldız’dan ‘şok’ sözler
AKP Gemlik örgütü içindeki sürtüşme 

ler hızla sürüyor.
Beklenen oldu ve İl Disiplin Kurulu’na 

sevk edilen Belediye Meclis üyesi Fevzi 
Ayyıldız, partiden 1 yıl süreyle uzak
laştırıldı.

Karar, "1 yıl süreyle üyeliğiniz askıya 
alındı." şeklinde oldu.

Bu karar ile AKP’de Ayyıldız ile AKP’ 
nin köprüleri yıkıldı.

Fevzi Ayyıldız tek kişi de olsa, Refik 
Yılmaz ile olan anlaşmazlığını net bir 
şekilde ortaya koydu.

Ve de "şaibeleri temizlemediği sürece 
o’na oy vermeyeceğim." dedi.

Demek kİ Belediye Başkanvekilinin 
üzerinde dolaşan şaibeler olduğuna ina 
nan AKP’İller var!. Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AKP’li Belediye Meclis üyesi Fevzi Akyıldız’ın 1 yıl süreyle üyeliği askıya alındı | 

flyyıldız, "Yılma hakkmflaki 
şaibeler temizlenmedikçe 
ona destek vermevecenim''

Buluşma

AK Parti Belediye Meclis üyesi Fevzi Ayyıldız’ın İl Disiplin Kurulu 
tarafından bir yıl süre ile parti üyeliğinin askıya alınması üzerine 
gazetemize yaptığı açıklamada, kararın haksız ve adaletsiz 
olduğunu belirterek, Genel Merkez nezdinde karara itiraz ettiğini 
söyledi. Ayyıldız, Belediye Başkanvekili seçimleri öncesi Refik 
Yılmaz’ın 3 gün kendisine oy vermek için yalvardığını belirterek, 
“Ona oy verirken, yanlışlıklar karşısında olacağımı söyledim” dedi. 
Fevzi Ayyıldız, Refik Yılmaz’ın hakkındaki şaibeleri temizlemediği 
sürece ona oy vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

GürhanÇETİNKAYA
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.”

KAŞOX B€KL€NI€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Parti Disiplinine ve 
Belediye Meclisi 
grup kararlarına 
uymadığı, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz hakkında 
konuştuğu gerek 
çesiyle AKP İlçe 
Başkanlığı tarafın
dan İl Disiplin 
Kurulu’na şikayet 
edilen Belediye 
Meclis üyesi Fevzi 
Ayyıldız’ın, 1 yıl 
süreyle parti üyeliği 
askıya alındı.
İl Disiplin 
Kurulu’nun kararının 
haksız ve adaletsiz 
olduğunu söyleyen 
Fevzi Ayyıldız, 
“Karara Genel 
Merkez nezdinde iti
raz ettim.
Eğer, itirazım orada 
da haksız bulunursa 
AKP ile bağlarımı 
koparacağım.” dedi. 
Ayyıldız, İlçe 
Başkanlığı tarafın
dan Disiplin 
Kurulu’na şikayet 
edilmesinin ardın
dan Disiplin 
Kurulu’nda yaptığı 
savunmada, İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile yüzleştiği
ni, Disiplin Kurulu 
Başkanı Metin 
Düvencioğlu’nun 
kendisine ceza ver
meyeceklerini, 
ancak bir daha 
belediye grup karar
larına aykırı davran
mamasını istediğini,

GÜLER AJANS

kendisinin de gruba 
çağrılmadığını alı
nan kararlardan 
haberdar olmadığını 
söylediğini bildirdi. 
Daha sonra İl 
Disiplin Kurulu’ndan 
parti üyeliğinin 1 yıl 
askıya alındığı 
yazısının geldiğini 
belirten Fevzi 
Ayyıldız, “Bu karar 
zoruma gitti. Bana 
söyledikleri ile yap
tıkları farklı oldu. 
Üzüldüm. İlçe 
yöneticileri il 
Disiplin Kurulu’na 
etki yaptılar. 
Cezalandırılmamı 
sağladılar.
Gemlik halkı ve par
tililerim beni bilirler 
ve tanırlar. Ben, her 
zaman doğrunun 
yanında oldum.

GÜNLERCE OY 
VERMEM İÇİN 
YALVARDILAR

Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ın 
yanlışlarına katıl
mam. Belediye 
Başkanvekilliği 
koltuğuna oturmak 
istendiğinde gün
lerce arkamdan koş
tular. Oy vermem 
için 3 gün karşımda 
yalvardılar, 
neredeyse diz çöke
ceklerdi. Bunları 
unuttular mı?
Ben, ona oy 
verirken yapacağı 
her yanlışlıkta 
karşısında olacağını 
söyledim. Ve yaptığı 
yanlışlıklar da 
destek vermedim. 
Disipline verilme 
mim sebebi yan

lışlıklarını yüzlerine 
vurmamdan kay
naklanıyor.
Bunlardan ders ala
caklarına beni par
tiden uzaklaştırmaya 
çalışıyorlar.
Adaletine güven
mediğim beni ceza
landıran İl Disiplin 
kurulu kararına 
karşı Genel Merkez 
Disiplin Kurulu’na 
itiraz ederek, hak 
sizliğimin gideril 
meşini istedim. 
Eğer buradan da 
beklediğim sonucu 
alamazsam Belediye 
Meclisinde artık 
parsel memurlarının 
hiçbir şeyine olur 
vermeyeceğim. 
Gerekirse AKP”den 
istifa edeceğim.” 
dedi.

YILMAZ’IN 
ŞAİBELERİ 
TEMİZLENMEDEN 
DESTEK YOK 
AKP Belediye 
Meclis üyesi Fevzi 
Ayyıldız, sert eleştiri 
li açıklamasını şöyle 
sürdürdü: 
“Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz hakkındaki 
şaibeler temizlenme 
diği sürece, o’na 
destek vermeye
ceğim.
Gemlik halkının 
menfaatine olan her 
işte varım.
Binlerinin menfaat
lerine her zaman 
karşı olacağım.”

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
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Sm Kanalıntia [rtıelt Ceseıli Bulundu
Bursa'da 
Uludağ'dan gelen 
yağmur sularının 
aktığı tahliye 
kanalında inşaat 
işçileri tarafından 
kimliği belirsiz bir 
erkek cesedi bulun
du. 40 yaşlarındaki 
erkek cesedi, 
yapılan incele
menin ardından 
ölüm nedeninin 
belirlenmesi için 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Çekirge 
Mahallesi'nde bulu
nan Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kentsel

İIIMİKIIMIMI
Bursa'da, Roma 
dönemine ait çok 
sayıda heykel, 
gözyaşı şişesi, 
sikke ve iki adet 
bakır bilezik ele 
geçirildi.
II Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Mali 
Büro ekipleri, 
merkez

Bulgar lir şoförü dehşet saçlı: 3 «aralı
Orhangazi 
ilçesinde, kırmızı 
ışıkta duramayan 
tır otomobile ‘ 
çarparken, biri ağır 
3 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mehmet 
Kibaroğlu (36) 
idaresindeki 77 AN 
364 plakalı otomo
bil Yalova’dan 
Bursa’ya giderken, 
Orhangazi’de 
Yeniköy kavşağın
da kırmızı ışıkta 
durdu. Bu esnada 
aynı yönde seyre
den Nikola Petrov 
Dobrev (64) 
idaresindeki BT 
9959 AT plakalı tır 
ışıklarda durama
yarak otomobile 
çarptı. Otomobil

dönüşüm amacıyla 
yıkılan İntam 
binalarının arka 
kısmındaki, 
Uludağ'dan gelen 
yağmur sularının 
tahliye kanalına

Osmangazi ilçesin
deki bir oto yıkama 
dükkanında çok 
sayıda tarihi eser 
bulunduğu ihbarı 
üzerine harekete 
geçti.
Yapılan istihbarat 
çalışmalarının 
ardından 
ekipler, zanlıların 
emekli binbaşı 
Mehmet K. (56) ile 
arkadaşı 
Mehmet P. (54) 

çarpmanın şiddeti 
ile yaklaşık 20 
metre savru4du.
Otomobil şoförü 
Mehmet Kibaroğlu 
ile ön koltukta otu
ran Fatih 
Küçükosman (38) 
hafif, arkada oturan 

motor takıp su 
almak isteyen işçil
er, üç metre derin
likte bir ceset 
olduğunu fark 
edince durumu 
polise bildirdi. Olay 

olduğunu belirledi. 
Mehmet K'ya ait 
oto yıkama 
dükkanında yapılan 
aramada, Roma 
dönemine ait 
pelerinli insan 
heykeli, mermer 
üzerinde kabartma 
insan ve hayvan 
figürleri bulunan 
süsleme taşı, 2 
adet parça heykel, 
gözyaşı şişesi, 
sikke ve 2 adet

Tuncay Duman (36) 
ağır yaralandı. 
Sıkışan Tuncay 
Duman polis ekip
leri ve vatan
daşların yardımı ile 
kurtarıldı. Yaralılar 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’nde 

yerine gelen polis 
ekipleri yaptıkları 
incelemede yak- 
Iaşık2 aylık olduğu? 
ve çürümeye yüz 
tutmuş olan kimliği 
belirsiz erkek cese
dini İtfaiye ve Sivil 
Savunma ekipleri 
ile birlikte tahliye 
kanalından çıkardı. 
Ceset Cumhuriyet 
Savcısının 
incelemesinin 
ardından kesin 
ölüm nedenrinin 
belirlenmesi için 
otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
götürülerek soruş
turma başlatıldı.

bakır bilezik ele 
geçirildi.
Eserler, incelen
mek üzere Kültür 
ve Turizm 
Bakanlığı 
bünyesindeki 
Müze Müdür 
lüğü'ne gönderildi 
Zanlılar, 
emniyetteki 
ifadelerinin ardın
dan çıkarıldıkları 
mahkemece, 
tutuklandı.

tedavi altına alındı. 
Bulgar tır şoförü 
Nikola Petrol 
Dobrev, ifadesi 
alınmak üzere polis 
merkezine 
götürüldü. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

asker uğurlamaları 
kazalara davetiye 

çıkartıyor

Bursa'da asker 
uğurlama kon
voyuna katılan 
sürücüler, trafik 
kurallarını hiçe 
sayıyor.
Bursa Yalova 
karayolunu trafiğe 
kapatan sürücüler 
araçlarından inip 
oyun havası 
eşliğinde halay 
çekiyor.
Bursa'da asker 

uğurlamaları 
esnasında konvoy 
yapan sürücüler 
kazalara davetiye 
çıkartıyor. Davullu 
zurnalı eğlencenin 
ardından askere 
gidecek olan 
arkadaşlarını 
Bursa 
Şehirlerarası 
Otobüs 
Terminaline 
götürürken, yolda 
yaptıkları trafik 
kurallarını hiçe 
sayıyorlar.
Bursa Yalova 

karayolunu trafiğe 
kapatan sürücüler 
araçlarından inip 
oyun havası 
eşliğinde halay 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR
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çekiyor. Gençler, 
arkadaşlarını 
havaya atarak 'En 
büyük asker bizim 
asker' diye 
bağırıyor.
Konvoya katılan 
otomobillerin 
egzos sistemi ise 
gaza basıldığında 
silah gibi patla
yarak çevredek- 
ilere korku dolu 
anlar vasatıvor. 
Yolun ortasında 
zig zağlar çizerek 
seyreden otomobil 
sürücüleri trafik 
lambalarına ve 
kameralara aldır
madan yollarını 
devam etti.
Araçların cam
larından sarkanlar 
ise her an düşme 
tehlikesi yaşıyor. 
Otogara kadar bu 
şekilde seyreden 
araç sürücüleri 
olabilecek 
muhtemel 
kazalara karış
madan 
arkadaşlarını 
asker ocaklarını 
uğurladı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ayyıldız’dan ‘şok’ sözler
Fevzi Ayyıldız’ın 2.kez yapılan Belediye 

Başkanvekiliği seçimlerinde Refik 
Yılmaz’a oy vermeyeceği ilçede konuşu
luyordu.

Ben, buna inanmadım.
Binlerini başka partilerden ayartanlar, 

kendi içlerinde birinin oy vermemesini 
hayli hayli engeller diye düşünüyordum.

Son anda, Bakanı devreye sokarlar, 
yine oy verdirirler diyordum.

Dediğim gibi oldu.
Hem, Brütü s’ü ayarttılar, hem de Fevzi 

Ayyıldız, oyunu Refik Yılmaz’a kullandı.
Böylece 2. Refik Yılmaz dönemi başladı 

Gemlik Belediyesi’nde.
Yerel seçimlere 1 yıl kaldı.
Bu nedenle iktidar partisinde Başkan 

adaylığı rekabeti de artıyor.
Refik Yılmaz’a Fevzi Ayyıldız dan başka 

da muhalefet var.
Bu muhalefetin Belediye Meclisi ve 

dışında olanları var.
Aslında Refik Yılmaz’a karşı en az 4’lü 

muhalefet var.
Sizin anlayacağınız, seçimlere doğru 

bu muhalefet artacak.
Cadı kazanları bugün kaynıyor, ileride 

daha da çoğalacak.
O’nun için Yılmazların işi oldukça zor.
Gelelim Fevzi Ayyıldız’ın açıklamaları

na...
Ayyıldız, partiden uzaklaştırılacağını 

beklemiyordu.
O’na göre, bu iş ‘sulh’ ile sonuçlanmış 

tı.
Ama beklediği olmadı.
İlçe Başkanlığı cezalandırılmasını iste

di..
Refik Yılmaz ile olan anlaşmazlıkları 

biliniyordu.
Bunu da saklamıyordu.
Ayyıldız’/ eskiden beri tanırız.
Dobra konuşan bir kişidir.
Bildiğini saklamaz.
Bir yerde hata ve yanlış görürse, bunu 

söyler ve de konuşur.
Kim olursa olsun çekinmez.
Siyasette, ‘her yerde, her şeyi konuşma 

yacaksın’ diye bir kural vardır.
Yanlış da yapılsa bile, ‘parti menfaa

tine’ deyip susacaksın.
Fazla konuşanın kafasını koparırlar.
Ayyıldız’ın bu saatten sonra AKP ile 

ilişkisi kalmamıştır.
Fevzi kardeşim biraz siyaset biliyorsa, 

kırmızı çizginin kendisi için çizildiğini de 
bilsin.

Ha! Bu durumda ‘o partide durmanın 
ne faydası var’ derseniz.

Kendi keyfi bilir. Bence yok.
Madem Belediye Başkanvekili’nin şai 

beli olduğunu düşünüyor ve ‘bundan arın
madıkça o’nu desteklemeyeceğim’ diyor.

Bu nasıl olacak?
Sonra bu şaibeler nedir?
Katlı Otopark arsasını kardeşlerine in 

şaat için alamayınca, katlı otoparka çevirt 
mesi mi?

Yoksa Borusan’a satılan artık parselle 
rin, bir cami ve bir okul yapılması uğruna 
ucuza satılması mı?

Ayyıldız, yolunu bundan sonra iyi 
çizmeli, hak bildiği yolda, yalnız bile kalsa 
yürümelidir.

Körfeze karagöz holluğu

Son günlerde, 
Gemlik Körfezi’nde 
uzun yıllardır 
görülmeyen karagöz 
balığı bolluğu 
oltacıları 
sevindiriyor.
Körfez kirlenmesi 
nedeniyle, kaybolan 
bir çok balık 
türünün yanında az 
sayıda yakalanan 
Gemlik Körfezi’nin 
önemli balık tür
lerinden karagöz 
balığının yeniden 
görülmesi balık sev
dalılarını karagöz 
avına itmeye 
başladı.

İlçemizin Kayıkhane 
Semti kıyılarında 
rastlanan karagöz 
balığı, küçük tekne 
ile balık yakalayan 
oltacıları sevin

dirirken, ava giden 
oltacılar kıyılardan 
boş dönmüyorlar. 
Gemlik çevresinin 
yanında 
Küçükkumla,

Büyükkumla ve 
Narh’da da 
oltacıların son gün
lerde karagöz avına 
çıktığı ve her 
seferinde 5 er 10 ar 
adet karagöz yaka 
ladıkları görülüyor. 
Balıkçı tezgahların
da da görülmeye 
başlanan karagöz 
balığı, balık seven
leri de sevindiriyor. 
Oltacılar, “Hem 
ev ihtiyacımızı 
gideriyor, hem de 
fazla olan karagöz
leri satarak gelir 
elde ediyoruz.” 
dediler.

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA
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ABONE OLDUNUZ MU?
■IIIIIIIIHIHIIIIIIimilM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T BflB A “SUYUNU BOŞA fclnA Q HARCAMA»

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gemlik’te incelemeler yaptı

Mena "Pasa Koııaaı Cemlih renüaiacafc"

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Gemlik Paşa 
Konağı'nda başla 
tılan restorasyon 
çalışmaları hızla 
sürüyor. 
Çalışmaları yerinde 
inceleyen Başkan 
Altepe, restoras 
yonun ardından yak
laşık 200 yıllık ko 
nağın, ilçedeki 
bayanların sosyal 
aktivitelerini yapa
bilecekleri ayrıcalıklı 
bir mekan haline 
geleceğini söyledi. 
Bursa'nın 'tarih 
başkenti' kimliğini 
öne çıkarıp, kenti 

yaşayan canlı bir 
açık hava müzesi 
haline getirmeyi 
amaçlayan Büyük 
şehir Belediyesi, 
kent merkezindeki 
tarihi ve kültürel 
miras çalışmalarını 
ilçelerde de yoğun 
olarak sürdürüyor. 
Bu çalışmalar kap
samında Gemlik'in 
Balıkpazarı 
Mahallesi'nde bulu
nan ve yaklaşık 200 
yıllık tarihi bulunan 
sivil mimarlık örneği 
Paşa Konağı'nda 
restorasyon çalış
malarını başlatan 
Büyükşehir

Belediyesi, tarihi 
yapıyı hanımlara 
yönelik sosyal 
aktivite merkezi 
haline getiriyor. 
Tarih değerini 
buluyor 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, beraberinde
ki Gemlik Belediyesi 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve meclis 
üyeleri ile birlikte 
tarihi konakta devam 
eden restorasyon 
çalışmalarını 
inceledi.
Çürümeye yüz tutan 
tüm ahşap malze
menin tamamen 

yenilendiği konakta 
devam eden çalış
malar hakkında bil
giler alan Başkan 
Altepe, sivil mimarlık 
örneği yapıyı orijinal 
haliyle yeniden ilçe 
ye kazandıracakla 
rım kaydetti.
Başkan Altepe, 1800' 
lü yılların sonunda 
konak olarak yapılan 
binanın bugüne 
kadar ağırlıklı olarak 
eğitim kurumu 
olarak kullanıldığını 
son olarak Halk 
Eğitim Müdürlüğü 
olarak hizmet 
verdiğini hatırlattı. 
Binayı Büyükşehir

Belediyesi olarak 
devraldıktan sonra 
hemen restorasyon 
çalışmalarını başlat
tıklarını dile getiren 
Başkan Altepe, 
"Paşa Konağı 
Gemlik'in en önemli 
kent ziynetlerinden 
biri. Bu yapıyı da 
ayağa kaldırıp, 
ilçenin sosyal 
yaşamına katmak 
amacıyla başlat
tığımız çalışmalar 
devam ediyor. Çalış
maları 2 ay içinde 
tamamlayıp, burayı 
Gemlikli hanımların 
buluşma noktası 
haline getirmeyi

planlı yoruz.
Burası yakın zaman
da Gemlikli hanım
ların her türlü sos 
yal, sanatsal etkin
liklerini yapacakları 
ayrıcalıklı bir mekan 
olacak" dedi.
Gemlik Belediyesi 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz da Büyük 
şehir Belediyesi'nin 
dev altyapı yatırım
larının ardından ilçe 
ye şimdi de sosyal 
ve kültürel hayata 
renk katacak önemli 
bir eser kazandır 
dığını belirterek, 
Başkan Altepe ve 
ekibine teşekkür etti.

Mi lîilB iMi iiw
Serbest Bölge ve 
diğer fabrikalarda 
çalışan işçilerin 
Gemlik’ten fab
rikalara gidiş ve 
dönüşlerinde 
yaşanan sıkıntılar 
gündemden 
düşmüyor.
Liman İş Sendikası 
Şube Başkanı Ertaç 
Öktem ve Şube İdari 
Sekreteri Cemil Kara 
ve temsilci Ferdi 
Aparı, servis güzer gahları ve sorunlarla Başkanvekili Refik 

ilgili olarak Belediye Yılmaz’ı ziyaret

ettiler.
Belediye Başkan 
vekili Yılmaz, 
konuyla ilgileneceği
ni belirtti.
Bu konuda 
Liman İş Sendikası 
yöneticilerinin 
dileklerini ve istek
lerini dikkate ala
cağını söyleyen 
Yılmaz, aynı konuda 
son günlerde 
şikayetlerin arttığını 
söyledi.

flB'den Kırsal 
Kalkınmaya 236 

Milyon Euro’luk Hibe

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Kırsal kalkınmaya 
destek vermek için 
oluşturulan AB 
destekli Kırsal 
Kalkınma Programı 
(IPARD) aracılığı ile 
girişimcilere 236 
milyon Euro'luk 
hibe desteği 
sağlanacak.
2010'da başlayan 
program kapsamın
da 2013 sonuna 
kadar bu tutar 1 
milyar Euro'yu 
bulacak.
IPARD programı 
kapsamında çıkılan

9. başvuru dönemi
ni olan 2013'de ise 
236 milyon Euro'luk 
destek sağlanacak. 
IPARD programı 
kapsamında kırsal 
kalkınmada 2013 
yılında kullanılması 
gereken asgari AB 
katkısı ise 131 mil
yar Euro. Kırsal 
kalkınmaya hibe 
olarak verilecek bu 
desteklerin yüzde 
75'i AB destekli, 
yüzde 25'i milli 
bütçeden 
karşılanıyor

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Endonezya'nın 
İstanbul
Başkonsolosu Suri 
Tauchid İshak, 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput'u 
ziyaret etti.
Endonezya'nın 
İstanbul 
Başkonsolosu Suri 
Tauchid İshak, 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput'u 
ziyaret etti.
Konuk Başkonsolos 
İshak'ın ziyaretinde 
konuşan Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, ''Kardeş 
ülke Endonezya, 
coğrafya olarak çok 
uzaklarda ama 
gönül olarak bize 
çok yakın.
Endonezya ile çok 
köklü kültürel, 
ekonomik, ticari 
bağlarımız var."

dedi.
Bursa ile Endonezya 
arasında da çok 
güçlü bağlar bulun
duğuna dikkat 
çeken Vali Harput, 
Bursa'dan 6 milyon 
dolar civarından 
Endonezya'ya ihra
cat yapıldığını söz
lerine ekledi. 
Endonezya İstanbul

Başkonsolosu Suri 
Tauchid İshak ise 
Türkiye'ye bakış 
açılarının çok iyi 
olduğunun altını 
çizdi. Başkonsolos 
İshak, "İstanbul'da 
başkonsolosluk 
açma yetkisi bana 
verildi. Ankara'daki 
Endonezya 
büyükelçiliği bütün 

Türkiye'ye hitap 
ediyordu. İstanbul'
daki başkon
solosluğumuz görev 
alanı sadece 
Marmara bölgesi ve 
9 ili kapsayacak.
Amacımız bu 
bölgede yaşayan 
vatandaşlarımıza 
yardımcı olmak." 
şeklinde konuştu.

Kent Konseyi Tarihi 
DegerleriTanıtıyor

Bursa Kent 
Konseyi (BURKEN 
KON) Çekirge 
Çalışma Grubu 
üyeleri, araştırma- 
cı-tarihçi Erhan 
Yıldızalp rehber
liğinde Ulucami'yi 
gezdi. Bursa'nın 
sahip olduğu tari
hi zenginliklerin 
topluma tanıtıl
ması maksadıyla 
Çekirge Çalışma 
Grubu tarafından 
düzenlenen tarihi 
eser gezileri 
devam ediliyor. 
Ulucamii'nin ele 
alındığı geziye 
BURKENKON 
Başkan 
Yardımcısı ve 
Çekirge Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
Necati Şahin ile 

çalışma grubu 
üyeleri katıldı. 
Gezide, tarihçi ve 
yazar Erhan 
Yıldızalp, 
Ulucami hakkında 
yaptığı araştır
malardan elde 
ettiği bilgileri pay
laştı. Ulucami'yi 
Sultan Yıldırım 
Beyazıd'ın inşa 
ettirdiğini söyle 
yen Yıldızalp, 
inşaat başlarken 
doğu tarafına bir 
mektebin, batı 
tarafına ise bir 
medresenin 
yapıldığını anlattı. 
Kuzeybatı tarafına 
bir hamam, kuzey 
tarafına bir 
muvakkithane ve 
bedesten yap
tırıldığı belirtildi.

KİRAIIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

Mi abone»»
«EiLlrlı iıı «lııh »İmi «utnıl

Gemlik Körfez

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ F|A AA AA
İstiklal Caddesi Bora Sokak İPİ 1 ZİİJ1 Uh A.l
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 1 ™

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesLcom
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Türkiye Gençlik Birliği (TGB) nin başlattığı Suriye’deki olaylar üzerine Suriye-Kardeşlik platformu oluşturma çalışmaları sürüyor

Kardeşlik Platformuna ortak katkı
Türkiye Gençlik 
Birliği (TGB) İlçe 
Başkanlığından 
Gemlik'teki tüm kitle 
örgütlerine ve siyasi 
partilere basın 
üzerinden yapılan 
çağrı son aşamada. 
"Suriye’deki olaylar 
üzerinden emperyal
istlerin ortadoğu 
planını kabul 
etmeyelim" diyerek 
Gemlik'in tüm siyasi 
kitlelerini Türkiye- 
Suriye Kardeşlik 
Platformu'na davet 
eden TGB'nin 
çağrısına olumlu 
cevaplar her geçen 
gün artıyor. 
Geçtiğimiz haftalar
da Gemlik'in yerel 
basını üzerinden 
siyasi partilere ve 
kitle örgütlerine 
Türkiye-Suriye Kar 
deşlik Platformu'na 
katılma çağrısında 
bulunan TGB'ye 
olumlu tepkiler yağı 
yor. Platforma katı 
hm çağrısında TGB; 
"Suriye'de ne yazık 
ki hoş olmayan

DIŞ TİCARET ELEMANI
*25-35 YAŞ ARASI

*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 
İNGİLİZCE YAZIŞMA VE 

GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA 

ÇALIŞACAK, 
‘ÜNİVERSİTELERİN EN AZ 2 YILLIK, 

TERCİHEN 4 YILLIK BÖLÜMLERİNDEN MEZUN, 
*MS OFFICE PROGRAMLARINI 

İYİ DERECEDE BİLEN, 
*ERKEK ADAYLARIN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY & BAYAN
ELEMAN ALINACAKTIR. 

BAŞVURULAR efendioglu@efendioglu.com.tr 
ADRESİMİZE CV'LI OLARAK YAPILACAKTIR

EFENDİOĞLU MERMER SAN.TİC.A.Ş.
Açmalar Mevkii. Gedelek-Orlıangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05FaX:0-224-586 00 07
E-mail: efendioglii@efendioglu.com.tr

olaylar yaşanmak
tadır, ancak yandaş 
medya bu olayları 
çarpıtarak 
halkımızın doğru 
haber alma özgür
lüğünü prova kate 
etmektedir.
Suriye'de yaşanan 
savaş doğrudan doğ 
rüya yurtseverlerin 
emperyalistlerle 
yaptığı bir savaştır. 
Bu savaşta öyle ya 
da böyle komşu 
ülke Türkiye de 
vardır. Üzerimize 
düşen yükümlülük, 
ya yurtseverlerin 
cephesin de anti- 
emperyalist 
mücadele etmek, ya 
da emperyalistlerin 
yanında Amerikan 
çıkarlarına hizmet 
etmektir. Çok net 
görülmektedir ki, 
iktidar partisi 
Amerikan çıkarlarına 
hizmet etme misyo 
nunu iktidarının 11. 
yılında da bırakma 
mıştır. Ancak, bizler 
bütün yurtseverleri 
Suriye-Türkiye

kardeşliğinden yana 
anti-emperyalist 
mücadeleye çağın 
yoruz." demişti.
Bu çağrıya ilk olum
lu cevap Atatürkçü 
Düşünce Derneği'n 
den geldi.
Dernek adına açıkla
ma yapan Cüneyt 
Yavuz: "Bu mesele 
Suriye'nin iç mese
lesi değildir, bu 
mesele Tayyip 
Erdoğanların kapalı 
kapılar ardında 
konuştuğu mesele 
de değildir. Bu 
mesele doğrudan 
doğruya yurtsever
lerin, Atatürkçülerin 
meselesidir. Bu 
sebeple Türkiye 
Gençlik Birliği’nin 
yaptığı çağrıyı 
takdirle karşılıyoruz 
ve genç kardeşleri 
mizle birlikte karde 
şlik platformu bünye 
sinde bu onurlu 
mücadelede olduğu
muzu açıklıyoruz" 
dedi.
Ulusal medya olarak 
ilk günden beri 

gerek Suriye'den 
canlı yayınlarla 
yaptığı haberlerle, 
gerek Beşar 
Esad ile ilgili ülke 
gündemine oturan 
özel röportajlar ve 
haberlerle bu 
mücadelede tarafını 
belirleyen Ulusal 
Kanal ve Aydınlık 
Gazetesi Gemlik 
Temsilciliği de; 
"Zaten yürütmekte 
olduğumuz müca 
delemizi Kardeşlik 
Platformu ile devam 
ettirmek, bu kap
samda güçlerimizi 
birleştirmek her 
zaman için akla 
daha yatkın ola 
nıdır." diyerek plat
forma katıldıklarını 
belirtti.
Daha önce birkaç 
etkinlikte TGB ile 
isimleri birlikte 
anılan Eğitim-lş 
Gemlik Şubesi'nden 
henüz bir açıklama 
gelmezken, partiler 
cephesinden ilk 
açıklama da İşçi 
Partisi'nden geldi. 
10 Şubat 2013 târi
hinde ilçe kurultayı 
hazırlığı içerisinde 
olan İşçi Partisi, 
TGB'nin çağrısına

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanım ile İlçe 
Trafik Şube 

Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi 

1 Şubat 2013 tarihinde 
İstanbul Hacettepe’de 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

MUSTAFA ÇAĞRI
KURTİŞ

GemlikKBrfez
ju'.omlûk .ı'râ.ı a* ter t.ı y

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN 

olumlu cevap 
verdiklerini açıkladı. 
Parti adına açıkla
mayı partinin İlçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik yaptı.
Çelik konuşmasın
da: "Suriye konu 
suna soyut yaklaş
mamız kabul edile
mezdi. 16 Eylül'de 
TGB'nin yanında yer 
alıp Hatay direnişini 
nasıl verdiysek, 
yöneticilerimiz Ha 
yat'da savaşa karşı 
eylemlerde nasıl 
baskıya uğradıysa, 
bizlerde burada aynı 
mücadeleyi verme 
kararlılığındayız. 
Emperyalizme karşı 
savaşın olduğu her 
yerde İşçi Partisi 
tüm gücüyle destek 
olmaktadır. Bu an 
lamda diğer siyasi 
partilerden ya da 
kitle örgütlerinden 
ne tür bir tepki 
geldiğini bilmiyorum 
ama yurtsever 
cephedeki bütün 
siyasi partilerin bu 
platformda güç bir
liği yapması gerek
tiğine inanıyorum. 
Bizler bütün 
kadınlarıyla birlikte 
Hatay'da barikatlara 

KAYIP
Gemlik İmam Hatip Lisesi’nden almış 

olduğum tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

FADİME KARAMAN

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

I GÜNDE DHIKIİfC OKIUR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

direnmiş bir partinin 
fedaileriyiz. Kadımız 
la, erkeğimizle, gen 
cimizle bu mücade 
lede hep ön safta 
olduk yine öyle ola
cağız." diyerek par
tisinin kardeşlik 
mücadel sindeki 
konumuna değindi. 
Henüz diğer siyasi 
partilerden ve kitle 
örgütlerinden her
hangi bir açıklama 
gelmezken TGB İlçe 
Yönetimi platforma 
katılımın her dö nem 
de olabileceğini, 
Mart ayının başların
da platformun ilk 
toplantısını ve ardın
dan Gemlik'teki 
ilk eylemini 
gerçekleştireceğini 
söyledi. Çağrısını 
yineliyen TGB, yurt
sever bü tün parti
leri bu konu da 
ortak mücadeleye 
davet ederek, 
Hatay'da oluşturu 
lan bu platforma, 
Saadet Partisi'nin de 
girdiğini, taraf 
gözetmeksizin tüm 
kitlelerin yurtsever
lik ve kardeşlik pay
dasında buluşması 
gerekliliğini 
hatırlattı.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Meclisi’nin devrim 
niteliğinde bir karar 
aldığını vurgula
yarak, ilçedeki tüm 
amatör spor kulüp
lerine bundan sonra 
antrenör, kira, 
doğalgaz, su, elek
trik faturası, sporcu
ların tedavi ve ilaç 
masrafları, deplas
man, kamp ücretleri 
ile ayni, nakdi ve 
malzeme yardım
larının yapılacağını 
söyledi.
Belediye Meclis 
üyelerine ve ücret
lerin belirlen
mesinde kıstas olan 
yönetmeliği hazır
layan Milli Eğitim ve 
Spor Komisyonu 
üyelerine de teşek 
kür eden Refik 
Yılmaz, "Tesisleş 
mede çığır açtık. 
Bunu 5393 sayılı 
yeni yasa gereği, 
yardım ve destekler
le devam ettiriyoruz. 
6 ve 7 Şubat 2013 
spor da tarihi bir 
dönemdir. Milattır. 
İlçe gençliği ve 
spora gönül vermiş 
herkes için önemli 
bir gelişmedir" dedi. 
Gücüm Spor 
Başkanı ve Basket 
bol Antrenörü 
Tuğan Büyükbaşa 
ran, Genel Menajer 
Yahya Gümüş, 
Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Mehmet 
Okay ve Tekvando 
Antrenörü Kürşat 
Özcan'ı makamında 
kabul eden Belediye 
Başkanvekili Refik

BursasporTeknikBirelıtöriilllılılnıaııınaCıtı
Bursaspor'un 
yeni teknik direk
törü Hikmet 
Karaman yeşil 
beyazlı ekibin 
başındaki ilk 
antrenmanına çıktı. 
Bursaspor, ligin 
21'inci haftasında 
oynanacak 
Karabükspor maçı 
hazırlıklarını 
sürdürdü. Yeşil 
beyazlıların yeni

Yılmaz, hedef 
büyüten Gücüm 
Spor'un, hedef 
büyüten Gemlik 
Belediyesi ile birlik
te ilçe sporuna 
büyük hizmetler 
vermeye devam 
edeceğini söyledi. 
Deplasmanlı 
Bölgesel Basketbol 
Liginde Gemlik ve 
Bursa'yı başarıyla 
temsil eden Gücüm 
Spor'un, Tekvando 
ve Jimnastik dal
larında da faaliyet 
gösterdiğini hatırla
tan Tuğan Büyük 
başaran, lisanslı 
olarak Basketbol'da 
60, Tekvando'da 55 
ve Jimnastik'te de 
20 sporcuları 
olduğunu bildirdi. 
Lisansız olarak alt 
yapıda da 150'nin 
üzerinde sporcuyla 
hizmet vermeyi 
devam ettirdiklerini 
anlatan Büyükbaşa 
ran, "Gücüm Spor 
olarak hedef büyüt
tük" diye konuştu. 
Alt yapı, tesisleşme 
ve kulüplere yönelik 

teknik direktörü 
Hikmet Karaman 
da takımının 
başında ilk idmanı
na çıktı. Özlüce 
Tesisleri'nde 
gerçekleştirilen 
antreman öncesi 
Karaman ve ekibi 
futbolcularla kısa 
süre görüşme 
yaptı. Isınma 
hareketleriyle 
başlayan antren

yardımlardan dolayı 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz'a 
teşekkür eden 
Tuğan Büyükba 
şaran, Belediye 
Meclisinden çıkan 
karar adına da tüm 
meclis üyelerine 
teşekkürlerini ilet
meyi ihmal etmedi., . 
Gücüm Spor olarak 
2013 yılında da 
önemli projelere ve 
turnuvalara ev 
sahipliği yapmak 
istediklerini belirten 
Büyükbaşaran, 
öncelikli hedefle 
rinin "Engelliler ile 
Spor Yapalım" pro
jesi olduğunu vur
guladı. Basketbol, 
Voleybol ve Futbol 
branşlarında engelli 
takımları oluştur
mak için kolları 
sıvadıklarını dile 
getiren Tuğan 
Büyükbaşaran, 
Tekvando İl Şam 
piyonasına da ev 
sahipliği yapmak 
istediklerini bildirdi. 
Uluslar Arası 
Basketbol Turnu 

man, taktik çalış
mayla devam etti. 
Sakatlıkları devam 
eden Sestak, 
Ferhat ve Vederson 
takımdan ayrı düz 
koşu yaparken, 
kaleci Carson ise 
yürüyüş yaparak 
idmanı tamamladı 
Teknik Direktör 
Hikmet Karaman 
kulüp doktorlarına 
sakatlıkları bulunan 

vasi, Şirketler 
Basketbol Turnu 
vasi ve Şirketler 
Bursa ligi gibi pro
jeleri de yaşama 
geçirmek istedikleri
ni kaydeden Tuğan 
Büyükbaşaran, 
"Bizler bu konuda 
potansiyeli araştırı 
yoruz. Gemlik'i spo 
run her alanında ve 
kendi hizmet verdi 
ğimiz tüm kategori 
lerde zirveye çıkar
mayı hedefliyoruz. 
Sizlerin desteğiyle 
de bunu başaracağı 
miza inanıyoruz" 
dedi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
bundan önce 
olduğu gibi bundan 
sonra da spora 
yönelik yardım, 
yatırım ve destek
lerin süreceğini 
ifade ederek, başta 
Engellilerle Spor 
Yapalım projesi 
olmak üzere, diğer 
turnuva ve müsaba
ka projelerine de 
katkı sunma sözünü 
verdi.

Ferhat Kiraz, 
Vederson, Sestak 
ve Carson'ın 
son durumlarını 
sordu.
Takımın Arjantinli 
yıldızı Pablo 
Batalla ile birebir 
görüşen 
Karaman'ın idman 
boyunca futbolcu
larıyla tek tek 
ilgilenmesi de göz
den kaçmadı.

îMlmıiı Kıtsak 
Sınain yapılılı

Gemlik İlçe Spor 
Salonu’nda 6 Şubat 
2013 Çarşamba 
günü Gücümspor 
Kulübü Teakwondo 
Ocak-Nisan dönemi 
kuşak sınavı 
yapıldı.
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe müdürü Ahmet 
Adil Tunç’un ve 
Bursa Sağlık gücü 
antrönörü 4.dan 
Fikret Temoçin'in 
katılımı ile gerçek
leşen kuşak 
sınavında Gücüm 
sporlu teakvvondo

KRŞ€D€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

GemlikKte
«Eiılt’la lu ıtıılı ılıul cııtnsl

cular sınavda 
başarılarını 
sergilediler. 
Sağlık Gücü ve 
Gücümspor Kardeş 
teakvvondo kulüp
leri teknik ve 
pumse gösterileri 
ile dostluk müsaba
ka antrenmanları 
göz doldurdu. 
Sporcu velileri ve 
teakvvondo sever
lerin ilgi gösterdiği 
kuşak sınavından 
sonra sporcuların 
kuşakları Bekir 
Yetişen tarafından 
verildi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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M Mı Wiiı amili! il Bl ■ Işsiı İM
Türkiye genelinde 
£,rahk ayında, bir 
önceki aya göre, 
finans kuramlarına 
ferdi kredi ve kredi 
kartları borcunu 
ödemeyenlerin 
sayısı bir önceki 
yüzde 7,4 artîî. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
ferdi kredi ve kredi 
kartları kapsamında 
borcunu ödemeyen 
ve gecikmeli olarak 
ödeyenlerin toplam 
sayısı ise 147 bin 
181'den 158 bin 
10'a çıktı.
71 BİN KİŞİ 
BORCUNU 
ÖDEMEDİ

IMlIllilillliaggl
Çin Merkez 
Bankası, çalışan 
nüfustaki düşüş 
eğilimi ve küresel 
gevşek para poli
tikalarının enfîas 
yon baskısı oluş
turabileceği 
uyarısında bulun- 
du.Raporda ayrıca, 
"ekonomik 
dönüşüm 
sürecinde finansal 
makro kontrolde 
enflasyon riskleri 
nin önlenmesine" 
dikkati çekildi. 
Ülkede enflasyonun 
belirleyici unsuru 
tüketici fiyat endek
si aralık ayında 
yüzde 2,5 oranında 
yükselmişti. Bu 
oran kasımda 
yüzde 2,0, ekimde 
ise yüzde 1,7 
seviyelerindeydi.

Aynı ayda ferdi 
kredi borcunu öde
memiş kişi sayısı 
55 bînZ^en 71 
bin 887'ye, krem 
kartları borcunu 
ödememiş kişi 
sayısı ise 91 bin

Çin Milli istatistik 
İdaresi ocak ayı 
enflasyon rakam
larını bir hafta 
içinde açıklamayı 
planlıyor.
Çin Merkez 
Bankası'nın 
raporunda fiyatların 
nispeten istikrarlı 
olmasına rağmen, 
belirsizliklerin ola
bileceği ifade edil- 
di.Ülkede ayrıca 
çalışan nüfusunun 
yavaşlamasına atıf
ta bulunulan rapor
da, iş gücü temelli 
ziraat ve servis 
sektöründeki ücret
lerin artış eğili
minde olacağı belir
tiliyor.
Dünyadaki parasal 
durum vurgusu 
raporda dikkati 
çeken en önemli

383'den 86 bin 
123'e geldi.
Böylece 2012 
yılının tamamında 
ferdi kredi ve kredi 
kartlan borçlu 
sayısı 2 milyon 624 
bin 146 oldu.

unsurlardan.
Küresel gevşek 
para politikasının 
"ultra-gevşek" 
olduğu ve uzun bir 
süre devam ede
ceğinin altı çizilen 
raporda, potansiyel 
ithal enflasyona 
dikkat edilmesi 
gereğinin altı 
çiziliyor.
Yani ABD, Avrupa 
ve Japonya gibi 
gevşek para poli
tikası uygulanması 
neticesinde emtia 
fiyatlarının yüksek 
seyretme ihtimali 
artıyor. Bu durum
da Çin'in özellikle 
yurt dışından ithal 
ettiği, başta petrol 
gibi birçok üründe 
aynı birim ürünü 
daha pahalı alması
na neden olacak.

Yeni Sermaye 
Piyasası 
Kanunu'nun yürür
lüğe girmesinin 
ardından sermaye 
piyasası kuramların
da değişim tam gaz 
sürüyor.
Sektörde aracı 
kurum sayısını fazla 
bulan SPK'nın 101 
olan kurum 
sayısının 40'a 
indirilmesini istediği 
belirtiliyor. SPK 
Başkanı Vahdettin 
Ertaş'ın ürkiye 
Sermaye Piyasaları 
Aracı Kuruluşları 
Birliği(TSPAKB) 
yönetimi ile 
görüştüğü ve 
sayının azaltılması 
için neler yapılabile
ceği konusunda 
görüş istediği belir
tildi. Habertürk'ten 
Sefer Yüksel'in 
haberine »°re 
SPK'nın sayıyı azan’ 
mak için detaylı 
çalıştığı ve 2-3 yön
temden birini uygu
layacağı öğrenildi. 
TSPAKB'deh İMKB 
ve SPK'ya bazı 
öneriler gittiği de 
gelen bilgiler 
arasında. Aracı 
kurum sayısı nın 
40'a düşmesiyle 61 
müdür koltuğundan 
olacak

İMKB İSTEYEN 
KURUMUN 
LİSANSINI SATIN 
ALSIN 
TSPAKB’nin öneri
lerinden birinin 
'İMKB aracı kurum 
lisanslarını satın 
alsın' olduğu öğre
nildi. Lisans satmak 
için bekleyen yak-

laşık 35 kurum 
olduğunu vurgu
layan TSPAKB'nin 
'İMKB bu lisansları 
alsın. Daha sonra 
sektöre girmek 
isteyen güçlü 
yatırımcı olursa 
onlara satar' dediği 
ancak İMKB'nin 
şimdilik bu fikre 
sıcak bakmadığı 
belirtildi.

GRUPLARIN 1’DE.N 
FAZLA ARACI 
KURULU OLMASIN 
TSPAKB'nin bir 
diğer önerisinin de 
aynı grubun sek
törde birden fazla 
aracı kurum ile 
faaliyet göster
memesi ve grup şir
ketlerinin tek çatı 
altında birleşmesi 
olduğu belirtiliyor. 
Sektörde yaklaşık 
bu kapsamda 10 şir
ketin olduğu ve 
sayının bu yönetem- 
le de azaltılabileceği 
ifade ediliyor.
Bunun için SPK'nın 
tebliğ yayınlaması 
gerektiği belirtiliyor.

SERMAYE 

BARAJININ 
ARTIRILMASI 
SPK'nın elindeki bir 
diğer yöntemin ise 
aracı kuramlara 
asgari sermaye 
yeterliliğini artırmak 
olduğu belirtiliyor. 
Sermaye şartının 
artırılması durumun
da sektörde 
kon-so-li-das-yo- 
nun hız kazanacağı 
ve aracı kuram 
sayısının azalacağı 
öngörülüyor. Ancak 
TSPAKB'nin bu 
seçeneğe sıcak bak
madığı gelen bilgiler 
arasında.

BÜYÜME İÇİN 
İSTENİYOR 
SPK ve İMKB yöne
timinin aracı kurum 
sektörünün hızlı ve 
sağlıklı büyümesi 
için sayının azal
masını istediği belir
tiliyor. Bu yolla 
aracı kuramların 
değerinin de artıI- 
masının planlandığı 
kaydeden sektör 
temsilcileri, SPK'nın 
bu konuda işinin 
zor olduğunu 
söylüyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Ortn.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pegasus Akmit Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanbefoğlu-Etadat 514 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 bb 70
Totalgaz 514 17 qq
Akcan Petrol
MAR-PET ;ı»
Tuncay Otognz 013 1o 4B
Baysa Petrol 613 01 03

Devlet Haataneel 517 34 00
Sahil Dev. Ha at. 513 23 20
Mer.Seğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4493 

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)

lEHUlSHÜİ
VENÜS SİNEMASI 

CELAL İLE CEREN: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30 
CM101MMXI FUNDA- 

WIENTALS:11:30-14:30- 
17:30-20:30 

G.D.O KARAKEDİ: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15
REZERVASYON 

5133321



GemlikKSrfez

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.

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 büyükfüğüne göre 
teraslardan bahçe katlarına kadar her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

ali berker akına
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Aitmşehir 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. Asilhan No47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@allberkerakinci.com

3

ES3

Hemen Arayın!H 0(224)

4417244

t BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /'
YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

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


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
9 Şubat 2013 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İnternette 
fatura ederken 
dolandırılmayın
Internet üzerinden cep tele
fonu faturası ödeyenler dik 
kat! ‘Faturanız ödendi’ yazısı
na güvenmeyin. Haberi 3’de

CADDE VE SOKAKLARA DÖKÜLEN ASFALTLARIN BOZUKLUĞU SU 
BİRİKİNTİLERİNE VE VATANDAŞLARIN YOLDA ISLANMALARINA NEDEN OLUYOR

lwı i Mte» aslili Mini
Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 
Hürriyet 2 Caddesi’ne 
kaplanan asfaltın bozuk
luğu nedeniyle, toplanan 
su birikintileri vatandaşla 
rın şikayetlerine neden 
oluyor. Milyonlarca liraya 
malolan asfalt kaplama 
işlerinde kalitesiz yapılan 
işler nedeniyle vatan
daşlar mağdur oluyorlar. 
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Asfalt sorunu..
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe 

mizde başlattığı altyapı çalışmaları uzun 
sürdü.

Bu nedenle yollar delik deşik oldu.
Hala, İstiklal Caddesi’ne bağlı birçok 

sokak, alt yapı tamamlanmadığından 
asfaltlanmak için bekliyor.

Lise Caddesi’nde başlayan çalışmalar
da aylar sürdü.

Bozulan yolların onarılması için ku 
rumların alt yapı noksanlarını tamamla
ması beklendi.

Bunda bir koordinasyon sağlanamadığı 
için, Lise Caddesi’ne çıkanlar aylarca 
sıkıntı çektiler.

İlçede yapılan işlerde nedense koordi
nasyon sağlanmadan çalışma başlatıl/ 
yor. Vatandaş ise çile çekiyor. 4’de

İkinci dönem eğitim ve 
öğretim yılı başlıyor

İlk ve orta dereceli okullarda, 2012-2013 yılı eğitim 
ve öğretim yılı Pazartesi günü başlıyor. 17 Eylül 
2012 günü eğitim ve öğretime başlayan ilçemizde
ki okullarda 26 Ocak 2013 günü karne alan öğren
ciler, 15 günlük yarı yıl tatili yaptılar. İlçemiz 
merkez ve köylerinde öğrenci ve öğretmenler - 
2.dönem eğitim ve öğretim faaliyetlerine 11 Şubat 
2013 Pazartesi başlayarak, ders başı yapacaklar

http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manasUremlak@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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CADDE VE SOKAKLARA DÖKÜLEN ASFALTLARIN BOZUKLUĞU SU 
BİRİKİNTİLERİNE VE VATANDAŞLARIN YOLDA ISLANMALARINA NEDEN OLUYOR

Doktor Ziya Kaya 
Mahallesi, Hürriyet 2 
Caddesi’ne 
kaplanan asfaltın 
bozukluğu 
nedeniyle, toplanan 
su birikintileri vatan
daşların şikayetleri 
ne neden oluyor. 
Son yıllarda inşaat 
sektörünün büyük 
ilgi gösterdiği 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’ndeki boş 
arsalara yapılan az 
katlı yeni inşaatlarla 
gelişme gösteren 
bölgede, sokak 
aralarına Gemlik 
Belediyesi’nce yap
tırılan asfaltın 
düzgün kaplanma
ması nedeniyle, orta 
bölümlerde mey
dana gelen çukurlar, 
yağan yağmurlarla 
gölcükler oluşturdu.

GÖLCÜKLER 
OLUŞUYOR 
Dün gün boyu süren 
yağışlar nedeniyle, 
Özdilek Alışveriş 
Mağazası’na giden 
Fatih Caddesi ile 
Terminal’e giden 
Hürriyet Caddesi 
arasında kalan 
Hürriyet 2 
Caddesi’nde bozuk 
asfalt döşenmesi 
nedenryfe binken 
sular, geçen 
araçların lastik
lerinden çevreye 
sıçrama üzerine

Gemlikli doğacılar 
Mustafa Kemal Pasa 
Parkuru nda yürüdü

yolda yürüyenleri 
ıslatıyor.
Caddede oturan ev 
sahipleri, gazetemi 
ze yaptıkları açıkla
mada, asfaltların 
dökülmesinden 
sonra, kimlerin 
yapılan işi kontrol 
ettiğini ve kesin 
kabullerinin nasıl 
yapıldığını sordular.

MİLYONLAR 
HEBA EDİLİYOR 
Milyonlarca liraya 
malolan asfalt 
kaplama işlerinde 
kaiitesiz yapılan 
işler nedeniyle 
vatandaşlar mağdur 
oluyorlar.
Karsak Deresi 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi’ne doğru 

giden yolda da aynı 
şekilde dökülen 
asfaltlar, bir süre 
önce sökülmeye 

başlanmış ve yeni 
den döşenmesi için 
yağışlarının durması 
beklendiği öğrenildi.

Gemlikli 
doğacıların Şubat 
ayı parkuru 
Mustafa Kemal 
Paşa oldu.
Geçtiğimiz hafta so 
nunda Gemlik’ten 
Mustafa Kemal Pa 
şa’ya araçlarıyla 
giden doğa sever
ler, Karapınar 
Köyü’nden 
başlayan 18 kilo
metrelik dağ ve 
derelerden geçen 
çetin parkuru, 
Karapınar Kö 
yü’nde tamam
ladılar.
Zirve Dağcılık ve 
Gemlik Doğa Der’in 
bay ve bayanlı 
grup olarak 
katıldığı gezisinde, 
havanın güzel 
olmasına karşın 
parkurun zor 

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

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513_gg_gZ.

olduğunu söyleyen 
kafile liderleri 
Selman Çetin ve 
Ünal Özbostanlar, 
“Düzenli olarak dağ 
yürüyüşlerimizi 
sürdürüyoruz. 
Geçtiğimiz ay yine 
18 kilometrelik 
Selimiye, Mecidiye 
parkurunu 48 kişi
lik ekiple yürüdük. 
Mart ayında farklı 
bir parkurda yine 
yürüyüşlerimizi 
sürdüreceğiz.
Doğa severler gezi
lerimize katılarak 
grubumuzu büyütü 
yoruz.
Kentlerin stresli 
ortamından, 
doğanın temiz ve 
çetin koşullan ile 
mücadele ederek 
aynı zamanda spor 
yapıyoruz. ” dediler.

W MİSİ İlet İIMUSİ Mil Wlll III
İşçi Partisi İlçe Başkanı Muharrem Çelik’in 

yeniden ilçe başkanlığına getirilmesi 
bekleniyor

İşçi Partisi Gemlik İlçe Ziya Kaya Mahallesi Kumsal 
örgütünün 6. olağan kongre- Sokak Türk Metal Sendikası 
si yarın yapılacak. altındaki zemin
İşçi Partisi Gemlik İlçe katta yapılacağı belirtildi. 
Başkanlığından yapılan açık- işçi Partisi ilçe Muharrem 
lamada, ilçe Kongresinin Çelik’in yeniden kongrede 
pazar günü saat 15.oo de Dr. aday olması bekleniyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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taiiMMWWnııii{imı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, yaklaşık 
30 metre boyunca 
takla atarak bir iş 
yerinin bahçe 
duvarına çarpıp 
duran otomobilin 
sürücüsü kazayı 
yara almadan atlat
tı. Lodos sebebiyle 
otomobilin ön 
camına karton 
yapıştığı 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bozüyük 
istikametinden 
İnegöl'e seyir 
halinde olan İsmail 
Aksoy (30) 
idaresindeki 
16 DS 460 plakalı 
özel otomobilin ön

Beldi direni» altında kaldı
Bursa’da yerinden 
sökülmek istenen 
beton elektrik 
direği, çalışmalar
dan sorumlu şefin 
üzerine devrildi. 
Bacağından 
yaralanan şahıs 
tedavi altına alındı. 
Olay, Bursa’nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde belediye 
binası önünde 
meydana geldi. 
Elektrik kablo
larının yer altına 
alınması sırasında 
sökülen beton 
elektrik direk
lerinden biri, vincin 
çelik halatının kop
ması üzerine düştü. 
Tonlarca ağırlığın
daki beton direk,

Sohanıniizennılekihatflülıiraileyîölıl'ıirüyorılıı
Bursa’da sobanın 
üzerine kuruması 
için asılan havlu
nun alev alması 
sonucu meydana 
gelen yangında 
maddi hasar mey
dana geldi.
Yangın itfaiye ekip
lerinin müdahale
siyle 
söndürülürken, 
dumandan etkile
nen aile fertlerine 
112 Acil Servis

camına Kulaca 
köyü yol ayrımında 
yerden havalanan 
bir karton yapıştı. 
Kontrolden çıkan 
otomobil takla 
atmaya başladı. 
Yaklaşık 30 metre 
boyunca takla atan 

çalışmalardan 
sorumlu şef 
Ahmet Çatık’ın (45) 
üzerine devrildi. 
Yolun karşısından 
çalışmaları 
izlerken halatın 
koptuğunu gören 
Çatık, son anda 

ekipleri müdahale 
etti. Yangın, saat 
23.30 sıralarında 
merkez Yıldırım 
İlçesi Mevlana 
Mahallesinde 3 
katlı bir binada 
meydana geldi. 3 
katlı binanın giriş 
katında ikamet 
eden V.E. (35) ve 
eşi A.E.(34), 
sobanın üzerine 
kuruması için 
asılan havlunun 

otomobil, paintball 
sahasının bahçe 
duvarına çarptı.
İş yerinin bahçe 
duvarını yıkan oto
mobilin sürücüsü 
emniyet kemeri 
sayesinde kazayı 
yaralanmadan atlat

yaptığı hamle ile 
tamamen direğin 
altında kalmaktan 
kurtuldu ancak 
bacağından yara
landı. Olay yerine 
gelen 112 ekipler
ince Devlet 
Hastanesi’ne 

alev alması ile bir
likte biranda 
dumanlar içeri 
sinde kaldı.
A.E.'nin kuruması 
için astığı havlu 
diğer odaya geçti 
ğinde bilinmeyen 
bir nedenden 
dolayı alev aldı. 
Ne yapacaklarını 
şaşıran karı koca, 
itfaiye ekiplerine 
haber verdi. Aile, 
ekipler gelene 

tı. Sürücü İsmail 
Aksoy, her ihtimale 
karşı olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis ekibi tarafın
dan ayakta sağlık 
kontrolünden geçti. 
Bahçe duvarını yık
tıktan sonra düz 
duran otomobilin, 
bir takla daha 
atması halinde 
bahçe duvarında 
bulunan ok şeklin
deki korkulukların 
üzerine isabet ede
ceği bildirildi. 
Genç sürücü alkol 
testi yapıldıktan 
sonra serbest 
bırakıldı. Kaza ile 
alakalı tahkikat 
sürüyor 

kaldırılan Ahmet 
Çatık tedavi 
altına alındı.
Vinç operatörü 
ifadesi alınmak 
üzere emniyete 
götürülürken, olay
la alakalı tahkikat 
sürüyor.

kadar odayı saran 
alevlere kendileri 
müdahale etmek 
istedi.
İtfaiye ekiplerinin 
zamanında olay 
yerine gelmesi ile 
alevler büyümeden 
söndürülürken, 
yangını kendi 
imkanları ile 
söndürmek 
isteyen çift duman
dan etkilendi.

İnternette 
fatura öderken 

dolandırılmayın

İnternet üzerinden 
cep telefonu fat
urası ödeyenler 
dikkat! ‘Faturanız 
ödendi’ yazısına 
güvenmeyin.
Faturalarının 
ödenmediğinin 
farkına varan cep 
telefonu kul
lanıcıları fatura 
ödeme sitelerine 
sahte bir kredi 
kartı numarası gi 
rince bu sitelerin 
aslında fatura 
ödemek için değil 
kredi kartı bilgi
lerini çalmak için 
hazırlandığını fark 
ettiler. Online öde
nen cep telefonu 
faturaları 
dolandırıcıların 
iştahını kabarttı, 
sikayetvar.com'a 
gelen şikayetlere 
göre; internetten 
cep telefonu fat
urasını ödemek 
isterken 
dolandırılan kişi
lerin sayısı hayli 
fazla. Birçok kul
lanıcı cep telefonu 
faturalarının öden
mediğini eve 
gelen borç kağıdı 
ya da telefon hat
larının görüşmeye 
kapatılması ile 
öğreniyor.

SAHTE KART 
BİLGİLERİ İLE 
SAHTE FATURA 
ÖDENDİ!
İşte sahte online 
fatura ödeme 
sitelerinin 
dolandırıcılık yön
temlerini ortaya 
koyan Şikayetvar 
uzmanlarının yap
tığı tespitler şöyle: 
"Dolandırıcılar 
çeşitli yöntemler 
ile sitelerini arama 
motorlarında ilk 
sıraya çıkarıyorlar. 
Daha sonra 'fatura 
öde' gibi arama 
yapan cep tele

fonu kul
lanıcılarının 
karşısına bu site 
ler çıkıyor. GSM 
operatörünüzü 
seçip kredi kartı 
bilgilerinizi gir 
meniz isteniyor 
ve sizde yapıyor
sunuz.
Günün her 
saatinde ödeme 
aldıklarını belirten 
siteler belli bir 
süre sitede sizi 
bekletiyorlar. Daha 
sonra kart bilgi
lerini girmek için 
başka bir siteye 
yönlendiriyorlar. 
Tüm kart bilgileri 
girilmesine rağ
men bu siteler bir 
de 3D şifresini 
istiyorlar. Sözde 
3D secure sayfası
na yönlendiriyor 
ama alakası bile 
yok inceleyenler 
bu sitenin sahte 
olduğunu çok 
rahat anlayabilir- 
ler.Tüm bilgiler 
girildikten sonra 
faturanız ödendi 
diyor fakat tama
men sahte.
Çünkü bu işlem
leri gerçek
leştirirken tama
men sahte bilgiler 
ve kart numaraları 
kullandık ve fatu
ramızın ödendiği 
söylendi.
Böyle dolandırıcı 
siteler tamamen 
kart bilgilerini 
toplamak amaçlı 
kurulmuş ve cep 
telefonu kul
lanıcılarının kart 
bilgilerini çalıp 
kötüye kullanan 
siteler.
Birçok kişi 
faturasını ödediği
ni düşünürken 
gelen borç ile 
adeta şok oluyor. 
Dolandırılmak 
için dikkat 
edin."
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Oktav Kahveci Sürfe atandı
Asfalt sorunu...

Bunun bir örneğini Çarşı Deresi’nde ya 
şadık.

Ağustos 2012 sıcağında açılan dere, 6 
aydır tamamlanamadı.

Öğrendiğime göre, derenin projesi 
hazırlanıp ihale edilmiş.

Nasıl bir proje hazırlandı bilen yok.
Büyükşehir yaptı, Gemlikli yapıldıktan 

sonra ne yapılacağını öğrenecek.
Yapılan işler konusunda Gemliklilerle 

paylaşmak diye bir adetleri yok.
“Ben yaptım, oldu bitti" mantığı sürü 

yor.
Böyle geldiler, böyle götürecekler. 
Gelelim yollara döşenen asfalta... 
2009 seçimlerinden önce belediye 

kasasında bir hayli para vardı.
BUSKİ 2008 yılında alt yapı çalışması 

yapacaktı.
Ama zamanın belediye başkanı, yakla 

şan seçimler nedeniyle bu kazı çahş- 
malanna izin vermedi.

Gemlik’in neredeyse tamamı seçim 
önce asfalt kaplandı.

Parke taşları kaldırılmadan döşenen 
asfaltın ederi 7 milyon liraydı.

Seçimlerden sonra BUSKİ’nin altyapı 
çahşmalan nedeniyle (su borularının 
değiştirilmesi, yağmur giderleri için yeni 
kanallann açılması ve boru döşenmesi 
gibi..) asfaltlanan yollar tamamı bozuldu. 

7 milyon lira çöpe gitti.
Bozulan yollara asfalt yama yapıldı. 
Yapılan yamalı yollar ortada... 
Bunun yanında bilhassa yeni cadde 

lerin oluştuğu Dr. Ziya Kaya Mahallesi’nde 
yapılan yollardan bugün geçin.

Ne halde olduğunu göreceksiniz.
Aracınızı Hürriyet Caddesi’nden, Ana 

dolu Lisesi karşı sokağına sokun.
Dökülen asfaltan ne kadar kalitesiz 

olduğunu, yolların yamuk yumuk ol 
duğunu, ortalarda biriken suların nasıl 
gölcükler oluşturduğunu, geçen araçların 
lastiklerinden suların çevreye nasıl savrul 
duğunu göreceksiniz.

Bu asfaltları gören hiçbir teknik eleman 
yok mu?

Asfalt döşeneli aylar oldu.
Her yağmurda vatandaş bu yollarda 

sıkıntı yaşıyor.
Neden onca para ödenen asfalt firma 

lan işini doğru dürüst yapmazlar. Yolların 
meyilleri ortaya mı verildi.

Öyle olsa bunda da bir düzen olur, 
sular yağmur giderlerinde toplanır.

Böyle bir durum yok.
Ya yollar oturdu, asfalt çöktü, ya da 

gelişi güzel asfalt kaplandı.
Lütfen haberini de yaptığımız bu yol

lara yağmurlu havalarda girin durumu 
görün.

Miletin parası nasıl heba ediliyor göz
lerinizle tanık olun.

Vatandaşlar, okul zamanı çevredeki 
okullara giden öğrencilerin bu yollar 
nedeniyle her gün evlerine ıslanmış 
olarak geldiğini söylüyor.

İlgililer, yapılan işleri iyi denetlemezler 
se, bunun bedelini vatandaş ödemek 
zorunda kalıyor.

Denetlenmeyen işler, görev ihmaline 
neden oluyor.

AKP eski İlçe Başkanı Diş Hekimi Oktay Kahveci, işyerini 
kapatarak Sağlık Bakanlığı, Siirt İli Baykan İlçesi Devlet 

Hastanesi’nde diş hekimliği görevine başladı.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin eski İlçe 
Başkanlarından Diş 
Hekimi Oktay 
Kahveci, Siirt İli 
Baykan ilçesi Devlet 
Hastanesi’nde Diş 
Hekimliği’ne atandı. 
İstiklal Caddesi’nde 
özel Diş Hekimliği 
muayenehanesi 
bulunan Kahveci, 
Gemlik’e Diş 
Hastanesi açılması 
sonucu işlerin azal
ması üzerine, 
muayehanesini 
kapatmıştı.
Sağlık Bakanhğı’na 
başvurarak, kamuda 
görev almak isteyen 
Kahveci’nin isteğini 
Bakanlık yerinde

bularak, Siirt İli 
Baykan İlçesi Devlet 
Hastanesi 
bünyesinde bulunan 
Diş Hekimliği kadro
suna atamasını 
yaptı.
Yaklaşık bir ay önce 
Siirt İli Baykan İlçe-

si’nde göreve 
başlayan Oktay 
Kahveci, AKP ilçe 
başkanı olmadan 
önce AKP İl 
Genel Meclis üyeliği 
de yapmıştı.

SİYASET

AKADEMİSİ 
BİRİNCİSİ 
OLMUŞTU 
AKP Genel 
Merkezince Bursa 
da açılan Siyaset 
Okulu’na da devam 
eden Kahveci, 
yapılan sınavda 
Türkiye birincisi 
olarak ödülünü AKP 
Genel Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
elinden almıştı. 
Oktay Kahveci, 
2011 yılında yapılan 
milletvekili seçim
lerinde de Bursa 
dan milletvekili 
aday adayı olmuş, 
ancak listeye gire
memişti.

Kacakıniılııe anlayanlara alımlı
Gemlik’te 
Jandarma tarafın
dan düzenlenen 
operasyonda, 
kaçak olarak 
avlanan bin kilo 
midye ele geçirildi 
İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, Gemlik ilçesi 
ve kıyı şeridinde 
midye avlandığı ve 
bu midyelerin 
araçlar ile şevkinin 
yapıldığı ihbarını 
aldı.
Düzenlenen 
operasyonda, 20 
kilogramlık çuval
lara konulmuş yak
laşık bin kilogram 
midye ele geçirildi. 
Kaçak avlanan

kişiler hakkında 
idari para cezası 
uygulandı.
Daha sonra 
yakalanan midyeler 
denize döküldü. 
Bursa Jandarma

Komutanlığı ekip
leri, 2011 yılı 
içerisinde gerçek
leştirdiği operas 
yonlarda yaklaşık 
10 ton, 2012 yılında 
ise 12 ton kaçak

deniz ürünü ele 
geçirmişti.
İlgililer vatan
daşların denizlerde 
kaçak avlananları 
ihbar etmelerini 
istedidiler.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Milli Eğitim 
Bakanlığı, Özel 
Eğitim Rehberlik ve 
Danışma Hizmetleri 
Genel 
Müdürlüğü’nün 
koordinasyonunda 
geliştirilen, sekiz 
oturum şeklinde 
velilere yönelik 
olarak hazırlanan ve 
Gemlik Atatürk 
İlkokulu'nda düzen
lenen 7-19 Yaş Aile 
Eğitim Semineri, 
sertifika töreniyle 
sona erdi.
Katılım belgeleri İlçe 
Kaymakamı Sayın 
Cahit Işık tarafından 
verildi. Törene 
katılan Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen de 
katılımcı velileri bu 
özverili çalışmaların
dan dolayı tebrik 
ettiler. Seminere

DIŞ TİCARET ELEMANI
*25-35 YAŞ ARASI

*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 
İNGİLİZCE YAZIŞMA VE 

GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA 

ÇALIŞACAK, 
ÜNİVERSİTELERİN EN AZ 2 YILLIK, 

TERCİHEN 4 YILLIK BÖLÜMLERİNDEN MEZUN, 
*MS OFFICE PROGRAMLARINI 

İYİ DERECEDE BİLEN, 
*ERKEK ADAYLARIN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY & BAYAN
ELEMAN ALINACAKTIR. 

BAŞVURULAR efendioglu@efendioglu.com.tr 
ADRESİMİZE CV'LI OLARAK YAPILACAKTIR

EFENDİOĞLU MERMER SAN.TİCJI.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05FaX:0-224-ö86 00 07
E-mail: efendioglu@efendloglu.com.tr

katılan velilerden 
Nesrin Elmaz, "Şu 
ana kadar doğru 
bildiğimiz birçok 
yanlışı yaptığımızı, 
eğitim açısından 
almış olduğumuz bu 
seminerin hem 
bizlere hem de 
çocuklarımıza çok 
yararlı olduğuna 
inanıyorum." dedi. 
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 olum- 
İu davranış 
kazandırma" konu
larında bilgi verildi.

İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, program 
sonunda yaptığı 
konuşmada; bu 
çalışmaların 
kendisini çok mutlu 
ettiğini, eğitimin 
yaşının olmadığını 
belirtti ve 
önümüzdeki gün
lerde bu çalışmanın 
yaygınlaştırılması 
gerektiğini ifade 
ederek, velileri 
kutladı

KAYIP
Bursa Gümrük 

Müdürlüğünden 
alınan

P 0053152 sayı ve 
21.06.2011 tarihli, 
M 0499438 sayı ve 
14.02.2011 tarihli, 
S 0032397 sayı ve 
13.01.2010 tarihli 
alındı belgeleri 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

SİRENAMARİNE 
DENİZCİLİK A.Ş.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

CHP’li kadınlar, 
secim 

startı verdi

CHP Gemlik Kadın 
Kolu Başkanı 
Sevinç Gülcü ve 
yönetim kurulu 
üyeleri seçim startı 
vererek sahalara 
indi.
CHP Gemlik Kadın 
Kolu Başkanı yap
tığı açıklamada, 
Türkiye'nin kadın 
profilini tanımak, 
çıkarmak kadınlara 
yönelik yerel ve 
genel kadın poli
tikalarının oluştu
rulmasına ve 
geliştirilmesine 
katkıda bulunmak, 
bölgesel sorunlara 
ve çözüm önerile 
rine ulaşabilmek, 
ilçemizin kadın
larıyla buluşmak, 
kendimizi kadın
larımıza anlata
bilmek ve anlaya
bilmek, güçlü bir 
kadın örgütü oluş
turabilmek amacıy
la çalışmalarımıza, 
sadece seçim 

TFMA a “SUYUNU BOŞA IHA â HARCAMA"

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

dönemi değil her 
dönem hız kesme
den devam etmek 
en büyük 
amacımızdır” dedi. 
Gülcü; "Çalış
malarımızı, etkinlik
lerimizi arttırmak, 
halk içinde iletişimi 
sağlamak, dayanış
ma ve yardımlaşma 
ruhunu arttırmak, 
umudu inançL, 
güveni aşılamak, 
ülkemizin yaşadığı 
bu karanlık günleri 
atlatması amacıyla, 
daha mutlu, umut
lu, huzurlu bir 
hayat için tek ses, 
tek güç, tek yürek 
olmaya ihtiyacımız 
var” diyerek, 
Gemlik'te 
sosyal demokrat 
belediyeciliği 
yeniden gerçek
leştirmek için 
tüm kadınları CHP 
çatısı altında bir
leşmeye devam 
etti.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çalışan Katlınlara Cifle Miiiıle!
Başbakan 
Erdoğan'ın 3 çocuk 
için teşvik tali
matının ardından, 
çalışan annelerin en 
büyük mağduriyeti 
de sona eriyor 
.Kamu kreşlerinde 
saat 15.00'e kadar 
süren çocuk bakma 
süresi memur 
mesaisiyle 
eşitleniyor.
Habere göre; 
annelerin mesaisi ne 
zaman biterse 
kreşler de o saate 
kadarçocuklara 
bakacak. Böylece 
anneler 'Çocuğumu 
nereye bırakacağım' 
derdinden kurtula
cak.

KREŞİ OLMAYAN 
BAKANLIK 
Bu arada kamuda

çalışan anneler için 
gerekli olankreşlerle 
ilgili çarpıcı bir 
gerçek ortaya çıktı. 
Teşvik için çalışan 
bakanlıklar arasında 
yer alan Kalkınma 
Bakanhğı’nda kreş 
bulunmadığı öğre
nildi.
Çalışmalar 
çerçevesinde kreş 
olmayan kamu 
kurumlarına acilen 

kreşler inşa 
edilecek.

SÜT YARDIMINI 
ZAM
Yine 3 çocuk teşviki 
çerçevesinde ann
eye süt yardımına 6 
lira zam yapıldı. 
Sosyal güvencesi 
bulunan annelere 
doğan her bebek 
için verilen ücret 89 
liradan 95 liraya 

yükseldi. 
Hastaneden alınan 
doğum raporuyla 
anne ve babalar 
sosyal güvenlik 
merkezine gidip 
emzirme parasını 
peşin alıyor. Bu 
arada, emzirme ve 
geçici iş göremezlik 
yardımından geçen 
yıl 517 bin 556 sig
ortalı anne yarar
landı

DENETİMLİ SERBESTLİK 
TEDBİRİ UYGULANAN 
GENCLEBE EDBODESK 

ANLATILDI
Bursa Kent Kon 
şeyi Gençlik Mecli 
si, Adalet Bakan 
lığı Denetimli 
Serbestlik Müdür 
lüğü bünyesinde 
denetimli serbest
lik tedbiri uygu
lanan gençlere 
Eurodesk’in 
sağladığı ücretsiz 
Avrupa fırsatlarını 
anlattı.
Eurodesk Yerel 
Temas noktaların
dan biri olan 
Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi, Eurodesk 
(Avrupa Bilgi Ağı), 
Avrupa Gönüllü 
Hizmeti (AGH), 
Erasmus ve 
Gençlik Eylem 
Programları 
hakkında gençleri 

bilgilendirmeye 
devam ediyor. 
Adalet Bakanlığı 
Denetimli Ser 
bestlik Müdürlüğü 
bünyesinde dene
timli serbestlik 
tedbiri uygulanan 
gençler, AGH, staj 
ve eylem pro
gramları hakkında 
merak ettikleri 
soruların cevap
larını Eurodesk irt
ibat kişisi Başak 
Saygı’dan öğren
di. Eurodesk’in, 
gençlere eğitim ve 
gençlik alanların
da Avrupa fırsat
ları sağladığını ve 
Avrupa’daki 
faaliyetlere katılım 
hakkında bilgi 
temin ettiği 
anlatıldı.

ABONEOLDUNUZMU?

HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 
TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 

DÖRTYOL MEVKİİ 
KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 

MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

uıılrlı iıı liııiı ılnıl lutnıl «KUlOMUail

Gemlik Körfez mttıiMuoııı

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

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olıyıur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ VA| FJA AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak |P| 1 ZİİLİ ilil nJl
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KİMLİK 
MİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

KflŞCDC 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
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Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) ile 
Maliye Bakanlığı 
denetim gücünü 
birleştiriyor 
Maliye’nin 5 bin 
yoklama memuru 
ile SGK’nın bin 500 
denetmeni ortak 
denetim yapacak. 
Bundan böyle 
denetime giden bir 
yoklama memuru, 
faturasız mal 
bulunup bulun
madığını, levha 
asma veya kullan
ma mecburiyetine 
uyulup uyul
madığını kontrol 
ederken aynı 
zamanda sigortasız 
işçi çalıştırılıp 
çalıştırılmadığına 
da bakacak. Aynı 
şekilde SGK’nın 
sosyal güvenlik 
denetmenleri de 
sigortalılıkla ilgili 
işlemlerin yanı sıra 
Maliye’nin alanına 
giren kontrolleri de 
yapacak.
Yeni durumda 
devletin denetim 
gücü artarken aynı 
işletmeye iki kere 
gidilmek zorunda 
kalınmayacak. 
Düzenlemeye 
ilişkin protokolün 
SGK ile Gelir İdare
si Başkanlığı 
arasında 
önümüzdeki gün
lerde imzalanması 
planlanıyor.
Protokol ile birlikte 
ek maliyet olmadan 
kurumun denetim 
gücünün 5 bin kişi 
artması ve 
Maliye’nin de 
denetim ekibinin 
güçlenmesi 
hedefleniyor.

SOSYAL GÜVENLİK KUMUMU
Maliye’nin 5 bin 
kişilik yoklama 
memuru kadrosu, 
günlük hasılat 
tespiti, yazarkasa 
yükümlülüklerinin 
yerine getirilip 
getirilmediği, kayıt 
yapılması zorunlu 
defterlerin işyer
lerinde bulun
durulup bulun- 
durulmadığı, vergi 
kanunları uyarınca 
düzenlenmesi 
gereken belgelerin 
usulüne göre 
düzenlenip düzen
lenmediği, fat- 
urasız mal bulunup 
bulunmadığı gibi 
pek çok alanda 
denetimler yapıyor. 
Sosyal güvenlik 
denetmenleri ise 
kayıt dışı istihdam 
ve sahte sigor
talılık başta olmak 
üzere işyerlerinin 
tescili, ücretlerin 
gerçek kazanç 
üzerinden yatırılıp 
yatırılmadığı ve 
işverenlerin 
defterlerinin ince
lenmesi gibi pek 
çok denetim 
yapıyorlar.
Maliye ile SGK’nın 
denetim gücünün 
birleştirilmesiyle 

özellikle sosyal 
güvenlik alanındaki 
denetimler artacak. 
1500 kişilik dene
tim gücü bir anda 5 
bin kişi artarak 6 
bin 500 kişiye çıka
cak olan SGK, 
denetimlere ağırlık 
verecek.
Riskli sektörlere 
yönelik denetimler 
yapılacak. Özellikle 
yüzde 40’ı bulan 
kayıt dışı istih
damın üzerine 
gidilecek. SGK’nın 
yaptığı hesapla
malara göre kayıt 
dışı istihdamın 
önlenmesiyle bir
likte her yıl 
devletin kasasına 
26,5 milyar TL ilave 
prim geliri girecek. 
Bu nedenle SGK 
gibi devletin birçok 
kurumu kayıt dışı 
istihdamla 
mücadele 
ediyor.
Kayıt dışı ile 
mücadele kap
samında bugüne 
kadar 1 milyon 
465 bin kişi kayıt 
altına alındı. 
86 bin işyeri kaçak 
olarak tespit edil
erek tescilleri 
yapıldı.

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, naylon 
poşet yerine doğa 
dostu biyobozunur 
poşetlerin kul
lanımını teşvik ede
cek.
Bakanlık, naylon 
poşet yerine biy
obozunur poşetlerin 
kullanımını teşvik 
edecek. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 
naylon poşet yerine 
doğa dostu biy
obozunur poşetlerin 
kullanımını teşvik 
edecek. Bu çer 
çevede marketlerde 
naylon poşetlerin 
parayla satılması 
planlanıyor.
Çevre Yönetimi 
Genel Müdürü 
Mehmet Baş, doğa
da kısa sürede yok 
olması nedeniyle 
biyobozunur poşet 
imalatını sağlamak 
üzere poşet üretici
leriyle 
görüşmelerinin 
devam ettiğini 
söyledi.
Bakanlık olarak bu 
poşetlerin sponsor
luğunu yaparak 
üreticilere ve 
marketlere destek 
vermeyi planladık
larını ifade eden 
Baş, "Marketler 
naylon poşetleri

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

parayla alıyor. 
Biyobozunur poşet
lerin fiyatı, normal 
poşetlerin iki katı 
kadar. Market 
mesela 100 bin 
liralık poşet aldığın
da, bunun belli bir 
miktarını Bakanlık 
olarak karşılayıp, 
teşvik edici noktada 
olacağız. Dolayısıyla 
da rakamlar aşağıya 
düşmüş olacak" 
dedi.

NAYLON 
POŞET İSTEYEN 
PARASINI 
VERECEK 
Baş, naylon poşet 
yerine doğa dostu 
bu poşetlerin kul
lanılması için de 
bazı önlemler 

almayı planladık
larını dile getirdi. 
Bu kapsamda 
tüketicinin bi 
yobozunur 
poşetleri marketler
den bedava alabile
ceğini anlatan Baş, 
şunları kaydetti: 
"Plastik poşet alan
lara da bedel koy
alım diyoruz. Plastik 
poşet, Avrupa'nın 
tümünde ve 
Türkiye'deki bazı 
büyük marketlerde 
parayla satılıyor. 
Ancak vatandaş 
biyobozunur poşeti 
bedava alacak. İllaki 
plastik poşet isterse 
onun bedelini 
ödeyecek. Bu yönde 
bir planlama yapı 
yoruz.
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Minîhüslerıie 
Yankesicilik Yapan 
3 Kişi Yakalandı 
Minibüslere binerek, ‘yankesi
cilik’ yöntemiyle vatandaşla 
rın para ve cüzdanlarını çal 
dıkları idida edilen 3 kişi polis 
operasyonuyla yakalandı.3’de

/ Belediye Başkam Fatih Mehmet Güler, bir grup Gemlikli ile biraraya geldi. 11 MHPliler Kumsaz

Belediye Başkam Fatih Mehmet Güler, 
görevden uzaklaştırılmasından sonra gelişen 
süreci halkla paylaşmak için başlattığı ilk 

toplantıda, “Davaların sonuçlandırılması 
yere! seçim dönemini aşar” dedi. Güler, dün 
düzenlediği toplantıda, geçen süreci Gemlik 

halkı He paylaşmak için kahvehaneleri 
dolaşarak, yaşananları anlatacağını söyledi. 

Davaların yere! seçimlere kadar bitirilmeye- 
ceğini söyleyen Gü/er, Belediyeyi ele geçiren-

ferin yaptıkları hukuksuzluk ve usulsüzlük- k\ 
?rin şikayet edilmesine karşın dava açılma- 
as/n/n nedenini sordu. Haberi sayfa 2'de

M

fFatih Mehmet Güler ı

Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Teşki 
latı, Kumsaz da gerçekleştirilecek İmar plan
larında halkın görüşlerini almak ve bilgilen 
d irmek adına mahalleyi ziyaret etti. 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

7

Güne Bakış

Her, halka gidiyor.,
çim/ere bir yıl kaldı.
si partilerde yere! seçim hazırlıkları

seçimlerinde AKP’yi Gemlik'te 
atan CHP, Gemlik Belediye 
dde etmişti.
diye yönetimi dönemi, belde 
kapatılarak, beldelerin mahalle 
ine rastladı.
diye nedeniyle yeniden yapı- 
i u vardı.
gerektirdi.
n göreve gelmesinden yak- 
o/suzluk iddiaları üzerine 
ıa sonucu Başkan 
d/.. Devamı 4de
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, bir grup Gemlikli ile biraraya geldi.

Iliilır, taban toplantılarına Haşladı
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
görevden uzak
laştırılmasından 
sonra gelişen süreci 
halkla paylaşmak 
için başlattığı ilk 
toplantıda, “Davala 
nn sonuçlandırıl
ması yerel seçim 
dönemini aşar” dedi. 
Pazar günü saat 
13.15’de Hamidiye 
Mahallesi Han 
Arkası Sokak’ta 
bulunan Venüs 
Sineması’nın üst 
katında toplantı 
düzenleyen Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
toplantının facebook 
ta başlatılan bir 
süreçte oluştuğunu, 
belirterek; “2 yıldır 
beni yalnız bırak
mayan, yanımda 
olduklarını her 
zaman hissettiren 
sizlere teşekkür 
ediyorum.” dedi.

YOL HARİTASI 
ÇİZECEK 
Güler, bundan son
raki dönemde ken
disi için bir yol hari
tası belirlemek 
zorunda olduğunu, 
bunun için de 
gelişmeleri halka 
anlatmayı düşün 
düğünü söyledi. 
Bu süreçte olayların 
muhasebesini 
yaparak, gelişmeleri 
Gemlik halkıyla pay
laşmak istediğini 
belirten Güler, 
toplantıya davet 
ettiği değişik kesim
lerden yaklaşık 40 
kişiye bugüne kadar 
hakkında yürütülen- 
davalarla ilgili bilgi 
verdi.
Yapılan şikayetler 
üzerine, İç İşleri 
Bakanlığı’nın dava 
açılmasına izin 
verdiği davaların 
yanında Danıştayın 
iptal ettiği davalar ve 
izin verdiği davalarla 
ile Savcılığın başvu
rusu ile Ağır Ceza 
Mahkemelerinde 
hakkında toplam 8

ayrı dava açıldığını 
söyleyen Fatih 
Mehmet Güler, 
‘‘Bu davaların açılma 
sürece yaklaşık 1 yılı 
buldu.
Şimdi Ağır Ceza 
Mahkemelerinde 
açılan davaların bir
leştirilmesiyle 
uğraşılıyor. Bir tek 
Balıkhane yapımı 
ihalesi ile ilgili açılan 
dava sonuçlanarak 
beraat ettik.
Geçtiğimiz günlerde, 
Araç Kiralama 
konusunda açılan 
davanın bilirkişisin
den olumlu raporun 
gelmesine ve 
davanın sonuçlan
masını beklerken 1. 
Ağır Ceza Mahkeme 
si’ndeki davalarla 
birleştirilmesi isten
di. Bu durum gös
teriyor ki davalarının 
sonuçlandırılması 
yerel seçim dönemi
ni geçer.” dedi.
İç İşleri Bakanlığı 
müfettişlerinin isteği 
ile açılan, Küçük 
Kumla’da yaz 
aylarında geçici 
zabıta yapılan 
işçilere zabıta 
kıyafeti giy
dirilmesinin, kaçak 
yapıların yıktırılma- 
masının, Kültür 
Tabiat Varlıkları 
payının yatırılma
ması, Spor Kulüple 
rine Katlı otoparkı, 
halı sahayı tahsis 
etmek ve Küçük 
Kumla çay 

bahçelerinde okey 
oynanmasına göz 
yummak gibi 
davaların da 
olduğunu hatırlatan 
Güler, konuşmasını 
söyle sürdürdü: 
“14 yıldır yapıl
mayan İstiklal 
Caddesi’ne kaldırım 
yaptığımız için 
hakkımızda dava 
açıldı. Ancak, biz 
görevden alındıktan 
sonra, aynı kaldırım
ları aynı müteahhide 
bizden sonra göreve 
gelen kişiler sürdür 
dü. Bu davadan ben 
yargılanırken, aynı 
işi yapan AKP’li 
başkanvekiline dava 
açmadılar. Aynı 
durumu Balıkçı Barı 
nağı ile ilgili ihalede 
de görüyoruz.
Orada, mevcut pro
jeyi değiştirerek, 
müteahhit yeni ihale 
açılmadan aynı 
müteahhide proje 
değiştirerek, iş yap
tırdılar. Bakanlık 
görevden alınmam 
üzerine iki ayda bir 
bu alınmayı gözden 
geçirmesi gerekir 
ken rutin kararlar 
vererek, göreve dön
memi hiçbir incele 
me yapmadan uzatı 
yor. Hukuksal karşı 
davalar açıyoruz. 
Geriye dönüş ile 
ilgili yeni bir dava 
daha açtık. Mücade 
temiz sürüyor. ” dedi. 
Güler, kendisinin 
CHP Belediye

Başkanı olduğunu, 
görevden alınmasın
dan sonra yoğun bir 
hukuksal mücadele 
dönemi geçirdiğini 
toplantının parti 
dışında başlayan bir 
süreç olduğuna 
dikkaç çekerek, “Bu 
dönemde aileme 
fütursuzca saldırılar
da bulunuldu.
Davalar sonuçlan
madan karar verile 
rek mahkum ilan 
edildik. Bundan 
sonra sizlerin de 
görüşünü alarak 
kahvehane kahve
hane dolaşıp vatan
daşa olanları anlata
cağım. Bu işleri par
timden kopuk olarak 
yapmayı düşünmü 
yorum. Doğru bir 
proje ile eylem planı 
oluşturarak yerel 
seçimlere kadar hak
sızlıkları vatan
daşlarımıza anlata
cağız. Kursağımdan 
bir kuruşluk haram 
para geçmedi. Ben 
ve başkan yardım
cısı arkadaşlarımın- 
da geçmediğine size 
inandığım gibi 
inanıyorum. ” dedi.

SORULARI 
CEVAPLANDIRDI 
Güler, toplantının 
diğer bölümünde 
toplantıya katman
ların sorularını 
cevapladı.
Türkiye’de muhale
fet belediyelerine 
karşı AKP iktidarının 

acımasız bir linç 
politikası güttüğünü, 
ancak, Gemlik 
Belediyesi dışında 
hiçbir belediye 
başkamnın görevin
den alınmadığına 
dikkat çekerek, şun
ları söyledi: 
“Hakkımda 
başlatılan savcılık 
soruşturmaları 
sonunda İçişleri 
Bakanlığınca 
görevden alındım. 
Muğla’nın DP’li 
Belediye Başkanı 
tutuklandı, serbest 
bırakıldı görevine 
Bakanlıkça iade edil
di. Ama, beni 2 yıldır 
iade etmiyorlar. 
Refik Yılmaz göreve 
geldikten sonra 
hakkında 8 tane 
soruşturma iddiası 
olduğu halde soruş
turmanın selameti 
açısından bile olsa 
görevinden alın dı 
mı? Bu bile hukukun 
nasıl işletildiğini 
önemli bir gösterge
sidir.”
Güler, Borusan’a 
satılan arsa 
konusunda MHP'nin 
İdari Mahkemeye 
açıtığı Yürütmeyi 
Durdurma davası 
olduğunu, ken
disinin aynı konuda 
görevi kötüye kul
lanma, belediye 
meclisini görevini 
kullanması 
nedeniyle suç duyu
rusunda bulun
duğunu söyledi.

Toplantıda bulunan 
CHP İlçe 
Başkanvekili Özgür 
Aksoy da parti 
olarak Güler’in 
arkasında olduk- 
lannı, bu süreci 
yönetime götüre
ceğini belirtti. 
Fatih Mehmet Güler, 
hakkında başlatılan 
haksızlıklara karşı 
vatandaşa giderek 
olanları anlatacağını, 
bu geçen sürede ise 
olayları anlatan 
basılmaya hazır hale 
gelmiş bir kitap 
hazırladığını söyledi. 
Bugüne kadar 
davalar için har
cadığı enerjisini 
halka giderek 
yapılanları anlatarak 
geçireceğini de 
söyleyen Fatih 
Mehmet Güler, 
“Bu süreç kendili 
ğinden gelişti. Ama 
bundan sonra partim 
ile birlikte halka 
ineceğiz. Bu konuda 
İl bazında girişimler 
başlattık. Yargı 
sürecinde Refik 
Yılmaz hakkında 
dava açmayan- 
hukukçuları da 
HSYK şikayet ede
ceğiz” dedi.
Güler, kendileri 
hakkında davaları 
açan savcının 2 yıl 
süreyle ABD’ye staja 
gönderilmesinin de 
dikkat çekici 
olduğunu belirtti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da, şehiriçi 
toplu taşımacılık 
yapan minibüslere 
binerek, 'yankesici
lik' yöntemiyle 
vatandaşların para 
ve cüzdanlarını 
çaldıkları idida 
edilen 3 kişi polis 
operasyonuyla 
yakalandı.
Osmangazi ilçesi 
Santral Garaj 
Mahallesi'nden 
hareket eden ve 
Yıldırım ilçesi ile 
Yalova Yolu güzer
gahında faaliyet 
gösteren 
minibüslere 
binerek vatan
daşların cüzdan

Terminal Tacizcisine Suçüstü
Bursa'da sömestr 
tatili için gittiği 
Aydın'dan Bursa'ya 
anneannesi ile 
gelen 16 yaşındaki 
O.B.’ye, otobüs ter
minalinde tecavüz 
etmek istediği iddi
asıyla 29 yaşındaki 
İsmail A., güvenlik 
kameralarından 
kendilerini izleyen 
görevliler tarafın
dan suçüstü yaka
landı.
İznik İlçesi'nde 
oturan lise öğren
cisi O.B. sömestir 
tatilini geçirmek 
için Aydın'daki 
anneannesinin 
evine gitti. Tatilini 
tamamlayıp 
anneannesi ile bir
likte dün saat 03.30 
sıralarında oto
büsle Bursa'ya 
dönen genç kız,

Emniyetten llııaıi: Sahte Bankacılara Kanmayın
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, dolan 
dırıcıların vatan
daşların iyi niyetin 
den istifade ederek 
mağduriyete sebep 
olduklarını açıkladı, 
özellikle banka 
önlerinde ve ATM 
cihazlarında 'yar 
dımcı olabilir 
miyiz?’ diyen 
herkese güve- 
nilmemesi gerek
tiğinin vurgulandığı 
açıklamada,

larını çalan kişilerin 
bulunduğu yönün
deki ihbarlar üzer
ine Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık

Iznik'e gidecek 
minibüslerin kalkış 
saatini beklerken, 
terminal dışında 
dolaşmaya başladı. 
Tuvalet ihtiyacını 
gidermek için yer 

dolandırıcılık olay
larına karşı 
'Dikkatli olun' 
uyarısı yapıldı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
açıklamasında şu 
uyarılara yer veril
di: "Banka, 
postane ve vergi 
dairelerine para 
yatırmanıza 
yardımcı olacağını 
söyleyip parayı 
elinizden alan, sizi 
de pul almak için 

Büro Amirliği ekip
leri, 'yolcu' kılığın
da minibüse bindi. 
Sivil polislerin, 
minibüste yankesi
cilik yaptıklarını 
tespit etmesi üze 

ararken yanına 
gelen İsmail A. 
"Sen yabancısın 
galiba ben buranın 
müdürüyüm.
Burada tuvalet 
bulamazsın İleride

yanından uzak
laştırmak isteyen 
kötü niyetli kişiye 
güvenmeyin. 
Emekliler; banka 
dan ikramiyelerini 
aldıktan sonra yan
larına gelen ve 
bankada görevli 
olduğunu, yanlış 
ödeme yapıldığını, 
paranın eksik kalan 
kısmını ödemesi 
için bankaya gelin
mesini İsteyen ve 
kendilerini pul 

rlne aracın plakası 
resmi polis 
ekiplerine de 
bildirildi.
Durdurulan 
minibüste suçüstü 
yakalanan A.A. 
(81), E.E.(80) ve 
H.Ç.'nin (81) üst 
aramasında yolcu
lara ait para ve 
kredi kartının 
bulunduğu cüzdan
lar ele geçirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği'ne getirilen 
zanlılar, sorgula
malarının ardından 
adliyeye sevkedildi.

ki alışveriş 
merkezine götürey
im seni" diyerek 
O.B. ile yürümeye 
başladı.
Şüpheli hareketleri 
terminalin hemen 
yanında bulunan 
alışveriş 
merkezinin güven
lik kamerasını 
izleyen görevliler 
tarafından dikkat 
çeken İsmail A., 
otoparka getirdiği 
O.B.’ye tehdit ile 
tecavüz etmek iste
di. Lise öğren
cisinin pantolunu 
çıkardığı anda 
görevliler İsmail 
A.'yı yakaladı. 
Çağrılan polis ekip
lerine teslim edilen 
İsmail A., 
ifadesinin ardından 
adliyeye çıkartıla
cak.

alma bahanesiyle 
uzaklaştırmaya 
çalışana inanma- 
malıdırlar.
Dükkanınıza gel
erek bozuk para 
ihtiyacınızın olup 
olmadığını soran 
kişilere inanmayın. 
Ayrıca, doktor oldu 
ğunu söyleyerek 
size ücretsiz tedavi 
öneren ve buna 
karşılık bir miktar 
para isteyen kişile 
re inanmayın."

"Taksi Süriiciileri
Kolay Gasp Ediimği 

İçin Onu Seçtik"

Bursa'da taksici 
41 yaşındaki Nail 
Azay'ı aracına 
müşteri olarak 
bindikten sonra 
bıçakla etkisiz 
hale getirip 200 
TL'sini gasp ettik
leri iddiasıyla 22 
yaşındaki Ünal 
Kütük ile 24 yaşın
daki Sezer Mansız, 
polis tarafından 20 
işyerinin güvenlik 
kamerası izlenerek 
yakaladı. Hırsızlık 
suçundan kayıtları 
bulunan iki şüphe
li, "İçkimiz bit
mişti. Paramız 
kalmamıştı. 'En 
kolay yol taksiciyi 
gasp etmek' diye 
düşündük. Öyle 
de yaptık" dedi. 
Olay, Merkez 
Osmangazi İlçe
si'nde geçen 20 
Ocak gecesi mey
dana geldi. Nail 
Azay yönetiminde
ki 16 T 0134 
plakalı taksiye 
binen 2 kişi bıçak 
ile etkisiz hale 
getirdikleri Azay'ın 
cebindeki 200 
TL'yi aldıktan 
sonra kaçtı.
Şikayet üzerine 
araştırma başlatan 
Bursa polisi aldığı 
parmak izleri ve 
20 işyerinin 
güvenlik kam
erasını inceliyip 
şüphelilerin 
'Hırsızlık' suçun
dan kayıtları bulu
nan Ünal Kütük ile 
Sezer Mansız 
olduğunu tespit 
etti. Polis kimlik
lerini tespit ettiği 
taksi sürücüsünün 

Gemlik Körfez www.jemliUiorfeziazetesi.com
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yanında oturan 
Ünal Kütük'ü 
çalıştığı 
tamirhanede, arka 
koltukta oturan ve 
sürücünün 
boğazına bıçak 
dayayan Sezer 
Mansız'ı ise evin
de yakaladı. 
Sorgulamalarında 
suçlarını kabul 
eden zanlılardan 
Mansız ifadesinde 
şöyle dedi: 
"Birlikte alkol 
aldık. Paramız bit
tiği için devamını 
getiremedik. 
Bizde, taksi 
sürücülerinin 
gasp edilmesi 
kolay oluyor diye 
taksi sürücüsünü 
kafamıza koyduk. 
Araca binmeden 
önce plan yaptık. 
Birimiz arkada 
diğerimiz 
sürücünün yanın
da oturacaktı.
Sürücüyü ise 
aramızda, 'Sigara 
içelim mi?' dey
ince etkisiz hale 
getirmeye karar 
verdik.
Söylediğimizi de 
yaptık. İsmini 
daha sonradan 
öğrendiğimiz 
Nail Azay'ın 
cebindeki 200 
TL'yi alıp yarım 
kalan alemimize 
devam ettik. 
Fakat yakalan 
dik." 
Sorgulamaları 
devam eden 2 
şüpheli ifadeleri 
alındıktan sonra 
'Yağma' suçundan 
adliyeye 
çıkartılacak

http://www.jemliUiorfeziazetesi.com
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Güler, halka gidiyor...
Fatih Mehmet Güler’in İçişleri Bakanlığı 

tarafından görevinden uzaklaştırılması üze 
rinden -bir ay sonra- 2 yıl geçecek.

2 yıl içinde, Güler hakkında Bursa Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ve Gemlik Mahkeme 
terinde 10’a yakın dava açıldı.

Davalann çoğu saçma sapan şeyler..
örneğin, yaz aylarında Kumla’daki çay 

bahçelerinde müşterilerin, taşlı okey oyna 
naması nedeniyle, işyerlerini Belediyenin 
kapatmaması nedeniyle açılan dava gibi...

Belediye, jandarmanın tuttuğu tutanak 
üzerine, bu işyerlerine yazı yazarak, okeyin 
kaldırılması için süre vermişti.

Oysa yıllardır bu çay bahçelerinde taşlı 
okey oynatılıyordu. Başkasına dava açıl
madı.

İstiklal Caddesi’nde, 16 yıldır yapılmayan 
kaldırımları Büyükşehir’in yapması gerekir
di. “Neden kaldırım yaptın" diye dava açtılar.

Bu da görevden alma nedeni sayıldı.
Ama Güler’den boşalan koltuğa oturanlar 

-ki nasıl oturdukları biliniyor- aynı işi devam 
ettirdiler!...

Hem de aynı müteahhit ile ve de iş bitimi 
için arttınm yapılarak.

Aynı müteahhide sonra birçok iş verdiler.
Onlara dava açılmadı.
Dün, Fatih Güler’in daveti üzerine deği 

şik görüşteki Gemlikliler, Venüs Sineması 
üzerindeki salonda biraya geldi.

Toplantının amacı, geçen 2 yıllık süreçte 
yaşananları Gemlik halkıyla paylaşıp paylaş
mama konusuydu.

Toplantıya katılanlar bu konuda geç ka 
tındığını, en kısa zamanda kahvehaneler 
gezilerek, gelişmelerin parti ile birlikte halk 
ile paylaşılmasını istedi.

Fatih Mehmet Güler, görevden uzaklaş 
tırılmasının üzerinden 2 yıl geçti. Bu sürede 
Güler kendi kabuğuna çekilmişti.

Pek halk içinde görülmedi.
Örgüt ile ilişkileri zayıfladı.
Zaman zaman CHP’nin kendine sahip çık

madığından yakındı, partisini suçladı.
Görülen o ki, bunlar geride kaldı.
Bunun bence bir nedeni, Belediye yöneti

mini ahlaksız bir şekilde ele geçirenlerin 
ardından, bu kişilerin de büyük hatalar yap 
ması, suçlar işlemesiydi.

Refik Yılmaz hakkında bunca suç duyu
rusuna karşın, hakkında hala dava açılma
ması düşündürücüdür.

2 yılda sırtını Büyükşehir’e dayamış olan 
Gemlik Belediyesi yıprandı. Haklarında 
birçok yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları var.

Bunu kendi içlerindeki AKP’liler de söy 
lüyorlar. Şaibelerden arınmasını istiyorlar.

Bunu söyleyenleri partiden ihraç ediyor
lar.

Suçlamalar içindeki Borusan ve Çimtaş’a 
satılan 60 dönüm arsayı, artık parsel sayıp, 
Meclis kararı olmadan satmaları yenilir yutu
lur bir suç değil.

MHP yürütmenin durdurulması için bu 
konuda dava açtı.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Fatih Mehmet Güler’in oy aldığı seçmene 

dönüp, yaşananların hesabını vermek iste 
mesi, geç kalınsa da olumlu bir düşünce.

Açılan davalar seçimlere kadar bitmeye
cek çünkü...

Birileri de bunun üzerinden CHP’ye vura
cak.

Buna fırsat vermemeli.
Fatih Mehmet Güler’in suçu varsa, yargı 

versin. Bunun cezasını kendini yargı yerine 
koyan siyasi irade yapamaz.

Şikayetçi olanın koltuğa oturması bunun 
en güzel kanıtı değil mi?

H HPliler Kumsaz Ha planları anlam
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Kumsaz da 
gerçekleştirilecek 
İmar planlarında 
halkın görüşlerini 
almak ve bilgilen 
dirmek adına mahal
leyi ziyaret etti. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
başlanan planın 
daha sürecin %10'u 
olduğunu söylerken, 
endişeli görünen 
Kumsaz halkının 
ilerleyen süreçte de 
yanında olacağını 
belirtti.
Gemlik Çevre yolun
da yaşanan süreci 
hatırlatan Durdu 
"Arsalarınızın % 35'i 
DOP olarak Belediye 
tarafından sizlerden 
alınacak. Yol ve 
sosyal donatı alan
ları ayrılacak.
Bölgenin % 65'inde 
yapı var.
Vatandaş da bu

yapılara ruhsat ala
cağını düşünüyor, 
öyle bir durum söz 
konusu değil.
Bizim asıl zihnimizi 
kurcalayan 13 hek
tarlık boş alan, bunu 
da soruşturacağız. 
Acele ile karara 
bağlamak istenilen 
bu alanı incelemek 
ve teknik destek 
almak için Gemlik

Belediye Meclisin 
den zaman talep 
ettik.
Geç de olsa iyi ni 
yeti i bir başlangıç, 
Kumsaz halkı adına 
destek vereceğiz, ta 
kipçisi de olacağız" 
şeklinde konuştu.
Ziyaret sırasında 
konuşan MHP 
Gemlik Belediye 
Meclis Üyesi Suat

Laçinok, "Salona 
gelen vatandaşlar
dan birisi; 'Burada 
tapular dağıtılıyor
muş' şeklinde bir 
söylemde bulundu. 
Böyle yanlış bilgilen 
dirme umanm kasıtlı 
yapılmamıştır, 
Çünkü tapu alımma 
kadar çok uzun bir 
süreç var" dedi.

CHP'ıle sanflıt görenlileri eğitiliyor
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütünde başlayan 
yerel seçim startının 
ardından sandıklar
da görev alacak 
Sandık 
Görevlilerinin 
eğitimine başlandı.

2014 yılında yapıla
cak olan yerel 
seçimlere bir yıl 
kalması nedeniyle 
CHP Genel 
Merkezi’nce tüm 
örgütlere gönderdiği 
genelge ile, sandık
larda görev alacak

partilerin eğitilmesi 
için çalışma başlatıl
masını istedi.
CHP Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu, ilçe 
seçim kurullarına 
verilen sandık 
kurulları listesinde 
görev yapacak parti

lileri arayarak eğitim 
çalışmalarına katıl
malarını istedi.
İlçe başkanlığında 
kurulan eğitim birim
leri sandıklarda 
görev alan partile 
lere nelerin yapıla
cağını anlatılıyor.

KfiŞ€D€ IKM€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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İnan TAMER

BİZLERDEN DUA

8 Ocak 2011 Tarihli Gemlik 
Körfez Gazetesindeki yazımın 
başlığı şöyleydi: "Hep o verdi biz 
ne verdik.'

Vatansever İşadamı Rahmetli 
Asım Kocabıyık, bu ilçeye neler 
armağan etti, bir kez daha anım
satalım.

Emetullah Hatun Camiinin 
yeniden yapımı,

Borusan İlkokulu,
Hisartepeyi şehre bağlayan 

yaya geçiş köprüsü,
Kaymakamlığa makam aracı, 
Savcılığa makam aracı, 
Emniyete hizmet aracı, 
Çelik konsüliksiyondan Vergi

Dairesi binası,
Gemlik Belediyesine iki adet iş 

makinesi,
Uludağ Üniversitesine 

kazandırılan yerleşkeye oniki 
programlı bir yüksekokul,

Hukuk Fakültesi hizmet binası 
restorasyonu,

Derslikler,
İlçe yolların parke donanımı, 
Asım Kocabıyık Yerleşkesine 

kültür merkezi,
Başarılı ilk üç öğrenciye altın 

ödülü,
Mezun olacak beş öğrenciye 

karşılıksız öğrenim bursu.
Vefatı öncesi ilçe merkezine 

büyük bir cami inşa sözü, bir 
ilköğretim okulu yapma sözü.

Bugüne kadar Gemlik'e kim, 
kimler bunca eseri armağan etti?

Böylesi hizmetleri sunmuş 
Kocabıyık'a biz Gemlikliler son 
yolculuğuna uğurlarken vefa 
örneği gösterbildikmi?

Şüphesiz O hayır ve hasen
atını Allah'ın rızasını kazan
abilmek için yaptı.

Bu ülkede kazandığını bu ülk
eye, bu ülke insanına verdi. 
Binlerce aileye iş verdi,aş verdi, 
örnek olmak istedi.lnsanları 
yararlı işler yaptırmaya, hayra 
yöneltti.

Bunca hayırlı hizmetler vermiş 
bir büyüğümüze bizimde vere
bileceğimiz, ruhuna hatim 
indirmek, mevlüt okumak, 
Allahtan affını dilemek dedi

Gemlik Camiileri Koruma ve 
Yaptırma,Yaşatma Derneği 
Yönetimi.

Hatim indirildi, cuma günü 
cuma namazı sonrası mevlüt 
okundu aziz ruhu için, Dernek 
Başkanı Sn. Süleyman Yedek ve 
Sn. Sabri Aslan, Sn.lsmail 
Kuştaşı ve Sn. Mustafa Gürler 
Hocamız tarafından.

Böylesi davranışlarıyla değerli 
büyüğümüze vefa örneği göster
diler.

Gemlik halkı adına ölmüş bir 
insan için verilen en büyük 
hediyeyi sundular ruhu için. 
Kendilerinden de Allah razı 
olsun.

Kocabıyık Vakfı ümit ederim 
yakın zamanda büyük ihtiyaç 
haline gelen büyük bir camiiyi

Sn. Asım Kocabıyık anısına 
Gemlik'e kazandıracak. Cami var 
oldukça binlerce müslüman 
ibdetlerinde kendilerine duada 
bulunacak. Cami imam ve hatip
leri,ruhuna hatim duaları yapacak 
mevlütler okunacak, adı ölüm 
süzleştirilecek.

İlköğretim okulunda binlerce 
öğrenci okuyup, bu yurda yararlı 
birer unsur olarak yetişecek.

Bu arada yeri gelmişken bir 
konuyuda dile getirmekte yarar 
umuyorum.

Yıllarca camilerde farz namazı 
başlamadan önce üç ihlas 
okunurdu, şimdi okunmuyor!

Allah, beni ululayın, yüceltin, 
sıkça anın buyuruyor.

Eskiden o nedenle okunmu 
yor muydu?

Sonra her cuma namazı başla
madan önce, müezzin "sahibil 
hayrat ve hasenat sahiplerinin 
ruhu için cemaati Fatiha oku
maya davet ederdi. Şimdi oda 
kalktı uygulanmıyor.

Hayır sahipleri hayırlarını 
arkasından anılmak Allahtan af 
edilmesini, Allahın rızasını kazan
mak için yapmışlardır herhalde.

Evvelce yapılan uygulamanın 
insanoğlunu daha çok yaşadığı 
topluma yararlı olmaya, ardından 
anılacak eserler bırakmaya 
yöneltmezmi?

O nedenle Atalarımızdan 
bugün bizlere kalan miraslar en 
yüce varlıklarımız değilmi.

Mekanın cennet olsun. Allahın 
af ve mağfireti üzerinize olsun 
Sn. Asım Kocabıyık.

Hizmetlerinin tanığı bizler sizi 
kalbimize gömdük. Ne zamanki 
bizlerde bu dünyadan göç 
ettiğimizde,toprağa o zaman 
düşeceksiniz.

Birkez daha Kocabıyık ailesine 
sabır, sağlıklı bir yaşam dilerim. 
Sn. Asım Kocabıyık'ı

Gemlik'e hemşehri eden bu 
büyük hizmetlerin gerçekleşme
sine vesile olan Sn. Tevfik 
Solaksubaşı ağabeyimede sağlık
lı bir yaşam dilerim.

Müteahhitlerden GMD seminerine yoğun ilgi
Gemlik Müteahhitler 
Derneği ve Tepe 
Betopan AŞ işbir- 
İiğiyle düzenlenen 
Isı Yalıtımı ve Cephe 
Sistemleri semineri 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri'nde gerçek
leşti.
Toplantı, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
Belediye İmar İşleri 
teknik kadrosu, 
Mimarlar Odası 
Başkanı Kenan 
Çakır, inşaat 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Haşan 
Hamaloğlu ve 70'in 
üzerinde Gemlikli 
müteahhit olmak 
üzere 98 katılımcı ile 
gerçekleştirildi. 
Tepe Betopan yet 
kilileri dış cephe 
yalıtım sistemlerini 
tanıtarak ürünleri

hakkınd^fdetaylı bir 
sunum yaptılar. GMD 
Başkanı Hamza 
Aygün seminer 
öncesi davetlerine 
icabet eden tüm 
katılımcılara 
teşekkür ederek, bu 
tür programların 
derneğinMcuruluş 
amacı doğrultusun
da düzenlendiğini, 

sektördeki yenilikler 
hususunda meslek
taşlarını bilgilen 
dirmeyi amaçladık
larını ifade etti. 
Gelecekte bu ve 
benzeri programların 
devam edeceğini de 
belirtti.
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz da yaptığı 

konuşmada GMD'ye 
böyle güzel bir orga
nizasyona ev 
sahipliği yaptığından 
dolayı teşekkür 
ederek yoğun katılım 
olmasının Müteah 
hitler Derneği'ne 
olan güvenin bir gös 
tergesi olduğunu 
söyledi. Yılmaz, 
ülkemizde enerji 

tüketimine her yıl 60 
milyar dolar para 
harcanmaktadır. 
Isı yalıtım ürünleri 
ile enerji tüketiminde 
önemli oranda tasar
ruf sağlayabiliriz. 
Bu sayede cari 
açığın önlenmesine 
de katkı sağlaya
bilmemiz mümkün 
olabilir.
Ayrıca sadece enerji 
tasarrufu açısından 
değil binaların 
estetiği ve kalitesi 
açısından da dış 
cephe uygulamaların 
önemli olduğunu 
vurguladı.
Program sonrasında 
katılımcılar ile 
yemekte bir araya 
gelen firma yetkilileri 
Türkiye'nin birçok 
bölgesinde bu tür 
seminerler düzen
lediklerini, genellikle 
20-30 kişilik guru
plara sunum yapa

bildiklerini belirttiler. 
Betopan Grubu Ürün 
ler Satış Müdürü 
Celal Kocaoğlu: 
"Gemlik'te düzenle
nen seminere bu 
kadar yüksek 
katılımın olacağını 
tahmin etmiyorduk. 
GMD'nin yeni kurul
muş bir dernek 
olmasına rağmen, 
bu programa beklen
tilerimizin üzerinde 
yoğun iştiraki 
sağlaması takdire 
şayandır.
Gemlikli müteah
hitler böyle bir 
derneğe sahip 
oldukları için çok 
sanşlılar.
Bize bu olağanüstü 
semineri düzenleme 
imkanı sağladıkları 
için Gemlik Müte 
ahhitler Derneği'ine 
teşekkür eder çalış
malarında başarılar 
dileriz" dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Askere gidecekler diKkat
Askerlik hizmetinde 
sevk tehiri yapmak 
isteyenler için 
yönetmenlikte 
önemli değişikliklere 
gidilerek, özellikle 
bilim adamlarına ve 
araştırmacılara 
önemli kolaylıklar 
sağlandı.
Aktif sporcular 38 
yaşına kadar, dünya 
ölçüsünde araştırma 
yapan bilim 
adamlarına 36 yaşı
na kadar askerlikten 
sevk tehiri yapıla
bilecek.
Milli Savunma 

Bakanlığının “Sevk 
Tehiri İşlemleri 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” Resmi 
Gazete’de yayımla
narak yürürlüğe

KİRAUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

girdi. Buna göre, 
Sevk tehiri teklif 
edilecek yüküm
lülerden; Sevk 
tehirine esas olan 
görev, staj, aday 
memurluk, dil 
öğrenimi, yüksek 
lisans, ihtisas, 
sanatta yeterlik veya 
doktora öğrenimi 
başlangıç tarihinden 
önce; sporcuların 
erteleme kapsamın
daki kulüpleriyle 
sözleşme başlangıç 
tarihinden önce;

Olimpiyat 
Oyunları, 
Dünya ve Avrupa 
Şampiyonaları ile 
uluslararası müs
abakalarda müsaba
ka tarihinden önce; 
çalıştıkları bilim 
dallarına dünya 
ölçüsünde bir yeni
lik veya ilerleme 
getiren orijinal 
araştırma yapanların 
araştırmalarına 
başladıkları tarihten 
önce; Askerlik 
Kanununun 86’ncı 

maddesi gereği yok
lama kaçağı 
veya 89 uncu mad
desi gereği bakaya 
durumunda olan
ların, bu suçlardan 
soruşturması veya 
kovuşturması 
devam edenlerin 
veya kovuşturma 
sonucunda adli ceza 
alanların sevk 
tehirleri yapılmaya
cak. Yapılan değişik
liğe göre, Sevk 
tehirine neden olan 
çalışmalarına 
başladıkları tarihten 
önce yoklama 
kaçağı veya bakaya 
kalmak suçundan 
idari para cezası 
teklifinde bulunulan
ların ve idari para 
cezası alanların 
sevk tehiri yapıla
bilecek.

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanı Mehdi 
Eker, okullarda 
süt dağıtımının 
Pazartesi günü 
başlayacağını 
belirterek, “Diğer 
illerde ise en geç 
Çarşamba gününe 
kadar süt dağıtımı 
başlayacak. 
Haftada üç gün 
dağıtım yapılacak 
uygulama 81 
vilayete ulaşacak” 
dedi.
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanı Mehdi 
Eker, bakanlık 
tarafından yeniden 
uygulamaya konu
lan "Okul Sütü

Programı”na 
ilişkin basın men
suplarının soru
larını yanıtladı. 
Bakan Eker, 
“Dağıtımlar ile 
ilgili hazırlıklar 
yapıldı. Bazı fir
maların süreleri ve 
starilite kontrol
lerinin yapıldığı 
illerde Pazartesi 
günü başlayacak. 
Diğer illerde ise 
en geç Çarşamba 
gününe kadar 
başlayacak. 
Haftada üç gün 
dağıtım yapılacak, 
uygulama 81 
vilayete inşallah 
Cuma’ya kadar 
ulaşacak” diye 
konuştu.

GemlikKörfez wmlilWeiesiM
THH A A “SUYUNU BOŞA 

İIİH İl HARCAMA”

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

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ FJA AA AA
İstiklal Caddesi Bora Sokak I (■I 1 Zİ1.1 ilil flJl
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IVI ■ VIU vU UU

KAŞ€D€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

İstiklal Caddesi Bora>Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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İŞÇİ Partisi İlçe Kongresinde Muharrem Çelik, ilçe başkanlığını yeniden seçildi

Perinçek, "Türkiye’yi parçalayacaklar”
İşçi Partisi Gemlik 
İlçe kongresinde 
Muharrem Çelik 
yeniden ilçe Baş 
kanlığına seçildi, 
işçi Partisi Genel 
Başkanı Doğu 
Perinçek’in eşi ve 
MYK üyesi Şule 
Perinçek’in de 
katıldığı İşçi Partisi 
Gemlik Şube ilçe 
kongresinde, 
Gemlik’ten Silivri ve 
Hasdal’da tutuklu
olan İşçi Partililere 
ve komutanlara 
selam ve destek 
gönderildi.
Divan oluşumu, 
saygı duruşu ve 
istiklal Marşı’nın 
söylenmesiyle 
başlayan İP ilçe 
kongresinde 
konuşan ilçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik, Türkiye’nin 
kimler tarafından 
yönetileceği

konusunda Aydınlık 
Dergisi’nin 1996 
yılında bir düşünce 
kuruluşunca belir
lendiğini, bu kuru
luşun Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Türkiye’ 
nin Başbakanı, 
Abdullah Gül’ün de 
Cumhurbaşkanı ola
cağını açıkladık
larını, yıllar sonra bu 
projenin hayata 
geçirildiğini söyledi. 
ABD’nin Büyük Orta

Doğu projesinin 
gerçekleşmesi için 
AKP’nin iktidara 
getirildiğini söyle 
yen Muharrem Çelik, 
“Orduya, yargıya 
saldırdılar. Saldırma 
dik Cumhuriyet kuru 
mu bırakmadılar. 
Ortada Cumhuriyet 
kalmadı. Atatürk’te 
birleşerek Cumhuri 
yeti yeniden kum
cağız, AKP’yi yıka
cağız.” dedi.

Bu konuda, 
Atatürkçülerin birlik 
içinde olmasını da 
isteyen Çelik, “Dost 
kuvvetler Atatürk’te 
birleşerek Gemlik’te 
de Ankara’da da ikti 
darı ele geçireceğiz. 
Buna yaparız.” şek
linde konuştu.
İP Bursa il Başkanı 
Mehmet Alanbey, 
ise, önümüzdeki 
süreçte İP’in Türki 
ye’ye öncülük edece 
ğini, 45 yıllık birikim

devrim gerçekleş 
meli” dedi.

ŞULE PERİNÇEK: 
TÜRKİYE’Yİ 
PARÇALACAKLAR 
İP’in tutuklu Genel 
Başkanı Doğu Perin 
cek’in eşi ve MYK 
üyesi Şule Perinçek 
ise konuşmasında, 
salonu “Mustafa 
Kemal’in Askerleri” 
diye selamladı.
Türkiye’ye dışarıdan 
sıcak para akışının

milli kuvvetlerin 
biraraya gelmesi 
gerektiğini, bunun 
için milli güçleri 
tutuklayarak 
hapislere doldurul
duğunu söyledi. 
Türk ulusunun 
Türkü ile kürdü ile, 
lazı ile çerkezi ile bir 
bütün olduğunu 
söyleyen Perinçek, 
“Bunların amaçları 
Türkiye’yi parçala
mak ve bundan 
yararlanarak İran’a

DIŞ TİCARET ELEMANI
*25-35 YAŞ ARASI

*ÎYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 
İNGİLİZCE YAZIŞMA VE 

GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA 

ÇALIŞACAK, 
ÜNİVERSİTELERİN EN AZ 2 YILLIK, 

TERCİHEN 4 YILLIK BÖLÜMLERİNDEN MEZUN, 
*MS OFFICE PROGRAMLARINI 

İYİ DERECEDE BİLEN,
*ERKEK ADAYLARIN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY & BAYAN
ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULAR efendioglu@efendioglu.com.tr 
ADRESİMİZE CV'LI OLARAK YAPILACAKTIR

EFENDİOGLU MERMER SAN.TİCfi.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05FaX:0-224-580 00 07
E-mail: efendloglu@efemlloglu.com.tr

taşıdıklarım belirte 
rek, “Genel başkanı 
mız ve yardımcıları 5 
yıldır Silivri’de 
tutuklu olmalarına 
rağmen arkadaşları 
ve bizler partiyi 
bıraktığı yerden 
Türkiye’nin her ye 
rine taşıyoruz.
Türkiye’de bu iktidar 
ile doğum süreci 
arttı. Atatürk devri in
lerinin süreci 
başladı. Her yerde 
İP’in çözüm projeleri 
konuşuluyor. 
Milli bir hükümet ku 
rulması için Mustafa 
Kemal Atatürk’te bir
leşmeliyiz. Milli 
güçler birleşmeli,

durması halinde ikti
darın zor duruma 
düşeceğini, AKP’nin 
sıcak para akışının 
durmaması için ABD 
nin her isteğini yeri 
ne getirdiğini söyle
di. Seçmenin bir bö 
lümünün AKP’ye 2 
kilo una, 3 kilo 
kömüre oy ver
mesinin onlara muh
taç olduğundan 
olduğunu söyledi. 
Perinçek, Türkiye de 
milli güçlerin 
Atatürk’te birleşmek 
zorunda olduğunu 
söyledi.
Büyük Ortadoğu 
Projesinin hayata 
geçirilebilmesi için

oradan da uzak 
doğuya, Asya’ya 
uzanmaktır.
Pentagon’da yapılan 
planları tutmayacak
tır. Ankara’yı bun
ların işgalindan kur
tarmalıyız.” dedi.
Daha sonra yapılan 
seçimlerde 
Muharrem Çelik 
yeniden İP Gemlik 
İlçe Başkanı 
seçilirken, yönetim 
kurulu üyeliklerine 
ise: Şahsine 
Çalışkan, Birol 
Türker, Mahsune 
Çelik ve Ahmet 
Kaya seçildiler.

TÜRKİYE’NİN EH KALİTELİ ve EKONOMİK MVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL VC GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN..
1 GÜNDE DAVETİYE RASILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin... 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı

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

GÜLER AJANS
IIMMOI
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OYAK RENAULT KOLAY KAZANDI 4-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İkinci yarı maçlarını 
Gemlik'te oynamaya 
başlayan Oyak 
Renault baştan sona 
tek kale oynadığı 
maçta Mardinspor'u 
rahat yendi.
Üçüncü Lig üçüncü 
grupta oynanan 
maçta henüz puanla 
tanışmayan ve lig
den düşmesi kesin
leşen Mardinspor 
karşısında ilk yarıyı 
1-0 önde kapayan 
Oyak Renault ikinci 
yarıda bulduğu 
gollerle sahadan 4-0 
galip ayrılarak haf
tayı 3 puanla kapadı. 
İlk kez resmi olarak 
profesyonel maçın 
oynandığı Gemlik 
ilçe stadındaki maça 
Oyak Renault hızlı 
başladı, henüz 9. 
dakikada topu kale
ciden söken Hüse 
yin takımını 1-0 öne 
geçiren golü attı. 
Oyunu tamamen 
rakip sahaya yığan 
sarı siyahtılar, 
Serkan, Fatih, Emre 
ve Hüseyin'le 
yakaladıkları pozis 
yonlardan başka gol 
çıkaramayınca ilk 
yarı 1-0 Oyak 
Renault'un gali
biyetiyle bitti.
İkinci yarıda oyunu

yine kendi sahasın
da kabul eden 
Mardinspor karşısın
da yine tek kale 
oynayan Oyak 
Renault, 61. dakika
da Hüseyin'in 
düşürülmesiyle 
penaltı kazandı. 
Atışı kullanan Fatih 
skoru 2-0 yaptı. 75. 
dakikada Mardin 

spor kalesi önünde 
defansın uzak- 
laştıramadığı topu 
Fatih güzel bir 
vuruşla üçüncü kez 
ağları sarsarak 
takımını 3-0 öne 
geçiren golü attı. 
Zayıf rakibi karşısın
da rahat oynayan 
Oyak Renault'ta 85. 
dakikada Abdulmut 

talip skoru 4-0 
yaparak maçın sko
runu belirledi.

SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER : 
Ahmet Eşref Sarı 7, 
Özgür Kaya 7, 
Çağdaş Çallıoğlu 7, 
OYAK RENAULT : 
İbrahim 5, Semih 5, 
Caner 5,

Abdulmuttalip 6, 
Fatih 7, (Dk. 80. 
Alihan 2) Selcan 6, 
Serkan 5, (Dk. 55. 
Cengizhan 5) Emre 
5, Hüseyin 6, (Dk. 
78. Mustafa 2) Sela 
hattin 5, Mesut 5, 
MARDİNSPOR : 
Rıdvan 4, Murat 3, 
Şahin 3, Cemil 4, 
Fikret 4, Şeyhmus 4, 

Mehmet llter 4, 
Abdulkadir 4, Aziz 3, 
(Dk. 77. Mehmet Ali 
1) Dursun 3, 
Mehmet 5, (Dk. 87.
Yusuf 1) 
GOLLER : 
Dk. 9. Hüseyin, Dk. 
55. pen. Dk. 75.
Fatih, Dk. 85. 
Abdulmuttalip, 
(Oyak Renault)
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!ımiMlliıılııWılıııııı İMİlMlİ
Türkiye İstatistik 
Kurumu 2012 
yılının son "sanayi 
üretimi büyüme" 
rakamlarını açık
ladı. Aralık ayında 
sanayi üretiminde 
küçük bir miktar 
büyüme beklentisi 
vardı fakat sanayi 
üretimi Aralık ayın
da yüzde 3,8 
azaldı....
Sanayi üretim 
endeksi, 2012 yılı 
Aralık ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
3,8 azaldı.Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2012 yılı 
Aralık ayına ilişkin 
sanayi üretim 
endeksi sonuç 
larını açıkladı.
Buna göre, geçen 
yıl Aralık ayında 
önceki yılın aynı 
ayına göre maden
cilik ve taşo
cakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 
10,4, imalat sanayi 
sektörü endeksi 
yüzde 3,6 azaldı. 
Elektrik, gaz, buhar 
ve iklimiendirme 
üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi 
ise yüzde 2,9 ge 
riledi.
Takvim etkisinden 
arındırılmış 
endeks, 2012 
Aralık ayında, 2011 
yılının aynı ayına 
göre yüzde 1,4, 
mevsim ve takvim 
etkilerinden

Gemlik Körfez
GElllI'll İli COllOl (İrili ClZETtlI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

itfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K.

110
155
156

513 10 55

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum

121
186

513 45 03
514 00 95

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı * (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 941 T ■ Polis Karakolu

Gar. Kom.
513 18 79
513 12 06

Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md.

513 12 86
513 11 74III---- 1 VAPUB - FEBİBOT

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53

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

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

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

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

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

OTOBÜS

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

513 15 07 Şehirlerarası 261 54 00
Pegasus Akmış Seyahat 
METRO

614 63 62
613 12 12

513 14 14
513 13 64 Otobüs Terminali (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

İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md.

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58| ■ HASTANELER İŞ-KUR

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 60
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 Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

TAKSİLER BUSKİu Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67

itfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182[D 513 32 40

513 23 24
517 33 94

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Potrol
MAR-PET Sİ3M33
Tuncay Otogaz 513 1O 48
Beyza Potrol 513 01 03

arındırılmış sanayi 
üretim endeksi de 
bir önceki aya göre 
yüzde 1,5 azaldı. 
Sanayi üretim 
endeksi, 2012 yılın
da yüzde 2,3 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2012 yılı Aralık 
ayına ilişkin sanayi 
üretim endeksi 
sonuçlarını açık
ladı.
Buna göre, ana 
sanayi grupları 
sınıflamasında 
imalat sanayi 
endeksi aylık 
bazda yüzde 4,7 
geriledi, yıllık orta
lamada yüzde 2 
arttı.
Ana sanayi gru
pları sınıflamasına 
göre, 2012'de yıllık 
ortalamada en 
fazla artış yüzde 
4,7 ile elektrik gaz, 
buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı 
endeksinde 
gerçekleşti.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Söz konusu 
sektörün 
endeksinde, aylık 
bazda yüzde 9,9 
artış kaydedildi. 
Bu dönemde, yıllık 
ortalamada ara 
malı imalatı endek
si yüzde 2,4, 
dayanıksız tüketim 
malı imalatı endek
si yüzde 4, enerji 
endeksi yüzde 3,1 
artarken, sermaye 
malı imalatı 0,5 
azaldı. Dayanıklı 
tüketim malı 
imalatı endeksi ise 
yıllık ortalamada 
değişmedi.
Geçen yıl Aralık’ta 
aylık bazda 
dayanıksız tüketim 
malı imalatı endek
si yüzde 5,6, ara 
malı imalatı endek
si yüzde 4,8, 
dayanıklı tüketim 
malı imalatı endek
si 23,7 düştü. 
Sermaye malı 
imalatı endeksi 2,1, 
enerji endeksi 
yüzde 5,8 arttı.

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
talimatı ile 
özelleştirmeye ait 
kamu lojmanlarının 
satışı başladı 
Kamu lojmanlarının 
satışı için start veril- 
di-Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
talimatı ile 
kamu lojmanı 
satışına ÖİB'nin 
lojmanlarından 
başlandı
Bakan Şimşek'in tal
imatı ile ilk olarak 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı'na (ÖİB) 
ait personel ve 
diğer kamu kuru
luşlarının kullandığı 
lojmanlar ve konut
ların satışı için start 
verildi.
Bu çerçevede, 
özelleştirme pro
gramında bulunan 
kuruluşlardan 
Gayrimenkul AŞ 
(eski TEKEL) adına 
kayıtlı; Ankara'nın 
Keçiören İlçesi, 
Aşağı Eğlence 
Mahallesi'nde bulu
nan 15 adet lojman 
ve 2 kapıcı 
dairesinin bulun
duğu gayrimenkul- 
lerin satışı 31 Ocak 
2013 tarihinde 
gerçekleştirildi. 
İki ayrı blok olarak 
satılan lojmanların 
satışından toplamda 
2 milyon 736 bin lira 
gelir elde edildi. 
Özelleştirme pro
gramında bulunan 
kuruluşlardan 
Sümer Holding 
Anonim Şirketi 
adına kayıtlı, 
Ankara'nın 
Çankaya İlçesi,

Gemlik Karfez
QgMLİK,lM İLK OÛMLOK »İY*»I OIZETHİ -

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4495

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)

Çukurambar 
Mahallesi’nde 
toplam 16 bin 820 
metrekare arazi 
üzerinde bulunan, 4 
blokta 116 lojman 
ve sosyal tesisler 
bütün halinde Mart 
ayı içinde satışa 
sunulacak.
ÖİB mülkiyetinde 
bulunan Ankara 
Oran Sitesinde 10 
adet ÖİB personel 
lojmanı olarak kul
lanılan daireler ile 
Ankara'nın Çankaya 
İlçesi, Güven 
Mahallesi'nde bulu
nan 2 bodrum kat 
zemin kat ve 4 nor
mal katlı binadaki 
20 adet daireden 
oluşan ÖİB personel 
lojmanının da yakın 
zamanda satışa 
sunulması plan
lanıyor.
TKİ'ye ait 238 konut 
özelleştirme pro
gramına alındı 
Bu arada, Türkiye 
Kömür İşletmeleri 
(TKİ) Genel 
Müdürlüğü'nden 
arsa karşılığı alınan 
238 konutun lojman 
statüsü Bakan 
Şimşek'in talimatı 
ile engellendi.

Ankara'nın 
Yenimahalle 
İlçesi, Yukarı 
Yurtçu Köyü sınır
ları içerisindeki 
Turkuaz Vadisi 
Projesinde yer alan 
söz konusu konut
lar da özelleştirme 
kapsam ve pro
gramına alındı. Bu 
konutların da yakın 
zaman içinde satışa 
sunulması plan
lanıyor.
Kamunun 236 bin 
811 lojmanı 
bulunuyor 
Bütçe verilerine 
göre, Türkiye 
genelinde 
kamuya ait 
lojman sayısı 236 
bin 811. Bu sayı 
içerisinde genel 
bütçeli kurumların 
lojman sayısı 209 
bin 684. 
2013-2015 dönemini 
kapsayan Orta 
Vadeli Program'ın 
(OVP) açıklandığı 
toplantıda da 
güvenlik birimleri ve 
Güneydoğu hariç 
olmak üzere kamu 
lojmanlarının azaltıl
ması üzerinde 
çalışıldığı açıklan
mıştı.

GEIIİIISİIBİIİ
VENÜS SİNEMASI 

CELAL İLE CEREN: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30 
CM101MMXI FUNDA- 

MENTALS:11:30-14:30- 
17:30-20:30 

G.D.O KARAKEDİ: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15
REZERVASYON 

5133321
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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

LU MANASTIR EMLAK 
■ GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 
W www.manastiremlakgemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
iz şupat zuij san www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Belediye Meclisi Şubat ayı toplantılarını tamamladı

Mit Miliı Salamı ııcıulaiıldı
Gemlik Belediye 
Meclisi, dün yapılan 
toplantısında, Bele 
diye Düğün Salonu 
ve yüzme havuzu fi 
yatları yeniden belir
lenirken, Dörtyol Kav 
şağı için yeni proje 
başlatıldığı açıklandı. 
Mecliste, Kumsaz 
imar planları da 
komisyondan geldiği 
şekilde geçti. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Işkur Müdürü İznik 
Belediyesinde

İşkur Gemlik Müdürvekili Lütfü 
Güleç’in İznik Belediyesinde göreve 
başladığı öğrenildi. 2 yıldır Gemlik te 
görev yapan Güleç’in İznik Beledi 
yesi’nde ani göreve başlaması dik 
kat çekerken, yeniden eski görevine 
müdür olarak atanacağı söyleniyor

Nakliyeciler Derneği olağanüstü genel kurul yaptı

Gemlik Nakliyeciler Derneği başkanı Alaattin 
Akcan’ın istifa etmesiyle olağanüstü kongre 
yapan Gemlik Nakliyeciler Derneği başkanlığına 
Osman Sertaslan getirildi. Haberi sayfa 4’de

gürsel şensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BÎRİMİ

Dörtyol'da çözüme doğru
Gemlik Belediye Meclisin Şubat ayı toplantısı 

dün tamamlandı.
Mecliste imarla ilgili konular her zamanki gibi 

önemi yerini korurken, bu kez derneklere ve spor 
kulüplerini yapılacak yardımlar da karara bağ
landı. Kur derneği, git belediyeden yardım iste 
mantığı yaygın.

Yasada yapılan değişiklikten sonra, Belediye 
ler derneklere kesesini açtı.

Bence yanlış popülist bir politika.
Derneklere belediyeler yardım yapacaksa 

neden dernek kurulur ki?
Yılda 120 lira aidat ödemeyen üyelerle der 

nekçillk yapılmaz.
Dernekler amaçlarını gerçekleştirmek için kendi 

güçlerini kullanmalı. Ortak kültür programlarına 
evet, ama diğerleri ne dernekler çözmeli.. 4’de

• İş Yeri Hekimliği • Portör Muayeneleri
• îş Güvenliği Uzmanlığı • İşe Giriş Raporu

• İlk Yardım Eğitimi S Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

• Risk Analizi $ Periyodik Kontroller

http://ww.gursekensoyosgb.com - info@gursekensoyosgb.comCumhuriyet Meydanı Fidan Plazaı Kat :1 ORHANGAZİ - BURSA
Tel: 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 6758

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com-www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.manastiremlakgemlik.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://ww.gursekensoyosgb.com
mailto:info@gursekensoyosgb.com
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Belediye Meclisi Şubat ayı toplantılarını tamamladı

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Şubat ayı 
toplantısı tamam
landı.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın başkan
lığında toplanan 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde 
geçtiğimiz hafta 
ertelenen toplantıda 
görüşülemeyen gün
dem maddeleri ele 
alındı.
Meclisin açılmasın
dan sonra, CHP 
Grup sözcüsü 
Necdet Ersoy, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde CHP 
grubu adına verdik- 
leri -önerge ile 
Gemlik Dörtyol 
Kavşağı’ndan geçen 
araçların kazalara 
neden olmaması için 
transit bir yolun 
yapılmasını istedik
lerini ve önergenin 
komisyona gönderil 
diğini, komisyonun 
ise Karayolları Bölge 
Müdürlüğü’nden 
konuyla ilgili olarak 
bilgi istediğini belirt 
ti.
Karayollarından 
gelen yazıda, Gemlik 
Dörtyol Mevkindeki 
yüzde 6’lık eğim 
nedeniyle bat çık 

l yapılamayacağını 
belirtildiğini, Gemlik 
Belediyesi’nin isteği 
üzerine 2007 yılında 
bu bölgeye yapılan 
bir uygulama proje 
sinin belediye bulun
duğu belirtildiğini 
söyledi.
Ersoy, "Komisyona 
Gemlik Dörtyol 
kavşağında yapıla
cak güzel bir kamu

laştırma ile projenin 
uygulanabileceğini 
düşünüyoruz.
Bu proje bulunsun 
ve Belediye Meclis 
üyeleri, sivil toplum 
kuruluşları tarafın
dan tartışılsın.” dedi. 
Ersoy, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
"Gemlikliler ne 
isterse yerine getiri
riz.” sözünü hatır
latarak, sorunun bir 
an önce çözülmesini 
istedi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
da Dörtyol
Kavşağı’nda 
Büyükşehir Belediye 
si’nin Hisartepe 
Mahallesi’nden 
Dörtyol’a doğru 
viyadük yapılması 
için teknik heyetine 
çalışma başlatması 
için emir verdiğini 
söyledi.
Daha sonra gündem 
maddelerinin 
görüşülmesine baş
landı.
Bir önceki meclis 
toplantısında 
Kumsaz planlarının 
incelenmesini 
isteyen MHP Grubu 
adına söz alan Suat 
Laçinok, Kumsaz 
planlarının çok 
gecikmiş plan 
olduğunu belirterek, 
"Keşke o bölgeye 
daha az konut 
yapıldığında imar 
planları yapılsaydı. 
Biz, bölgeyi incele 
dik. Ancak, imar 
kanununun 18. m ad 
de uygulaması plan
lardan sonra olacak. 
Vatandaş kendilerine 
tapu verileceğini 

zannediyor” dedi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise beldelerin 
belediyeye geçme
den önce o bölgenin 
kaçak yapılarla 
dolduğunu, 20-30 
yıllık bir sürecin 
hemen düzelmesinin 
mümkün olmadığını 
söyledi.
Yılmaz, "Bu duruma 
biz sebep olmadık. 
Benim dönemimde 
bir tane kaçak 
yapıya izin ver
medik. 2007 yılında 
25 binlik 1/5000 lik 
ve 1/1000 lik bölge 
planları yapıldı 
ancak sivil toplum 
kuruluşlarının açılan 
davaları sonucu 
uygulanamadığını, 
Danıştay’ın iptal 
kararıyla Kumsaz, 
Gemlik kuzey plan
larını yeniden ele 
aldık” dedi.
Yılmaz, “Sivil toplum 
kuruluşları yine dava 
açmazlarsa, plan
ların 18 uygulaması
na geçeceğiz ve 
tapuları dağıtacağız” 
dedi.
Oylamaya sunulan 
planlara AKP’den 
ihraç edilen Fevzi 
Ayyıldız red oyu 
verirken, planlar oy 
çokluğuyla kabul 
edildi.
Daha sonra İmar 
Komisyonu’ndan 
gelen raporlar tek 
tek ele alındı. 
Hisartepe 
Mahallesi’nde plan
larda eğitim yeri 
olarak ayrılan bir 
alanın ticaret alanına 
alınması olan istemi 
komisyonca ve 

meclisçe reddedildi. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
Cihatlı Köyü sınır
larında bulunan ve 
planlarda 5109 
metrekare olan 
Emniyet Müdürlü 
ğü’ne ayrılan yerin 
15 bin metrekareye 
çıkarılması istemi ile 
ilgili komisyon 
raporu görüşüldü. 
Komisyon, konunun 
kuzey planları ile bir
likte değer
lendirilmesi gerek
tiğini belirtti.
Meclis, komisyon 
raporunu kabul etti. 
Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler 
Ortadoğu ve Batı 
Asya Bölge 
Teşkilatı’na Gemlik 
Belediyesi’ne üye 
olma istemi ise 
Belediyeye mali 
külfet getireceği için 
reddedildi.
Gemlik ve Umurbey 
Sanat ve Kültür 
derneklerine maddi 
destek sağlanması 
oy birliğiyle kabul 
edilirken, İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
araçlarının akaryakıt 
ihtiyaçlarının 
karşılanması istemi 
kabul edilirken, CHP 
grubu adına söz alan 
Necdet Ersoy, ilçe 
Emniyet 
Müdürlüğü’nün iste
mi gibi diğer kurum- 
larında aynı isteği 
isteyebileceğini 
hatırlatarak, İçişleri 
Bakanhğı’mn 
Emniyet güçlerinin 
ihtiyacını karşılaya
cak bütçeyi sağla
ması gerektiğini

hatırlattı.

YAPAY RESİF 
PROJESİ 
İlçe Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü’nün 
BEBKA kaynakların
dan yararlanılarak, 
ilçemizdeki olta 
balıkçılığının 
geliştirilmesi için 
Gemlik Körfezi’nde 
yapay resif pro
jesinin hayata 
geçirilmesi istemi 
meclisçe görüşüldü. 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü projenin 
yüklenicisinin 
Gemlik Belediyesi 
olmasını, kendi
lerinin de proje 
ortağı olmasını, bu 
konuda projeyi 
hazırlayan Ege 
Üniversitesi’nin 
Körfez’de yer tespiti 
için dalışlar yaptığı, 
proje ederi olan 10 
bir liranın Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan ödenmesi 
görüşmeler sonunda 
kabul edildi.
Daha sonra, Çiftçi 
Malları Koruma 
Başkanhğı’mn 
belediyeden talep 
ettiği araç konusun
daki rapor 
görüşülerek kabul 
edilirken, Hacı 
Bektaşi Veli Derne 
ği’ne de yardım 
yapılması da meclis 
te destek buldu. 
MHP adına söz alan 
Metin Şanlı, kültür 
çeşitliliğinin yurdu
muzun bir zenginliği 
olduğunu, katkıda 
bulunmaktan mutlu
luk duyduklarını ve 
evet oyu kullanacak

larını söyledi. 
Hünkar Hacı Bektaşi 
Veli Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derne 
ği’ne yardım yapıl
ması oy birliğiyle 
kabul edildi. 
Kamulaştırma ile 
ilgili maddeler de ka 
bul edildikten sonra, 
Gemlik Adliyesi 
yerinin belirlenmesi 
ile ilgili plan değişik
liği ile ilgili imar 
komisyonu raporu 
okundu. Raporda, 
yeni Adliye yerinin 
Çevre Yolu’nun 
güneyinde Hâzineye 
ait alanda hazırlanan 
kuzey planları içinde 
ele alınması görüşü 
lerek kabul edildi. 
Gemlik 
Belediyespor’un 
belediyeye devrettiği 
Sosyal. Yaşam 
Merkezi’ndeki yüzme 
havuzunun fiyatları 
da ele alındı.
Büyükler 95, hafta 
içi 75, çocuklara 60, 
fitness ise 60 lira 
olması kabul 
edilirken, Belediye 
Düğün Salonu fiyat
larında da meclis 
indirime gitti. Kış 
aylarında fazla 
düğün olmaması 
nedeniyle komisyon 
hafta içi 550 lira olan 
fiyatı 300 liraya, 
gece 720 lira olan 
salon fiyatını 400 
liraya indirirken, 
hafta sonu 995 lira 
olan salon fiyatı 500 
liraya, gece ise 400 
lira olması karar
laştırıldı. Uygulama, 
Aralık, Ocak, Şubat 
ve Mart aylarında 
geçerli olacak.
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Hasünt lolınlaM Otomotıil Icınnıtaı öçtü
Kayınvalidesini 
hastaneye götüren 
otomobil sürücüsü 
yağmurun da etk
isiyle direksiyon 
hakimiyetini kay
betti. Yoldan çıkan 
otomobil uçurum
dan yaklaşık 30 
metre sürüklendi. 
Otomobili, Doğancı 
Barajı'na düşmesi
ni ağaçlar ve 
çalılıklar engelledi. 
Kazada yaralanan

W İİ!*lMMl Mi! fiilili!
Sömestre tatilinde 
Manisa'nın Soma 
ilçesindeki ailesini 
ziyarete giden 
Bursa Haşan Ali 
Yücel Anadolu 
Lisesi matematik 
öğretmeni 51 
yaşındaki Halil 
İbrahim Doğan'dan 
12 gündür haber 
alınamıyor. 
Doğan'ın kendisi 
gibi matematik 
öğretmeni olan eşi 
Sevinç Doğan gün
lerdir gözyaşı 
döküyor. Sevinç 
Doğan, "Oğlum 
bana her gün ’ba 
bam nerede’ diye 
soruyor. Allah rıza
sı için görenlerin, 
duyanlar bize ha 
ber versin." dedi. 
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde ikamet 
eden, Bursa Haşan 
Ali Yücel Anadolu 
Lisesi matematik 
öğretmeni bir 
çocuk babası Halil 
İbrahim Doğan,

40 yıllık ese giigümlü dayak
İnegöl’de 61 yaşın
daki Nazım Ş. alkol 
aldıktan sonra 
evde tartıştığı 40 
yıllık eşi Zeliha 
Ş.'yi, başına 
sobanın üzerinde 
duran güğüm ile 
vurarak hastanelik 
etti.
İnegöl'e bağlı 
Alibeyköy'de otu
ran çiftçi Nazım Ş., 

üç kişi hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Orhaneli ilçesine 
bağlı Taşköy'de 
ikamet eden Ahmet 
Atay (63), eşi 
Saliha Atay (59) ile 
birlikte kayın
validesi Nazmiye 
Tekin'i Bursa 
Çekirge Devlet 
Hasta nesi'ne 
götürmek için yola 
çıktı. Saat 14.00 

sömestre tatilinin 
başlamasıyla 
geçtiğimiz 26 Ocak 
Cumartesi günü 
Manisa'nın Soma 
ilçesine bağlı 
Yağalı beldesinde
ki ailesinin yanına 
gitti. 31 Ocak 
Perşembe günü 
kahvaltısını yaptık
tan sonra 'şifalı of 
toplamak' için 
ormanlık alana 
giden Doğan'dan 
bir daha haber alı
namadı. Ailesinin 
jandarmaya haber 
vermesiyle jandar
ma ve arama kur
tarma ekipleri böl
geyi ablukaya aldı. 
Aramalara rağmen 
Halil İbrahim 
Doğan bulunamadı. 
Öğrencileri ve 
çevresince çok 
sevilen Doğan'ın 
kaybolması en çok 
eşi Sevinç Doğan'ı 
etkiledi.
Günlerdir gözün
den yaş eksik 

evde alkol aldıktan 
sonra 40 yıllık eşi 
Zeliha Ş. ile bilin
meyen bir neden
den tartışmaya 
başladı. Uzayan 
tartışma sırasında 
Nazım Ş., sobanın 
üzerindeki, içinde 
az su bulunan 
güğümü alarak 
eşinin başına 
vurdu. Kanlar 

sıralarında mey
dana gelen kazada 
Orhaneli-Bursa 
karayolu Doğancı 
Barajı mevkiinde 
yağmurun da etk
isiyle otomobil 
kontrolden çıktı. 
Yol kenarındaki 
ağaçlara çarpan 
otomobil, yaklaşık 
30 metre sürüklen
di. Otomobilin 
baraja düşmesini 
ise ağaç ve çalılık- 

olmayan Sevinç 
Doğan şunları kay
detti: "Eşim Halil 
İbrahim Doğan, 
karnelerin dağıtıl 
dığı cuma günü 
babamın ameli 
yatının başındaydı. 
Sonra ameliyat iyi 
geçti, görüştük, 
Cumartesi günü 
sabahleyin erk
enden ailesinin 
yanına ziyaret için, 
varsa eksikliklerini 
karşılamak amacıy
la, onları yalnız 
bırakmamak adına 
evimizden çıktı. 
Eşyalarını bir gün 
önce hazırlamıştık. 
Giderken gayet 
iyiydi. Pazar günü 
telefon etti, ken
disiyle görüştüm, 
iyi olduğunu söyle
di. Ailem yanımda 
olduğu için, günler 
geçti. Cuma günü 
ailem bana söyley
ince hemen yola 
çıktık. Perşembe 
günü kahvaltısını 

içerisinde kalan 
Zeliha Ş., 
komşusunun evine 
sığındı.
Komşunun ihbarı 
üzerine köye gelen 
112 Acil Servis 
ambulansında 
görevli sağlık 
ekipleri, yaralı 
kadına ilk müdaha
leyi yaparak bur
nunda, kaşının 

lar engelledi. 
Kazada otomobil 
sürücüsü Ahmet 
Atay, eşi Saliha 
Atay ve felçli 
olduğu öğrenilen 
kayınvalidesi Naz 
miye Tekin yara
landı. Olay yerine 
gelen ambulanslar
la hastaneye kaldı 
rılan yaralıların sağ 
lık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.

yaptıktan sonra 
temiz hava almak 
ve şifalı bitki topla
mak amacıyla 
ormanlık alana git
miş. Resmi 
makamlara müra
caat edildi, her 
türlü aramalar 
yapılıyor. Herkes 
elinden geleni 
yapılıyor ama, o 
zamandan bugüne 
kendisinden haber 
alamadık. Çok 
duygularımı ifade 
edemiyorum, çok 
zor günler yaşıy
oruz. Bu konuda 
bilgisi olanların, 
duyanların, Allah 
rızası için yardımcı 
olmalarını bilgi ver
melerini istiyo
rum." Çok zor gün
ler yaşadıklarının 
altını çizen Sevinç 
Doğan, eşinin çok 
iyi insan olduğunu, 
herkes tarafından 
sevilen, sayılan bir 
kişilik olduğunu 
söyledi 

üstünde ve alnın
daki kanamayı 
durdurdu. Daha 
sonra ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne getirilen 
Zeliha Ş., burada 
tedaviye alındı. 
Nazım Ş. ise jan
darma ekipleri 
tarafından gözaltı
na alındı

Kaçak El 
İmalathanesine 

Operasyon Yapıldı
Bursa Osmangazi 
Belediyesi ekip
leri, temizlik ve 
sağlık kurallarına 
uymayan gıda 
işletmesine 
operasyon düzen
lendi. Zabıta, 
Gülbahçe 
Mahallesi'nde 
sağlık ve hijyen 
kurallarına uyma 
dığı tespit edilen 
bir hazır kıyma 
imalathanesini 
mühürledi. 
Osmangazi 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekip
leri Gülbahçe 
Mahallesi'nde ruh
satsız olarak 
faaliyet gösteren 
et ve hazır et 
ürünleri üreten iş 
yerine baskın 
yaptı. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığı uzman
ları ile yapılan 
denetimde üretim 
izni olmayan 
sakatat tespit edil
di, iş yerinin 
hijyen ve sağlık 
kurallarına 
uymadığı ortaya 
çıktı. Onlarca kilo 
çekilmiş bozuk 
kıymaya el konul
du, bozuk etler 
imha edildi. İş yeri 
hakkında yasal 
işlem yapıldı, 
incelenmek üzere 
el konulan kıy
malardan alınan 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

numuneler labo- 
ratuvara gönderil
di.
İş yerindeki 3 
soğuk hava depo
sunu kontrol eden 
ekipler, etlerin 
yerde sağlıksız 
şekilde istif 
edildiğini, bozuk 
olma ihtimali olan 
etlerin depoda yer 
aldığını, kıymalara 
beyaz et ve 
sakatat 
karıştırıldığını 
belirledi. İş yeri 
çalışanlarının yap
tığı açıklamalar 
üzerine dolaplar
daki etlerin 
tamamı çöp kamy
onlarına boşaltıldı, 
300 kilograma 
yakın hazır kıyma 
bir depoya konul
du ve mühürlendi. 
Kıyma, tahlil 
sonuçları gelene 
kadar depoda bek
letilecek.
Osmangazi 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü yetkili 
leri, vatandaşları 
menşei belli 
olmayan ve piyasa 
değerinin altında 
satılan ürünleri 
almamaları 
konusunda uyardı. 
Yetkililer, her 
ürünün bir maliyet 
ve satış bedeli 
olduğuna dikkat 
çekti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


12 Şubat 2013 Salı Gemlik Körfez Sayfa 4
W

Dörtyol’da çözüme doğru 
Bana göre spor kulüplerine de beledi 

desteği ile spor yaptırmak yanlış.
Belediye kitle sporuna önem vermeli, 

kitle sporunu desteklemeli.
Spor kulüplerine sponsor bulunmasını 

desteklemeli ama tüm kulüplerin maddi 
yükünü üzerine almasını yanlış buluyorum.

İlçemizin en büyük futbol spor kulübü 
Gemlikspor...

Yıllardır ne Gemliklilerden destek görü 
yor, ne de taraftarından.

110 bin nüfusu bulunan Gemlik’te, Gem 
lik sporun maçlarını 300 kişi bile izlemiyor.

Profesyonel liğ maçlarının oynandığı 
stadımızda, trübünler dolmuyor.

***** ****** ******* ********

Dün yapılan Belediye Meclisinde söz alan 
CHP’li Necdet Ersoy, Dörtyol kavşağında 
yapılmak istenen transit geçit ile ilgili açıkla
maları içimize su serpti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin de transit geçit veya viyadük ya 
pimi konusunda gerekenin yapılmasını iste
diğini ilgililerden duyduk.

Dileriz, bu iyi dilekler yerel seçimler ön 
cesi projelendirilir.

Yerel seçimlerde kimin yerinde kalacağı, 
kimin gideceği belli olmaz.

Bugünden atılan adımları gelen de sürdür 
mek zorunda kalmalı.

Dörtyol’a yapılan hatalı yaya üst geçidi 
projesinden sonra, bunları duymak hoşuma 
gitti.

Dünkü mecliste Gemsaz planları kabul 
edilirken, iki meclis toplantısına da Kumsaz 
hları neden çağırdılar anlamadım. Sanki 
planlar kabul edilince vatandaş tapu 
dağıtılacak duygusu mu yaratıldı?

Kumsaz planlanın kabulünden sonra 
“gidebilirsiniz” denmesine anlam vereme 
dim.

Yılan hikayesine dönen Adliye Sarayı yeri 
bu kez eski yerin tam karşısında planla 
nacak.

İhalesi yapılan Kuzey Planlarında Adliye 
Sarayı çevre yolu, Devlet Hastanesi’ne gider 
ken eski tuğla ocakları mevkiinde, hâzineye 

, ait alanda planlara işlenecek gerçekleşecek.
Belediye Meclisi’nde bir de İlçe Gıda Ta 

rım Müdürlüğü’nün, Körfez’deki olta balıkçı 
lığını geliştirmek, balık türlerine çoğaltmak 
için BEBKA kredilerinden yararlanmak için 
hazırlamakta olduğu projenin geçmesi de 
güzeldi.

Gemlik Belediyespor’un Gemlik Beledi 
yesi’ne iade ettiği Kapalı Yüzme Havuzu’ 
nun fiyatları ile Gemlik Belediyesi’nin kış 
aylarında uygulayacağı düğün salonu fiyat
larında indirime gitmesi, evleneceklerin yaz 
ayları yerine kış aylarında düğün yapma 
larını imrendirecek seviyeye getirildi.

Bu arada, Gemport’ta yapılan yönetim 
değişikliğinden sonra, Belediye 
Başkanvekili ve bir AKP’li meclis üyesinin 
yönetim kurulunda aldıkları aylıkların öden
memesini öğrendik dün.

Nedenini ise öğrenemedik.

Nakliyeciler Derneği olağanüstü genel kurul yaptı

Yeni hasKan Osman Seıtaslan
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği başkanı 
Alaattin Akcan'ın 
istifa etmesiyle 
olağanüstü kongre 
yapan Gemlik 
Nakliyeciler Derneği 
başkanlığına Osman 
Sertaslan getirildi. 
Cumartesi günü 
İstiklal Caddesi 
Karsak Deresi 
girişinde yapılan 
genel kurul toplan
tısı üyeleri tam 
katılımıyla gerçek
leşti.
Genel kurulda 
yapılan konuşmalar
da, Gemlikli nakliye
cilerin 2013 yılı bek
lentileri dile getiri 
lirken, kamu kurum 
ve kuruluşlarından 
destek beklentileri 
vurgulandı.
Alaattin Akcan ve 
yönetiminin istifası 
nedeniyle yeniden 
yapılan yönetim ve 
denetim kurulu 
seçimlerinde, 
dernek başkanlığına 
Osman Sertaslan, 
ikinci başkanlığa 66 
Nolu Kamyoncular 
Kooperatifi Başkanı 
Fehmi Arslan, genel 
sekreterliğe Levent 
Pazvant, saymanlığa 
Hakan Aksoy, üye
liklere ise Ercüment 
Altay, Gökhan Güzel 
ve Uğur Silvan 
seçildiler.
Yedek üyeliklere ise, 
Salih Diş, Ayhan 
Korkmaz, Osman 
Ağdemir, Bahri 
Aydın, Fatih Ayvaz, 
Turhan Kasap ve 
Mahir Oral getirildi. 
Denetim kurulu asil 
üyeliklerine S.S. 145 
Nolu Tır Kooperatifi,

S.S. 91 Nolu 
Damperli Taşıyıcılar 
Kooperatifi, S.S. 
Umurbey Tır - 
Kamyon Taşıyıcılar 
Kooperatifi 
getirilirken, 
Ramazan Yeşil, 
Ercan Çokacar, 
Haşan Cengiz de 
yedek üyeliklere 
getirildiler. 
Seçimlerden sonra 
söz alan Gemlik 
Nakliyeciler derneği 
yeni başkanı Osman 
Sertaslan, eski 
başkan Alaattin 
Akcan’a yaptığı 
hizmetlerden dolayı

teşekkür etti. 
Akcan da, yeni 
başkan ve yönetim 
kurulu üyelerine 
başarılar dilerken, 
her zaman yanların
da olma sözü verdi. 
Osman Sertaslan, 
bin araçlık Gemlikli 
araç filosunun 
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği çatısı altın
da toplandığını 
belirterek, 
“Nakliyeci 
esnafımızın her 
zaman yanında ola
cağız. Sorunlara 
çözüm yollarını bire
bir görüşmelerle

çözmeye çalışa
cağız. Sonuca 
ulaşana kadar 
sorunlarımızı 
çözmek için var 
gücümüzle uğraşa
cağız. Prensibimiz 
ikili diyalog, güzel 
hizmet anlayışı, 
zamanında teslim, 
24 saat iş takibi, 
hem Gemlik 
esnafımıza hem de 
dışardan gelen 
nakliyecilere kendi 
mizi bu prensiplerle 
hareket ederek 
kabul ettireceğiz.” 
dedi.

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

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

ABONE OLDUNUZ MU?
tlllll'll İLİ Milli IİIUİ lllillll ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA â “suharcaumTa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ulaşım 
yelpazesine karayo 
lu, demir yolu ve 
deniz yolunun ardın
dan şimdi de hava 
yolunu ekliyor. 
Gemlik ile İstanbul 
Haliç arasında 
başlatılacak deniz 
uçağı seferlerinde 
yer hizmetlerinin 
verileceği Gemlik 
Limam'ndaki termi
nal binalarında son 
hazırlıklar yapılıyor. 
Bursa'nın her alanda 
ulaşılabilir bir kent 
olması hedefi 
doğrultusunda kent 
içi ulaşımın yanında 
deniz otobüsleri ile 
şehirlerarası ulaşım
da da yeni bir 
dönem başlatan 
Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de 
Gemlik ile İstanbul 
Haliç arasında deniz 
uçağı seferlerini 
başlatmaya hazır
lanıyor.

Geçtiğimiz yıl 
Haliç'ten Türkiye'nin 
4 noktasına deniz 
uçağı ile hizmet ver
meye başlayan 
SEABİRD 
Havayolları Şirketi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel ; 
Müdürü Kürşad 
Arusan ile şirket 

pilotlarının Gemlik'te 
yaptıkları incele
menin ardından 
olumlu görüş bildir 
mesi üzerine 
başlatılan hazırlıklar
la son aşamaya 
Îjelindi.
stanbul - Gemlik 

deniz uçağı sefer
lerinde Gemlik'teki 

yer hizmetlerinin 
verileceği limandaki 
binalarda düzenleme 
çalışmaları BURU- 
LAŞ tarafından 
sürdürülürken, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, beraberinde
ki Gemlik Belediyesi 
Başkanvekili Refik

Yılmaz ile birlikte 
devam eden çalış
maları yerinde 
inceledi.

Gemlik - 
Haliç 20 dakika 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa - 
İstanbul arasında 
başlatılan deniz oto
büsü seferlerine 
ilginin her geçen 
gün arttığını 
belirterek, yine 
vatandaşlardan 
gelen talepler 
üzerine hazırlıklarını 
başlattıkları deniz 
uçağı seferleri için 
de artık son hazırlık
ların yapıldığını vur
guladı.
Yer hizmetlerinin 
verileceği Gemlik 
İskelesi üzerindeki 
iki binanın 
Büyükşehir 
Belediyesi'nce kira
landığını ve binalar
daki bakım çalış

malarının Burulaş 
tarafından 
yapıldığını ifade 
eden Başkan Altepe, 
"Onaylarla ilgili 
çalışmalar tamam
landığında en geç 
bir ay içinde sefer
leri başlatmış ola
cağız. 19 kişilik 
uçaklarla Gemlik'ten 
15-20 dakikalık bir 
yolculukla Haliç'e 
ulaşılacak. 
Haliç zaten İstan
bul'un merkezi, 
oradan istediğiniz 
her noktaya ulaşmak 
mümkün.
Yolcularımızın 
Gemlik'e ulaşımı ve 
İstanbul dönüşü 
kent merkezine 
bağlantıları ile 
ilgili hazırlıklarımız 
da sürüyor. Deniz 
uçağı seferlerinin 
şimdiden hem 
Gemlik'e hem de 
Bursa'mıza hayırlı 
olmasını diliyorum" 
dedi.

Haıdarive Yolu nda çalıntı aracı ııaMilar
FİKRET BEKMEZCİ 
Haydariye
Yolunda meydana 
gelen olayda 
çalıntı bir araç 
yakıldı.
Pazar günü saat 
19.25'te ilçemizin 
Haydariye Köyü yol
unda 58 YF 137 
plakalı bir aracın 
yandığı haberi 
alındı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesine ait 
İtfaiye ekipleri 
olay yerinde 
yanan araca 
acil müdahalesi 
yaparak aracı 
söndürüldü, 
ilçe Emniyet 
Müdürlüğü 
ekipleri aracın 
İstanbul'dan

çalındığını, 
kimliği belirlene

meyen 
kişilerce Gemlik’e

öğrenilen aracın 
kimler tarafından

getirildiğini saptadı. 
Çalıntı olduğu

yakıldığı 
araştırılıyor.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR
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Mıam'dM Bursalra isiirliâi çağrısı TürK Tekstili Paris'te 
Görücüye Çıkıyor

Bursa ziyaretinde 
Büyükşehir Belediye 
si Başkanvekili 
Abdullah Karadağ 
ile görüşen Almanya 
Başkonsolosu Jutta 
VVolke, kentteki 
gelişimi ve değişimi 
gözlemlediğini 
belirterek, Türkiye 
ile Almanya arasın
daki ilişkilerin daha 
da artırılması gerek
tiğini söyledi 
Almanya’nın İstan
bul Başkonsolos 
luğu görevine 
başladığından bu 
yana Bursa’ya ilk 
ziyaretini gerçek
leştiren Almanya 
Başkonsolosu Jutta 
VVolke, çeşitli 
temaslarda bulun
duğu kentte Büyük 
şehir Belediyesi’ni 
de ziyaret etti.
Tarihi belediye

KİRAUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

binasında Büyük 
şehir Belediyesi 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ 
ile görüşen Almanya 
Başkonsolosu Jutta 
VVolke, Bursa’ya 
daha önce geldiğini 
hatırlatarak, kentteki 
değişim ve gelişimin 
farkedilir seviyede 
olduğunu söyledi. 
Bursa ve Türkiye ile 
Almanya arasında 
uzun yıllara dayanan 
tarihi ilişkilerin 
olduğunu kaydeden

Başkonsolos VVolke, 
“İki ülke arasındaki 
bu ilişkileri 
güçlendirmeyi ve 
diyaloğu daha da 
geliştirmeyi istiy
oruz. Bu konuda 
üzerimize düşeni 
yapacağız” dedi. 
Almanya 
Başkonsolosu Jutta 
VVolke’ye ziyaretinde 
Almanya Fahri 
Konsolosu Sibel 
Cura da eşlik etti.
Büyükşehir 

Belediyesi

Başkanvekili 
Abdullah Karadağ 
ise Bursa’yı tanıttığı 
konuklarına 
Büyükşehir’in çalış
malarından bahsetti. 
Bursa’yı marka kent 
haline getirme çaba 
sında olan Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
öncülüğünde ilk kez 
yerli tramvay üreti
minin Bursa’da 
yapıldığını hatırlatan 
Karadağ, yol ve 
kavşak çalışmaların
dan kardeş ülkelerle 
işbirliğine kadar her 
alanda faaliyetler 
yürüten Büyükşehir 
Belediyesi’nin pek 
çok ülke ile kardeş
lik bağları olduğunu 
ve Bursa’da dostluk
ların pekişmesine 
yönelik çalışmalara 
önem verildiğini 
sözlerine ekledi.

Uludağ Tekstil 
İhracatçıları Birliği 
(UTİB), bu yıl 
20’incisi düzenle
nen Paris Tex 
vvorld Kumaş Fu 
an'na 89 Türk fir
ması ile katılıyor. 
Dünyanın tekstil 
alanındaki en 
önemli etkinlikler
den birisi olan 
Texworld Paris 
Kumaş Fuarı 12- 
15 Şubat tarihleri 
arasında Paris Le 
Bourget'te gerçek
leştirilecek. 
Kumaş, ipek 
aksesuarlar, nakış 
işleri, triko, baskı 
ve grafik sanatları, 
pamuk, yün, linen, 
dantel, elyaf, tek
stil baskı, tekstil 
makineleri, kot ve 
giyim kumaşı ürün 
gruplarının 
sergileneceği 
fuara dünyanın 
dört bir yanından

800'ün üzerinde 
firma iştirak 
ediyor.

Son yıllarda 
düzenlemiş 
olduğu pek çok 
çahştay, 
Uluslararası Ar-ge 
Proje Pazarı, ulus
lararası fuarlara 
milli katılım, alım 
heyetleri, trend 
alanları, seminer
ler gibi etkinlikler
le tekstil sek
töründe önemli 
gelişmelere imza 
atan Uludağ 
Tekstil İhra
catçıları Birliği 
fuara 89 firma ile 
katılım sağlıyor. 
Türk kumaşının 
tanıtımı için çalış
malar sürdürdük
lerini dile getiren 
Uludağ Tekstil 
İhracatçıları Birliği 
Başkanı İbrahim 
Burkay, fuarla ilgili 
bilgiler verdi.

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ P4A AA AA
İstiklal Caddesi Bora Sokak İRİ 1 ZİİJİ IIh AJ1 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IVI ■ V İV UU UU

KİRAUK körfez sitesinde
KİRALIK DAİREDAİRE TEL : 0 532 583 53 78

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
I 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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Velilere müjde: Önlük geri geliyor
Yeni Bakan Nabi 
Avcı, göreve geldik
ten sonra en yoğun 
şikayeti, 
"Atanamayan öğret
menler ve forma 
serbestisi” konu
larında aldı. 
Formada geri dönüş 
netleşti.
Yeni Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı 
göreve geldiğinden 
bu yana en yoğun 
şikayeti, 
"Atanamayan öğret
menler ve okullarda 
formanın kaldırıl
ması” konularında 
aldı, iki soruna da el 
koyan ve okullardaki 
forma serbestisi 
konusunda 
“Memnuniyet” 
incelemesi yaptıran 
Avcı, “öğrenci 
velilerin büyük 
bölümü forma istiy
or” sonucuna vardı.

Avcı, velilerden ve 
eğitim sendikaların
dan gelen yoğun 
şikâyet üzerine 
yönetmeliği yeniden 
inceleme kararı aldı. 
Eski Bakan Ömer 
Dinçer döneminde 
büyük tartışma 
yaratan formanın 
kaldırılması 
konusunda 
“Velilerin onayı” 
aranacak, özel 
okullarda, velilerin 
yüzde 60’ının onayı
na bırakılan serbest 
kıyafet uygula
masının devlet 
okullarında da 
geçerli olması plan
lanıyor.
Avcı, ilköğretimde 
öğrencilerin serbest 
kıyafetleri konusun
da, veli, eğitim 
sendikası, forma 
imal eden firmalar, 
özel okullardan 
gelen değer

lendirmeleri incelet
ti. Yönetmelikte de 
değişiklik 
öngörüldü. Buna 
göre, okullarda 
forma giyilip giy- 
ilmemesi, her okul
da öğrenci 
velilerinin yüzde 
60’ının kararı ile 
netleştirilecek. 
FİRMALAR BATTI, 
VELİLER ŞİKAYETÇİ

Bu kararda okul for
ması imal eden tek
stil firmalarının 
peşpeşe batması, ya 
da işçi çıkarması da 
etkili oldu. Veliler de 
çocuklarına her gün 
bir kıyafet seçimin 
de zorlandıklarını 
belirttiler. Eski Milli 
Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer ise serbest 
kıyafeti savunmaya 

devam ediyor. 
Dinçer görevden 
alınmadan önce bu 
konuda son bir soru 
önergesini cevapladı 
ve ABD ile 
Avrupa’dan örnekler 
verdi.

Dinçer, MHP Hatay 
Milletvekili Şefik 
Çirkin'in soru öner
gesine verdiği

cevapta, Fransa'da 
1968’den bu yana 
okullarda tek tip 
okul kıyafeti kullanıl
madığını belirtti. 
“Almanya'da da 
zorunluluk 
neredeyse tamamen 
ortadan kalkmıştır, 
Kanada, Belçika ve 
Hollanda’da da 
zorunluluk yoktur. 
ABD'de genel olarak 
devlet okullarında 
zorunlu değildir” 
dedi. Dinçer “ Okul 
aile birlikleri ve okul 
yönetimlerinin 
kararıyla okullarda 
sık sık kıyafet 
değişikliğine 
gidilmesi, belirlenen 
renk ve desenlerde
ki tek tip kıyafetin 
rahatlıkla her yerde 
bulunamaması, 
velilere ek mali yük 
getirmektedir” 
görüşünü de savun
du.

PİŞ TİCARET ELEMANI
*25-35 YAŞ ARASI 

*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 
İNGİLİZCE YAZIŞMA VE 

GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA 

ÇALIŞACAK, 
ÜNİVERSİTELERİN EN AZ 2 YILLIK, 

TERCİHEN 4 YILLIK BÖLÜMLERİNDEN MEZUN, 
*MS OFFICE PROGRAMLARINI 

İYİ DERECEDE BİLEN, 
*ERKEK ADAYLARIN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY & BAYAN 
ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULAR efendioglu@efendioglu.com.tr 
ADRESİMİZE CV'LI OLARAK YAPILACAKTIR

EFENDİOĞLU MERMER SAN.TİC.A.Ş.
Açmalar Mevkii. Gedelek-Orhangazl / BURSA 

Tel:0-224-58o 00 05FaX:0-224-586 00 07
E-mail: efendioglu@efendioglu.com.tr

Yağış Meliyor
Yağışların Hatay, Osmaniye 
ve Adana'nın güney ve doğu 
ilçeleri (Ceyhan, Yumurtalık 
ve Karataş) ile Tunceli, Muş, 
Elazığ, Bitlis, Siirt ve Bat 
man'ın kuzeyinde kuvvetli 
olacağı tahmin ediliyor. Yağış 
ların genellikle yağmur ve 
sağanak, Marmara'nın güney
doğusu, İç Ege, Batı Karade 
niz'in iç kesimleri, İç Anado 
lu'nun kuzeyi, Doğu Anado 
lu'nun kuzey ve doğu su ile 
İsparta, Burdur, Gümüş hane 
ve Bayburt çevrelerinde karla 
karışık yağmur ve yer yer kar

şeklinde olması bekleniyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlü 
ğü'nden alınan tahminlere 
göre, hava sıcaklığı güney, iç 
ve batı bölgelerde 2 ila 4 
derece azalacak. Rüzgar, ülke 
genelinde güney ve güneybatı 
(lodos),zamanla Marmara'nın 
kuzeyi ve Güney Ege 
kıyılarında kuzey ve kuzeybatı 
yönlerden hafif, ara sıra orta 
kuvvette, Güney Ege kıyıları, 
Batı Akdeniz'in batı kıyıları ile 
Doğu Akdeniz kıyıları ve İç 
Anadolu'nun doğusunda yer 
yer kuvvetli olarak esecek.

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN»

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin... 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı

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

GÜLER AJANS
mtllHMU-UU

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:efendioglu@efendioglu.com.tr
mailto:efendioglu@efendioglu.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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U16 gol oldu yağdı 12-0
Gemlik Belediye 
Spor U 16 Takımı 
açılış maçında tüm 
rakiplerine gözdağı 
verdi. Orhangazi Hür 
Spor'u ağırlayan 
Belediye Spor U 16 
takımı rakibini gole 
boğdu. 12-0 
Gemlik Büyükşehir 
Belediyesi 
Suni Çim Saha 
Tesislerinde 
oynanan karşılaşma 
öncesi Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı ziyaret eden 
takım Antrenörü 
Haydar Yiğit ve fut
bolcular, şampiyon
luk, başarı, fair play 
ve Türkiye 
Şampiyonasına 
gidiş sözü verdiler. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, U 16

takımına 
başarılarının

devamını dileyerek, 
maddi ve manevi

belediye desteğinin 
artarak devam ede

ceği sözünü verdi. 
Sahaya, Soner

Tepe, Soner Şen, 
Şinasi Can, 
Mustafa, Yusuf, 
Hüseyin, Hakan, 
Rahim, Furkan, 
Eray ve Onur on 
biriyle çıkan 
Gemlik Belediye 
Spor U 16 takımının 
gollerini Onur (3), 
Rahim (3) Hakan (3) 
Eray, Furkan ve 
Mücahit attı. Takım 
Antrenörü 
Haydar Yiğit, 
şampiyonluktan 
öte güzel futbolu 
ve geçen yıl ki 
Türkiye 
Şampiyonasına 
gidiş başarısını 
göstermeyi hede
flediklerini 
belirterek, daha ligin 
ilk haftasından bu 
iddiayı gösteren fut
bolcularını kutladı.

Bursaspor hazırlıklarına haşladı
BURSASPOR, 1 
günlük iznin ardın
dan ligin 22'nci haf
tasında pazar günü 
kendi sahasında 
oynayacağı Sanica 
Boru Elazığspor 
maçının hazırlıkları
na başladı

OYNAYANLAR 
AYRI ÇALIŞTI 
Teknik direktör 
Hikmet Karaman 
nezaretinde 
sabah saatlerinde 
gerçekleştirilen 
antrenmana 
Karabükspor maçın
da 90 dakika forma 
giyen futbolcular da 
katıldı. Isınma koşu
larıyla başlayan 
antrenman geniş 
alanda el topu ve 
kontrol pas oyunu 
ile devam etti. 
Antrenman, kanat

lardan orta organi
zasyonu ve istasyon 
çalışmasıyla tamam
landı. Sakatlıkları 
bulunan Sestak, 
Vederson ve Ferhat

Kiraz, takımdan ayrı 
çalıştı.
A-2 İLE MAÇ 
Bursaspor 'da 
Karabükspor maçın
da 90 dakika forma 

giymeyen futbolcu
lar ise Özlüce 
Tesisleri'nde A-2 
takımıyla maç yaptı. 
A takımda Bekir 
Sevgi, Ozan Tufan, 

Tahacan Velioğlu, 
Ömer Erdoğan, 
Hakan Aslantaş, 
Okan Deniz, Barış 
Örücü, Musa 
Çağıran, Aziz 
Behich, Petteri 
Forsell ve Batuhan 
Altıntaş forma 
giydi.
Karşılaşmayı yöneti
ciler Erkan Kamat, 
Recep Bölükbaşı, 
Ilhan Uslu, İsmet 
Demirel ve Selçuk 
Eren de saha 
kenarından izledi. 
Hikmet Karaman 
maça sık sık ara ver
erek oyuncularına 
çeşitli uyarılarda 
bulundu.
Karşılaşma A2 
takımının 2-0 üstün
lüğüyle sonuçlandrı. 
Karşılaşma sonunda 
Hikmet Karaman, 
tüm futbolcuları 

saha ortasında 
toplayarak tebrik 
etti.

MAÇ KAYDINI 
İSTEDİ
Öte yandan Hikmet 
Karaman, A-2 ile A 
takım arasında 
oynanan maçın 
video kaydını istedi. 
Karaman'ın maçı 
tekrar izleyerek hata 
yapılan bölgelerde 
eksiklerin kapatıl
ması için çalış
malarını yoğun
laştıracağı belirtildi. 
Hikmet
Karaman, antren
manlarda da video 
kaydı aldırmaya 
başladı.
Bursaspor yarın 
yapacağı antrenman 
ile Elazığspor maçı 
hazırlıklarını 
sürdürecek

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
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300 hin işçi aranıyor
Sosyal Güvenlik 
Kurumu, mart ayın
da tamamlayacağı 
"e-haciz" sistemi 
ile 27 milyar liralık 
alacağını tahsil 
edecek
SGK'dan alınan bil
giye göre, kuruma 
borçlu olanların 
elektronik ortamda 
takip edilmesi için 
Türkiye Bankalar 
Birliği'ne üye 30 
mevduat bankası 
ve 4 katılım 
bankasıyla imza
lanan protokolle 
oluşturulacak e- 
haciz sisteminin 
altyapı çalış
malarının mart 
ayında tamam
lanacağı bildirildi. 
SGK tarafından 
hazırlanan e-haciz 
sistemiyle, haciz 
istek dosyasının 
elektronik ortamda 
bankalara gönde 
rileceği ve böylece 
borçluların 
hesaplarındaki var
lıklara likidite duru
mu ve borç tutarı
na göre bloke

W Mil Milin mrc MM
Borçlu emeklilere sağlanacak 
ödeme kolaylığının detayları 
belli oldu.SGK’ya toplam 9.4 
bin lira prim borcu bulunan 
emekli bir vatandaş, ödeme 
kolaylığından yararlanırsa bu 
borcu 5.4 bin liraya kadar 
düşecek. 19 Ocak'ta yürür
lüğe giren devlete prim borcu 
olan emeklilere ödeme

kolaylığı getiren 6385 Sayılı 
Yasa'nın 'uygulama yönet
meliği* tamamlandı. Buna 
göre, SGK'ya toplam 9.4 bin 
lira prim borcu bulunan bir 
vatandaş, ödeme kolaylığın
dan yararlanırsa borcu 5.4 bin 
liraya düşecek. Bunu 36 ay 
vadede ödemek isterse, 
toplam 6.2 bin lira ödeyecek

konularak, haciz 
tatbik edileceği 
kaydedildi 
Ayrıca, SGK'nın 
uyguladığı bir 
başka e-haciz sis
teminin ise borçlu
nun aracı olup 
olmadığı sorgula
narak, alacaklı 
olduğu mükellefin 
otomobili varsa 
sistem üzerinden 
araca "icra şerhi" 
koyabileceği belir
tildi.
e-haciz sistemi 
nasıl gerçekleştir
ilecek Kurumun, e- 
haciz sistemiyle 
borçların tahsiline 

başlamadan önce 
6183 Sayılı 
Kanunu'n 79. mad
desi gereğince, 
borçluya ödeme 
tebligatı göndere
ceği, borcu bulu
nan kişi ya da 
kurumlara yapılan 
tebligat sonucunda 
borç tahsili gerçek
leştirilemediği 
takdirde, e-haciz 
sisteminin uygu
lanmaya başlaya
cağı ve SGK'nın bu 
şekilde 27 milyar 
liralık alacağını 
tahsil edebileceği 
ifade edildi.

Türkiye’de 2001 
ekonomik krizinin 
derinden etkilediği 
sektörlerden tekstil, 
yeniden yükselişe 
geçti. Ancak sek
törün en önemli 
sorununu kalifiye 
işçi azlığı oluşturu 
yor. Antalya 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren RAL 
Tekstil Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
Antalya İhracatçılar 
Birliği Tekstil 
Sektörü Temsilcisi 
Ramazan Atılgan, 
2001 ve 2008 kriz
lerinde tekstilin de 
çok büyük krizler 
yaşadığını hatır
latarak, 2011-2012 
döneminde sek
törün biraz topar- , 
lanmaya çalıştığını 
dile getirdi. Tekstil 
ve hammaddeleri 
sektöründe 
Türkiye’nin 2012 
ihracatının 27 milyar 
202 milyon dolara 
ulaştığını belirten 
Ramazan Atılgan, 
iki önemli krizi atla
tan sektörde bugün 
üretimdeki kalitenin 
de arttığını ifade 
etti.
Sektörün en önemli 
sorunlarının başın
da kalifiye eleman 
sıkıntısı olduğunu 
vurgulayan Atılgan, 
"Antalya’da sektör 
olarak toplamda 
300’e yakın, Türkiye 
genelinde 250- 300 
bin dolayında ele
man ihtiyacı var" 
dedi. Tektil fab
rikalarında 
çalıştırılan işçilerin 
aylık ücretinin, sig

orta, yemek, servis 
gibi giderlerin 
haricinde, 1000- 
1500 lira arasında 
olduğuna değinen 
Atılgan, "Ancak işçi 
bulamıyoruz, herkes, 
işçi arıyor" dedi. '

’BİZ İŞÇİ 
BULAMIYORUZ’ 
Ekonomik kriz 
dönemlerinde 
yaşanan fabrikaların 
kapanması, işçi 
çıkartma gibi olay
ların sektörde 
çalışan açısından 
güven kaybına 
neden olduğunu 
anlatan Ramazan 
Atılgan, "Bugün 
Türkiye’de binlerce 
işsiz varken, biz işçi 
bulamıyoruz" diye 
konuştu.
Türkiye’de tekstil 
sektörünün geri 
kaldığı konulardan 
birinin de fason üre
timi olduğunu kayd
eden Atılgan, 
"Kendi 
markalarımızı 
geliştirir ve dünya 
markalarına 
dönüşebilirsek veya 
satın alabilirsek 
daha büyük zincirler 
oluşur ve Türkiye 
daha çok kazanır" 
dedi.

ÇİN’DE İSYAN 
ÇIKABİLİR 
Tekstilde en önemli 
rakiplerimizden biri 
olan Çin’de yakın 

{bir zamanda isyan 
çıkacağını da öne 
süren Ramazan 
Atılgan, bu ülkede 
insanların 50- 100 
dolar gibi ücretlere 
çalıştırılmasından 
dolayı, haklarını 
korumak için olaylar 
meydana gele
ceğinin göz önünde 
bulundurulduğunu 
dile getirdi. Çin’deki 
insanların artık 30- 
50 dolara yaşamak, 
çalışmak istemedik
lerini dile getiren 
Ramazan Atılgan, 
"Haklarını almak 
istiyorlar ve bu açı
dan maliyetler yüks
elecektir. Çin’de bir 
karışıklık olursa 
Türkiye’nin bir 
takım olaylara hazır
lıklı olması lazım, 
üretimini artırması 
lazım. Talepler arta
caktır. Türkiye 2013- 
2014’te dünyada 
yıldızı parlayan bir 
ülke olacak ve 200 
milyar dolarları 
hedefleyeceğini 
umuyorum" diye 
konuştu

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

KAYMAKAMLIK

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

ı Anıtur 614 47 71
| Kamil Koç_________________612 01 63

_______ HASTANELER_______
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
M er. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrfc. 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

RESMİ DAİRELER
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. MA 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tarım Müd. 
ilçe 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

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

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

WAPUR - FERİDOT ~
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95

OTODÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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 as 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 513 1O 79

513 30 33Tuncay Otogaz 513 1G -45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4496 

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)

GEMIİİSİUGÜ*
VENÜS SİNEMASI 

CELAL İLE CEREN: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30 
CM101MMXI FUNDA- 

MENTALS:11:30-14:30- 
17:30-20:30 

G.D.O-KARAKEDİ: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15
REZERVASYON 

5133321



GemlikKSrfez

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...

HU AKINCI 
I1 SİTESİ

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 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

' Âltinşehir Mh. Ata Blv: No:5 Gizemler iş Mr*k.

'Kat:3 D^1 Nilüfer/BURSA
iTel: 0(224) 441 72 44 Gsm:Q(533) 477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
1nfo@a1iberkerakinci.com A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /

▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:1nfo@a1iberkerakinci.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Seba hattın DEMİR/Emlak Müşaviri

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
13 Şubat 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

flsavisSuhe 
Müflürüyüm'Diyerek

Dolandırdı
Bursa'da, cep telefonuyla 
aradığı kadına kendisini 'asa 
yiş şube müdü rü' olarak tanı
tan kimliği henüz belirlene
meyen kişi, 13 bin 900 lira ile 
sırra kadem bastı. Sayfa 3’de

Akşam vakti, Denizbank önündeki kavga karakolda bitti 2011-2012 yılında zarar gösteren Marmarabirlik,
2013’te de zarar ederse kapanacağı iddiası

Wl.Mll lift MnıaMıkiM
Dün akşam saat BEBfeL. - .mı --—=^7—... 1Dün akşam
17.oo sıralarında 
Denizbank önünde 
meydana, gelen 
olayda gençlerin 
kavgasını ayırmak 
isteyen Cevdet 
Keskin adlı vatan
daş, kavga edenler 
tarafından 
hastanelik edildi. 
Haberi sayfa 4’de

S. S. 72 Nolu Marmara 
birlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi ve Marmara 
birlik’in eski yönetim 
kurulu üyesi İbrahim 
Aksoy ve yöneticiler
den Erhan Süzer 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Gemlik 
Kooperatifi’nin yöneti
mini suçlayarak, iddia 
larda bulundu. 5’de İbrahim Aksoy

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Marmarabirlik’teki çekişme sürüyor
S.S. 72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Tarım Satış 

Kooperatifi’nin önümüzdeki pazar günü mali 
kongresi yapılacak.

Kooperatifler Yasası gereği, kongre öncesi koo 
peratiflerin mali durumunu gösteren gelir gider 
cetvellerini ortaklarına duyurmak zorundadır.

2012 yılı bilançosu Gemlik Kooperatif binasın
da askıya çıkarıldı.

Yasal zorunlulukla askıya çıkan kooperatif 
hesaplarını inceleyen pek çıkmaz.

Kooperatiflerde veya derneklerde çekişme 
yaşanmazsa ilgi de olmaz.

Kongrelerine katılan ortak sayısına göre par
makla sayılacak kadar az kişi katılır.

Genelde raporlar okunur, siyasiler konuşur ve 
yöneticiler konuşur, eller havaya kalkar iner, 
kongreler tamamlanır. Devamı sayfa 4’de

gürsel şensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BÎRİMİ

• İş Yeri Hekimliği $ Portör Muayeneleri
• İş Güvenliği Uzmanlığı ® İşe Giriş Raporu

• İlk Yardım Eğitimi • 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: 0 224 573 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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Mamırtft Mu 25 milim ilaha Bı
Tarihinin en yüksek bedelli ürün alimim yapan Marmarabirlik, üretici ortaklarına 
25.3 milyon lira daha ödeme yapıyor. Zeytin üreticileri, ürün bedeli alacaklarına 
istinaden hesaplarına yatırılan paraları 15 Şubat 2013 Cuma günü çekebilecekler.

Marmarabirlik, 2012- 
13 kampanyası kap
samında üretici 
ortaklarından aldığı 
ürün bedellerini öde
meye devam ediyor. 
Kampanya boyunca 
toplam 137 milyon 
lira değerinde 44 bin 
500 ton sofralık 
zeytin alan ve bu 
bedelin yüzde 60'ını 
peşin ödeyen 
Marmarabirlik, üreti
ci ortaklarının 
hesaplarına 25 mily
on lira daha yatırdı. 
Üretici ortakların, 
paralarını cuma 
günü hesaplarından 
çekebileceklerini 
söyleyen 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu

Başkanı Hidamet 
Asa, "25 milyon 328 
bin lirayı ortak
larımızın banka 
hesaplarına yatırdık. 
Cuma günü çeke
bilecekler. Üreticiye 
kalan borcumuz ise 
25 milyon 328 bin 
lira. Bu ödemeyi de 
daha önce açık
ladığımız gibi 17 
Mayıs'ta yapacağız" 
dedi.

GÜBRE DAĞITIMI 
SÜRÜYOR

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, yüksek bedele 
rağmen üreticiye 
ödemeyi, kredi kul-

lanmaksızın özkay- belirterek, "Ortak dağıtımımız da
nakla yaptıklarını üreticilerimize gübre sürüyor. Gübre

dağıtımında kredi 
limitleri de, ortak
larımızın son üç 
yılda kooperatifler
ine teslim ettikleri 
ürün miktarına göre 
belirleniyor" dedi. 
Marmarabirlik'in 
gübre dağıtımı 
uygulamasının, 
kimyevi gübre 
piyasasına da bir 
denge getirdiğini 
kaydeden Hidamet 
Asa, "Talebin yoğun 
olduğu bir dönemde 
uygun fiyatla ve 
ürüne endeksli 
ödeme nedeniyle 
gübre fiyatlarının 
yükselmesini de 
önlemiş oluyoruz" 
dedi.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası BEBKA ile ortak proje sözleşmesi imzalandı

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan BEBKA ile 
yapılan protokol ile 
oda üyelerine 
Girişimci Esnaf 
Semineri düzenle 
neceğini söyledi. 
Bursa, Eşkişehir, 
Bilecek Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) ile 
geçtiğimiz günlerde 
Odaya kayıtlı 
esnafın meslek içi 
eğitimlerinin 
sağlanması için 
protokol imzaladık

larını belirterek, 
şunları söyledi:

ORTAK 
PROJE 
BAŞLAYACAK 
“BEBKA ile yap
tığımız proje ile 
Uludağ Üniversitesi 
öğretim üyeleri 
tarafından hazır
lanan takvime 
göre, esnafımıza 
seminerler 
verilecek.
İlk verilecek eğitim 
semineri “Girişimci 
Esnaf Nasıl olunur”

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan

Bu konuda Odamız 
lokalinde 
esnafımıza işini

geliştirmesi için 
nelere dikkat 
edilmesi gerektiği, 

ticarette başarı 
sağlamanın yolları, 
gelir arttırma 
metodları, rekabetin 
ticaretteki rolü gibi 
konular ele alı
nacak.” dedi.
Seminerlerin takvi
minin önümüzdeki 
günlerde belli ola
cağını söyleyen 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, “Projenin 
mali kaynakları 
BEBKA tarafından 
sağlanacak.

Bize düşen 
ise eğitim 
seminerleri ne 
esnafı getirmek ve 
yer konusunu 
çözmektir.
Bu konuda günü 
geldiğinde 
çağrılarımızı 
yapacağız. 
Esnafımızın giri 
şimcilik ruhunun 
geliştirilmesi ve 
işinde başarının 
artmasını 
sağlamayı 
amaçlıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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MIİIM Mil
Bursa'da, cep tele
fonuyla aradığı 
kadına kendisini 
'asayiş şube müdü 
rü* olarak tanıtan 
kimliği henüz belir
lenemeyen kişi, 13 
bin 900 lira ile sırra 
kadem bastı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve GSM 
firmalarının SMS'li 
uyarılarına ve basın 
yayın organlarında 
yapılan haberlere 

rağmen telefon 
dolandırıcılığı bit
miyor. Bursa'nın 
Nilüfer ilçesi Barış 
Mahallesi'nde 
Fikriye K.'ı cep 
telefonundan 
arayan kimliği 
henüz belirlene
meyen bir kişi, ken
disini Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürü 
Hakan F. olarak 
tanıttı. Sahte polis 

müdürünün, 
yürütülen bir 
soruşturma kap
samında para 
yatırılması gerek
tiğini söylemesi 
üzerine Fikriye K., 
verilen hesap 
numarasına 13 bin 
900 lira yatırdı. 
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
olayla ilgili

soruşturma 
başlattı. 
Öte yandan, 
Beşevler 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 
Mehmet K., cep 
telefonundan 
arayan ve kendisini 
banka görevlisi 
olarak tanıtan kişi 
tarafından 600 lira 
dolandırıldığını 
belirterek polise 
müracaat etti.

MİIİIOTİIİI Milli IlIlMl

'Maskeli Şahıslar 
Ağzımı Kapatıp, 

Paramı Gaspetti' 
İhbarı Yalan Çıktı

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde, el 
arabasıyla simit 
satan 58 yaşındaki 
Cengiz Şahin, hızla 
gelen bir otomo
bilin çarpması 
sonucu yaralandı. 
Kaza, dün Ahmet 
Akyollu Cadde si'n- 
deki İnegöl AVM 
kavşağı mevkiinde 
meydana geldi. 
Cengiz Şahin'e el 
arabasıyla birlikte 
caddeden karşı 
geçmek istediği

Otomobilin Damlığı Kişi Öldü, Gelini Yaralandı
Mudanya’da, 
otomobilin çarptığı 
kişi öldü, gelini 
ağır yaralandı. 
İsmail D'nin kul
landığı 16 V 2709

Şoför ölreksiyonda Uyuyunca Kumaş 
Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu

Orhangazi’de, 
kumaş yüklü kam 
yon şarampole 
uçarken, bir kişi 
yaralandı.
Çetin Yılmaz (46) 
idaresindeki 16 
CDT 64 plakalı 
kamyon, dün gece 
saat 02: 00 
sıralarında 
Bursa'daki bir tek
stil fabrikasından 
yüklediği kumaşları 
İstanbul'a 
götürmek üzere 
yola çıktı.

sırada 21 yaşındaki 
Fatih Okan yöneti
mindeki 16 BD 211 
plakalı otomobil

çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle Cengiz 
Şahin yaralanırken, 
simit arabası ve

plakalı otomobil, 
Güzelyah mevkisin 
de misafirlikten dö 
nen Sadettin Kes 
kin (62) ile gelini 
Öznur Keskin'e

Süpürgelik mevki
inde sürücünün 
direksiyonda uyuk
laması üzerine 
kamyon kontrolden 
çıkarak yolun 

çarptı. Ağır yarala 
nan Sadettin Kes 
kin, kaldırıldığı Mu 
danya Devlet Hasta 
nesi'nde hayatını 
kaybetti. Uludağ 

sağındaki şaram
pole uçup yan 
yattı. Hafif 
yaralanan kamyon 
şoförü yoldan 
geçen diğer araç 

otomobilde de 
maddi hasar mey
dana geldi. İhbar 
üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil Ser 
vis ekipleri, Şahin'i 
ilk müdahaleyi yap
tıktan sonra ambu
lansla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine kaldır 
dı. Cengiz Şahin'in 
sağlık durumunun 
iyi olduğu ve 
olayla ilgili soruş
turmaya başlandığı 
bildirildi.

Üniversitesi Tıp Fa 
kültesi Hastanesine 
sevk edilen Öznur 
Kes kin'in ise duru
munun ağır olduğu 
bildirildi.

sürücüleri tarafın
dan araçtan 
çıkarıldı. Çetin 
Yılmaz, 112 ambu
lansıyla Orhangazi 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Devrilen kamyon
daki kumaşlar ise 
bir başka kamyona 
aktarıldıktan 
sonra İstanbul'a 
gönderildi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor

Osmangazi'de 155 
Polis İmdat 
Hattı'nı arayarak, 
maskeli iki kişi 
tarafından ağzının 
koli bantıyla 
bağlanarak 2 bin 
lirasının gas- 
pedildiğini söyle 
yen kadının yalan 
beyanda bulun
duğu ortaya çıktı. 
Polise ifade veren 
genç kadın, 
"Eşimin bana 
yönelik 
davranışlarından 
dolayı yalan 
söyledim." dedi. 
Soğukkuyu 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 
Mediha U. Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü '155 
Polis İmdat 
Hattı'nı arayarak 
maskeli iki kişi 
tarafından ağzının 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

W» -----------

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

bantlanarak etki
siz hale getirildiği
ni ve 2 bin 
lirasının gas- 
pedildiğini öne 
sürdü. Harber 
merkezi telsiz 
anonslarıyla kısa 
sürede çok sayıda 
ekibi olay yerine 
gönderdi. Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekipleri, 
genç kadının 
yalan beyanda 
bulunduğunu 
belirledi. Suç 
uydurduğunu itiraf 
eden Mediya U.y 
asılsız ihbarda 
bulunmasının 
sebebi olarak, 
kocasının kendi
sine yönelik tutum 
ve davranışlarını 
gösterdi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.
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fiiine Bakış
Akşam vakti, Denizbank önündeki kavga karakolda bitti

art Mili ttKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Marmarabirlik’teki çekişme sürüyor
Geçtiğimiz ay, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 

Kefalet Kooperatifi’nde de genel kurul 
yapıldı.

Kaç ortak dağıtılan raporları okudu?
10 kişi bile okumamıştır.
Okumuş olsaydı, söyleyecek birkaç söz

leri olurdu. Konuşanlar hep profesyonel 
leşmiş, yıllardır kooperatiflere çöreklenmiş 
yöneticilerdi.

Ve siyasetçiler...
Atıp tuttular gittiler.
Sanki esnafın ve sanatkarın hiçbir sıkın

tısı yokmuş gibi konuşulanları dinlediler, tep
kisiz bir şekilde kongreden çıktılar.

İBRAHİM AKSOY
VE ERHAN SÜZERİN
MUHALEFETİ
17 Şubat günü yapılacak 72 Nolu Marma 

rabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi genel 
kuruluna, eski yöneticilerden İbrahim Aksoy 
ve Erhan Süzer tepkili...

İbrahim Aksoy daha önce yapılan Birlik 
olağanüstü Genel Kurulu için de tepki koy
muştu.

Bu konuda gazetemizde açıklamaları 
yayınlanmıştı.

Bu açıklama üzerine, Birlik Yönetim kuru
lu Başkanı Hidamet Asa beni arayarak, 
İbrahim Aksoy’un bu davranışlarının altında 
yatanın yönetimden düşürmeleri olduğunu, 
bunun da nedenlerini bana birbir anlatmıştı.

Bunların kamuoyunda duyulması halinde 
Gemlik Kooperatifi’nin zararlı çıkacağını 
söylemişti.

En yetkili ağızdan, Aksoy için duydukları
ma şaşırmıştım.

Aksoy ve Süzer daha önce Marmarabirlik 
yönetiminde olup, yönetimden düşen kişiler 
dir.

Aksoy yerine Marmarabirlik yönetimine O’ 
nun en yakın arkadaşı Hüseyin Peker getiril
di.

Gemlik Kooperatifi kısır çekişmeler ve 
hatalar yüzünden Marmarabirlik yönetiminde 
17 yıl temsil edilemedi.

Birlik Yönetim Kurulu üyeleri kaç Hra ma 
aş alıyor derseniz, söylemeyeyim, söylersem 
bütün ortaklar yönetime girmeye kalkarlar.

Gemlik Kooperatifi, 2012 yılı gelir gider 
bilançosunda, 2 milyon 447 lira zararda 
olduğu açıklanmış, 2012 yılı zararı ise 930 
bin lira!

2013 yılında da Gemlik Kooperatifi zarar 
ederse, kapatılacağı Aksoy ve Süzer tarafın
dan ifade ediliyor.

Ortakların bu bütçeyi onaylamaması iste 
niyor.

Bütçe onaylanmazsa, yönetim mahkeme 
ye verilir.

Bunan cevabını 72 Nolu Marmarabirlik 
yöneticileri ortaklarına açıklamak zorundadır.

Muhalefetin bazı işe yaradığı görülüyor.
Yoksa kimse, Marmarabirlik’in Gemlik 

Kooperatifi’nin bu kadar büyük zararının 
olduğunu öğrenemeyecekti.

Dün akşam saat 
17.oo sıralarında 
Denizbank önünde 
meydana, gelen 
olayda gençlerin 
kavgasını ayırmak 
isteyen Cevdet 
Keskin adlı vatan
daş, kavga edenler 
tarafından hastane
lik edildi. 
Denizbank’ta sıra 
bekleyen Cevdet 
Keskin, banka 
önünde kavgaya 
tutuşan gençleri 
ayırmak için 
bankadan dışarıya 
çıktı.
Bu arada, kavga 
eden gençlerden iki 
kişi, kavgayı ayıran 
Cevdet Keskin'i feci 
şekilde dövdü.

İş Diinyasının Patronları ölutfağ'da Buluşu w
Bursa Uludağ 
Ekonomi Zirvesi, 
29-30 Mart tarihleri 
arasında iş dün 
yasını buluştura
cak.
Bursa Uludağ 
Ekonomi Zirvesi, 
29-30 Mart tarihleri 
arasında iş 
dünyasını buluştu
racak. Programa 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan ve 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
de katılacağını 
belirten Vali

Dövülen Keskin, 
banka güvenlik ele
manı tarafından 
banka içine soku
larak kurtarıldı.

POLİS

Şahabettin Harput, 
"Ekonomi zirvesi 
Bursa için bir 
milattır" dedi. 
Vali Şahabettin 
Harput, geçen sene 
Bursa'da ilkini 
düzenledikleri 
Uludağ Ekonomi 
Zirvesi'nin 
Bursa için önemli 
bir organizasyon 
olduğunu belirtti. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Bursa için, 'Uludağ 
neden bir Davos 
olmasın' sözünü bu 
tür organizasyon

MEMURUNA DA 
SALDIRDILAR 
Bu arada, bankada 
sıra bekleyen bir 
polis memuru da 
olaya müdahil oldu. 
Memura da saldıran 

larla gerçekleştirm
eye çalıştıklarını 
ifade eden Harput, 
bu sene Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan'ın da pro
grama katılacağını 
dile getirdi.
Ekonomi zirvesinin 
29-30 Mart 2013 
tarihinde yapıla
cağını ifade eden 
Harput, "Programa 
özellikle Başbakan 
Yardımcımız Ali 
Babacan'ın yanın
da Maliye 
Bakanımız Mehmet 
Şimşek'in de katıla

saldırganlar, daha 
sonra gelen güven
lik güçleri tarafından 
gözaltına alındılar. 
Kavgayı ayırmak 
isterken darp edilen 
Cevdet Keskin ise 
çağrılan 112 Acil 
Ambulansı ile 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi ’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Polis olayla ilgili 
olarak soruşturma 
başlattı. 
Saldırganların 
ifadelerinin alın
masından sonra 
serbest bırakıldığı 
öğrenildi.

cak olması 
konunun önemini 
daha da arttırmak
tadır. Eğer zaman
ları elverirse 
Başbakan 
Yardımcımız Bülent 
Arınç'ın da katılma 
ihtimalleri söz 
konusu olacak. 
Programa gerek 
katılan kişilerin üst 
düzey olması, 
gerekse program
daki konuların çok 
özel konular olması 
programın önemini 
çok çok arttırmak
tadır" dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik'e şok iddia
2011-2012 yılında zarar gösteren Marmarabirlik, 2013’te de zarar ederse kapanacağı iddiası
17 Şubat 2013 Pazar 
günü mali kongresi 
yapacak olan 72 
Nolu Sınırlı Sorumlu 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi’nin 
bilançosunda 
2 milyon 447 bin lira 
zarar ettiği, koope 
ratifin 2011 yılında 
da 930 bin lira olan 
zararı nedeniyle, 
zararın 2013 te de 
devam etmesi 
halinde kooperatifin 
kapanarak, 
Orhangazi 
Kooperatifi’ne 
bağlanabileceği 
iddia edildi.
S.S. 72 Nolu 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi ve 
Marmarabirlik’in eski 
yönetim kurulu 
üyesi İbrahim Aksoy 
ve yöneticilerden 
Erhan Süzer 
gazetemize yaptığı

İbrahim Aksoy Erhan Süzer

açıklamada, Gemlik 
Kooperatifi’nin yöne
timini suçlayarak, 
2011 yılında 930 bin 
lira olan zararın 2012 
yılında 2 milyon 477 
bin liraya yükseldiği
ni belirterek, şunları 
söylediler.
«n.. -j.. — "tsu aurumaa, ajij 
yılında da zararın 
devam etmesi

halinde, birlik ana 
sözleşmesi gereği 
Gemlik Kooperatifi 
kapanır. Kapanan 
kooperatif ortakları 
en yakın birlik olan 
Orhangazi 
Kooperatifine üye 
olurlar."
Aksoy' ve %'ÜZeT, *2 
binin üzerinde ortağı 
olan 72 Nolu Gemlik

Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi yönetici
leri, iş bilmemezlik 
ve basiretsizlik ile 
suçlayarak, 
“Yöneticiler, 
üreticinin hakkını 
koruyamadılar. 
'Şimdi ’nang'ı yîız’ıe 
ortakların karşısına 
çıkıp, zarar eden bir 

kooperatif için 
faaliyet raporuna ve 
bilançoya oy isteye
cekler, şaşırıyoruz” 
dediler.

PEKER’E DE 
ÇATTILAR 
Aksoy ve Süzer, 
açıklamalarında 
Gemlik’i birlik yöne
timinde temsil eden 
üye olan Hüseyin 
Peker’i de eleştire 
rek, “Arkadaşımız 
yönetimde 
Gemlik’liyi savuna
madı. Geçen yıl 460 
taneli zeytini 2 
liradan alan birlik, 
bu yıl 410 taneli 
zeytinden sonrasını 
aynı kefeye koyarak, 
üretici ortakları mağ
dur ettiler. Köylünün 
elinde binlerce ton 
zeytin kaldı.” dediler. 
İbrahim Aksoy ve 
Erhan Süzer açıkla
malarında ayrıca 
Marmarabirlik’in 

ayrıca ortaklarından 
48 bin ton zeytin ala
cağını açıklamasına 
karşın 44 bin 500 ton 
zeytin alımı gerçek
leştirdiğini, bu 
nedenle zarar 
etmenin ya da sıkıntı 
yaşamanın söz 
konusu olmadığını 
söylediler.
Aksoy, konuşmasını 
şöyle tamamladı: 
“Genel merkezin 
tüm iyi niyetli tutum
larına karşın Gemlik 
Kooperatifi yönetimi 
ortaklarının hakkını 
savunamadı.
Kongreye katılacak 
olan kooperatif 
ortaklarına sağ 
duyuya davet ediyo
rum. Bu mali rapora 
oy verenler koopera 
t i fin bu andan 
itibaren kapanmasını 
ve Orhangazi 
Kooperatifine 
bağlanmasına oy 
vereceklerdir."

SP’li Damar, ‘Tarihini bilmeyen köksüz anaca benzer”
Saadet İlçe Teşkilatı 
nın Şubat ayı 
konuğu Avrupa Milli 
Görüş Kurucusu 
Haşan Damar'dı.
İlçe yönetiminin tam 
kadro mahalle ve 
köy temsilcileri ile 
kadın kollarının 
yoğun katılımı ile 
gerçekleştirilen prog 
ram yoğun ilgi 
gördü.
SP İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, prog 
rama yoğun katılım 
gösteren teşkilat 
mensupları ile

Gemliklilere 
teşekkür ederek, 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe teşkilatı 
olarak 16 Şubat

Cumartesi günü saat 
20.00'de Erbakan 
Haftası nedeniyle, 
11 Eylül Belediye 
Hizmet Salonu’nda 
Tarihçi-Yazar Ekrem 
Şama'yı ağırlayacak

larını, 22 Şubat Cu 
ma günü de Balık 
pazarında "Söz 
Mahallede" program
larının 4. yapacak
larını açıkladı. 
Avrupa Milli Görüş 
Teşkilatları kurucusu 
Haşan Damar'ın yap
tığı konuşmada, 
Milli Görüş hareke
tinin ve lideri 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ın nereler
den ve hangi zorluk
ları aşarak bugün
lere gelindiğini 
anlattı.Tarihini

bilmeyen ve inkar 
edenlerin köksüz 
ağaca benzediğini 
ve köksüz ağacında 
en ufak bir rüzgarda 
devrileceğini ifade 
ederen Damar, “tari
himizi bilmeli ve tari
hine ve medeniye 
tine sahip çıkan 
Gençlik yetiştiril 
meli” dedi. 
Maddi ve manevi 
kalkınmanın ve 
Kıbrıs Barış 
Harekatı’nın 
Milli Görüş'ün eser
leri olduğunu

söyleyen Damar, 
ülkenin borç bata 
ğından ve manevi 
çöküntüden kurtu
luşunun Saadet ikti
darı ile mümkün ola
cağını söyledi. 
Program sonunda 
Gençlik kollarının 
açtığı stantta Haşan 
Damar "Efendilikten 
Köleliğe 1-2 "kita
plarını imzalayarak, 
gelirinide Cansuyu 
Derneği kanalıyla 
Gazze yetim yur
duna gönderilme 
sini istedi.

KAŞEDE BEKLEMEK 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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riirtiue'nin J9 ili hir Istanhul etmedi!
79 il ihracatta İstan
bul'u yakalaya
madı... Geçen yıl, 
toplam ihracatın 
yüzde 50,3'ünü 
İstanbul firmaları 
gerçekleştirirken, 
Tunceli'de ihracat 
kaydedilmedi. 
Türkiye geçen yıl 
152,6 milyar dolarlık 
ihracat ile tarihi bir 
rekora imza attı, 
ihracat hacminin, 
firma vergi kimlik 
numaralarının bağlı 
olduğu illerdeki 
dağılımına 
bakıldığında iller 
arasındaki uçurum 
dikkati çekti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden yapılan der
lemeye göre, İstan
bul dışındaki 79 ilin 
toplam ihracat 
hacmi İstanbul'un 
ihracat hacmini

HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 
TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 

DÖRTYOL MEVKİİ 
KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 

MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

yakalayamadı. 
Geçen yıl gerçek
leştirilen toplam 
ihracatın yüzde 
50,3'ünü, 76 milyar 
672 milyon 937 bin 
dolar ile İstanbul fir
maları yaptı.
İstanbul'u 12 milyar 
597 milyon 660 bin 
dolar ile Kocaeli, 11 
milyar 125 milyon 
193 bin dolar ile 
Bursa, 8 milyar 663 
milyon 535 bin dolar 
ile İzmir izledi.
İstanbul, Kocaeli, 
Bursa, İzmir,

Ankara, Gaziantep, 
Manisa, Denizli, 
Hatay, Adana, 
Sakarya, Kayseri, 
Mersin, Konya, 
Trabzon ve 
Şırnak'tan oluşan 16 
il milyar dolarlık 
rakamları yakalar 
ken, ihracatın yüzde 
92'sini bu iller 
gerçekleştirdi. 
İhracatı en düşük 5 
il, Gümüşhane, 
Bayburt, Ardahan, 
Bitlis ve Erzincan 
oldu.
İstatistiklere göre,

Tunceli'de 2012 
yılında ihracat 
kaydedilmezken, 3 
milyon 57 bin dolar
lık ihracatın hangi 
ile ait olduğu belir
lenemedi.
"Gizli veri" 39,5 mil
yar dolar 
İllere göre ithalat 
rakamları ince
lendiğinde de, 2012 
yılında gerçekleştir
ilen 236 milyar 536 
milyon 949 bin 
dolarlık toplam itha
latın yüzde 50,6'sını 
İstanbul firmaları 
yaptı.
İstanbul söz konusu 
dönemde 119 milyar 
604 milyon 201 bin 
dolar ithalat gerçek
leştirirken, Ardahan 
10 bin dolar, Tunceli 
de 18 bin dolar ile 
en düşük ithalat 
yapılan şehirler 
oldu.

Alman Devi 
TiirMue'flen Çekiliyor

Alman yapı mar
ketler zinciri 
Praktiker AG 
Türkiye'deki bütün 
mağazalarını kap
atıyor.
Bir süre önce iflas 
ettiğine dair 
haberler çıkan 
Alman yapı mar
ketler zinciri 
Praktiker AG 
Türkiye'deki bütün 
mağazalarını kap
atarak çekileceğini 
açıkladı.
Praktiker CEO'su 
Armin Burger 
tarafından yapılan 
açıklamada, çal 
ışan ve tedarikçi 
ler açısından

bakıldığında kolay 
olmayan ancak 
kaçınılmaz bir 
karar aldıklarını 
söyledi. Burger, 
"Uluslararası işler
imizin eski kar
lılığa dönmesini 
istiyoruz. İşlerim
izi satmak için 
yaptığımız 
görüşmelerden 
ekonomik olarak 
kabul edebile
ceğimiz bir sonuç 
alamadık. Türkiye 
bizim için özel bir 
durumdu, diğer 
ülkelerde kar
lılığımızı artırmaya 
odaklandık" diye 
konuştu.

Gemlik Körfez wwwjenırıMiorfezgazetesLcııı
T BM A A “SUYUNU BOŞA 

İTİ >4 £ HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ FJA AA AA
İstiklal Caddesi Bora Sokak I IH 1 Z| İjf IIK K.l
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK Ivl ■ VIU W W

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

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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Gemlik 
Belediyesi'nin spor 
kulüplerine yönelik 
malzeme yardımı 
Gücümspor Genç 
basketbol takımıyla 
devam etti.
Spor Salonunda 
organize edilen 
törende formalarını 
alan genç basket- 
bolcular Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
ederek, desteklerin 
başarı olarak ilçeye 
ve ülke sporuna 
döneceği sözünü 
verdiler. Bursa 
Gençler Basketbol 
Ligi'nde gurubunda 
averajla ikinci 
durumda bulunan 
Mavi Beyazlı başarılı 
genç basketbolcu- 
lar, zorlu gurupta 
şampiyonluğu hedef 
liyorlar.
Gücümspor Genç

Basketbol takımına 
malzeme yardım 
törenine Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ın yanı sıra 
ilçe Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Kulüp Başkanı

Tuğan 
Büyükbaşaran, 
Kulüp Menajeri 
Yahya Gümüş, 
Kulüp Halkla İlişkiler 
Yetkilisi Mehmet 
Okay, Belediye 
Meclis üyeleri, 
Aydın Bayraktar ve

Çiğdem Kuş'ta 
katıldılar. Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ayrım yap
madan tüm amatör 
spor kulüplerine 
yönelik malzeme 
yardımı ve desteğin 

yanı sıra, tesisleşme 
hamlesinin de 
artarak devam ede
ceğini söyledi. 
Başarılı basketbol- 
cuları tebrik eden 
Refik Yılmaz, 
"Malzemeler bizden, 
spor yapmak,

başarılı olmak 
sizden.
Gemlik'in ve Bursa 
bölgesinin gururu 
olmaya devam edin. 
Bizler de belediye 
olarak her zaman 
sizleri destekleye
lim" dedi.

»ilim w Teknoloji Merkezi 2 bin Mİ tisi ağırlaflı
Bursa’da bilim ve 
teknolojiye ilgiyi 
artırmak amacıyla 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kente kazandın 
lan Bilim ve Tekno 
loji Merkezi (BTM), 
yarıyıl tatilinde 
vatandaşlardan 
yoğun ilgi gördü. 
Sömestrde BTM'yi 
yaklaşık 2 bin 500 
kişi ziyaret etti. 
‘Başımıza İcat 
Çıkarın’ sloganıyla 
konuklarını ağır
layan Bursa Bilim 
ve Teknoloji Merke 
zi, yarıyıl tatilinde 
9-15 yaşlarındaki 
gençleri eğlenceli 
aktivitelerde buluş
turdu. Bilim ve 
Teknoloji Merkezi’n 
de sömestr tatilinde

2 dönem halinde 
gerçekleştirilen 
Mucitler Akademi 
si’ne katılan genç 
ler, keyifli anların 
tadını çıkardı.
Gençler, ‘Eğlenceli 
Kimya Deneyleri’, 
‘DNA Kolyesi’, 
‘Beyin 
Mühendisliği’, 
‘Robotik’, ‘Elektro 
nik’, ‘Yazılım’, 
‘Arkeoloji’, ‘Astro 

nomi’, ‘Görselleştir 
me Teknolojileri’ ve 
‘Bilimsel Gösteriler’ 
olmak üzere farklı 
bölümlerde bilimsel 
çalışmalar yaptılar. 
‘Doğa Bilimleri- 
Astronomi-Arkeolo 
ji’ ve ‘Elektrik- 
Elektronik-Yazılım’ 
temalı kamplar da 
vatandaşlardan 
büyük ilgi gördü. 
Her birinde 4 farklı 

atölye çalışmasının 
gerçekleştirildiği 
kamplardan toplam 
50 öğrenci yarar
landı. Dönem son
larında serti
fikalarını alan 
öğrencilerin velileri 
ise çocuklarının, 
tatillerini, keyifli bil
imsel aktivitelerle 
değer
lendirmelerinin 
mutluluğunu 
yaşadı.
Takdir alan öğren
cilere ücretsiz BTM 
turu
Bilimin serüvene 

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN..

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

dönüştüğü BTM’nin 
bir başka çalışması 
da alışveriş merke
zlerindeki tanıtım 
programları oldu. 
BTM ekibi, Zafer 
Plaza, Anatolium ve 
Carrefour'da stant 
açarak vatandaşları 
bilim şovu ve bilim 
atölyesi çalış
malarıyla bir araya 
getirdi. Merkezin 
detaylı olarak 
tanıtıldığı program
larla daha çok 
vatandaşa ulaşan 
BTM, eğitim yılının 
ilk döneminde kar

nesindeki tüm ders
leri 5 olan veya 
takdir alan öğrenci
leri de sömestrde 
aileleri ile ücretsiz 
olarak ağırladı. 
Böylece BTM, 
sadece okul döne
minde değil, tatilde 
de BursalIların 
vazgeçilmez adres
lerinden biri haline 
geldi. Sömestrde 
400 aileye ev 
sahipliği yapan 
BTM'yi yaklaşık 2 
bin 500 kişi ziyaret 
etti.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce tescilli 
EX0093129 sayılı beyannamemize ait 
26.12.2012 sağlık sertifikası belgemiz 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
KILIÇ ZEYTİNCİLİK GIDA 

İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin... 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı

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

GÜLER AJANS
■»■MU

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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liıeseMııfclıaBisisienıiîîleertıelıleHaiııliinaecii
Türkiye'de erkek
lerin çoğunlukta 
olduğu şehir sayısı 
45'e yükseldi. 
Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi 
Sonuçlan'na göre, 
2007-2012 arasında 
geçen 5 yıllık dö 
nemde erkek nüfu 
sun fazla olduğu 
şehir sayısı arttı. 
Bu dönemde 7 
şehirde kadın sayısı 
erkek sayısını 
geride bıraktı.
Kadın sayısının 
erkekleri geçtiği 
iller Amasya, Bur 
dur, Denizli, İsparta, 
Mersin, İzmir ve 
Kütahya oldu. 
Aynı dönemde 
erkeklerin kadınlar
dan fazla olduğu 
şehirlerin sayısı 11 
arttı. Adıyaman, 
Artvin, Çankırı, 
Gaziantep, Gümüş 
hane, Sakarya, 
Şanlıurfa, Yozgat, 
Yalova, Kilis ve 
Osmaniye'de erkek
lerin sayısı kadın
ları geride bıraktı. 
Şehirlerin kadın 
erkek nüfuslarında
ki bu değişimle

2007'de 41 olan 
erkeklerin fazla 
olduğu şehir sayısı 
45'e çıktı. Kadın 
nüfusun fazla 
olduğu şehir sayısı 
ise 26'ya geriledi. 
Kadın nüfusun en 
fazla arttığı şehirler 
Antalya ve Tekirdağ 
oldu. Bu iki şehird
eki kadın ve erkek 
nüfus yüzde 17 
arttı. Kadın nüfusun 
en fazla arttığı diğer 
şehirler ise yüzde 
16*yla Yalova, 
yüzde 15'le 
Şanlıurfa oldu. 
Erkek nüfusundaki 
en fazla artış ise

Hakkari'de gerçek
leşti. Hakkari'de 
erkek nüfusundaki 
artış yüzde 20'yi 
buldu. Hakkari'yi 
yüzde 17'yle 
Antalya, Tekirdağ, 
Şanlıurfa ve Yalova, 
yüzde 16'yla 
Gaziantep izledi. 
-10 şehirde hem 
kadın hem de 
erkekler azaldı- 
Son 5 yılda kadın 
nüfusu 13, erkek 
nüfusu 16 şehirde 
geriledi. Çorum, 
Erzurum, Kars, 
Kırşehir, Sivas, 
Tokat, Yozgat, 
Zonguldak, Kırıkka 

le ve Ardahan hem 
erkek hem de kadın 
nüfusunun azaldığı 
şehirler oldu. 
Ayrıca Artvin, Kasta 
monu ve Arda han'- 
da kadın sayısı ge 
riledi. Erkek nüfu 
sun azaldığı diğer 
şehirler ise Afyon 
karahisar, Amasya, 
Bilecik, Burdur, Is 
parta ye Kütahya 
oldu. Kadın 
nüfusun en fazla 
gerilediği şehir 
yüzde 8'le Yozgat 
oldu. Yozgat'ı yüzde 
7'lik gerilemeyle 
Ardahan, yüzde 
4'lük gerilemeyle

Çorum izledi. 
Erkek nüfusun en 
fazla gerilediği 
şehir ise yüzde 7'lik 
oranla yine Yozgat 
oldu. Bu kategoride 
Yozgat'ı yüzde 5'le 
İsparta, yüzde 4'le 
Amasya, Çorum, 
Kütahya ve 
Ardahan izledi. 
Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi 
Sonuçlan'na göre, 
2007-2012 döne
minde şehirlerin 
kadın ve erkek 
nüfusunda yaşanan 
yaklaşık değişim 
oranları ve nüfusun 
cinsiyetlere göre 
dağılımı şöyle oldu: 
İller Son 5 yılda 
kadın nüfus deği 
şim oranı (yüzde) 
Son 5 yılda erkek 
nüfus değişim oranı 
(yüzde) Kadın 
Nüfusu Erkek 
Nüfusu
Adana 5 7 1.064.371 
1.061.264 
Adıyaman 1 4 
296.524 298.737 
Afyonkarahisar 1 0 
355.400 348.548 
Ağrı 4 4 264.914 
287.490

Amasya 0 -4 
162.897 159.386
Ankara 11 11 
2.491.086 2.474.456
Antalya 17 17 
1.034.467 1.058.070 
Artvin -1 0 83.022 
84.060
Aydın 6 6 504.204
502.337
Balıkesir 4 4 
579.560 581.171 
Bilecik 3 -3 98.727 
105.389
Bingöl 4 5 127.937 
134.570
Bitlis 2 4 161.888 
175.365
Bolu 4 4 141.275
139.805
Burdur 3-1 128.998 
125.343
Bursa 10 10 
1.344.277 1.343.894 
Çanakkale 5 2 
243.058 250.633
Çankırı 5 7 92.012 
92.394
Çorum -4 -4 267.820 
262.155
Denizli 5 4 477.516
473.041
Diyarbakır 9 9 
787.215 804.952 
Edirne 2 0 196.052 
203.656
Elazığ 3 5 283.104 
279.599 vb.......

MEB'den ötırelnıenleri ilgilendiren duyuru
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), eş 
ve sağlık durumu ile 
genel ve özel hayatı 
olumsuz etkileyen 
nedenlere bağlı il içi 
yer değişikliği işlem
lerine ilişkin duyuru 
yayımlandı. 
Bakanlığın internet 
sitesinde değişiklik
lere ilişkin yayım
lanan duyuruya 
göre, MEB, eş ve 
sağlık durumu ile 
genel ve özel hayatı 
olumsuz etkileyen 
nedenlere bağlı il içi 
yer değişikliği işlem
lerini, Milli Eğitim 
Bakanlığı Öğretmen
lerinin Atama ve Yer 
Değiştirme 
Yönetmeliği hüküm
leri ve diğer mevzu
at çerçevesinde, 
okullardaki norma 
göre öğretmenlerin 
tercihleri ve hizmet 
puanı üstünlüğüne 
göre 11-28 Şubat 
2013 tarihleri arasın

da valiliklerce bil
gisayar ortamında 
gerçekleştirilecek. 
Öğretmenler, eş ve 
sağlık durumu özrü 
ile özel hayatını 
olumsuz etkileyen 
nedenlere bağlı 
olarak 11-28 Şubat 
2013 tarihleri arasın
da sonuçlandırılmak 
üzere her il milli 
eğitim müdür
lüğünce belirlenecek 
takvim çerçevesinde 
yer değiştirme 
başvurusunda 
bulunabilecek. İl 
milli eğitim müdür
lüklerince belirlenen 
takvimlerde son

radan herhangi bir 
değişikliğe 
gidilmeyecek.

BAKAN AVCI'DAN 
ATAMA 
AÇIKLAMASI 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, ayakta 
açıklama yapmama 
geleneğini öğret
menler için bozdu. 
Avcı, Ak Parti Grubu 
için geldiği Meclis'te 
gazetecilerin soru
ların cevap verirken 
öğretmen atamaları 
için önemli bir açık
lama yaptı.
Avcı, Şubat'ta öğret
menler için açıktan 

atama olmayacağını 
açıkladı.
2013 Şubat ayında 
özür durumundan 
iller arasında görev 
yeri değiştirilen 
öğretmenler aynı 
özürden il içinde yer 
değişikliği talebinde 
bulunamayacak. 
Eğitim bölgelerinde 
norm kadro fazlası 
oluşturulmayacak 
şekilde ve halk 
eğitim merkezleri ile 
olgunlaşma enstitü
leri hariç olmak 
üzere il genelinde 
alanlar itibarıyla 
norm kadro açığı 
bulunan bütün 
okullar il milli eğitim 
müdürlüklerinin 
internet adresinde 
ilan edilecek. 
Başvuruda bulu
nacaklarda, öğret
menlik ve devlet 
memurluğunun her 
ikisinde de adaylık
larının kaldırılmış 
veya Şubat ayı sonu 

itibarıyla kaldırıla
bilecek durumda 
olmaları şartı 
aranacak.
Öğretmenliğe 2012 
yılı içerisinde 
atananlardan Şubat 
ayının son günü 
itibarıyla bulunduğu 
ilde veya okulda en 
az 1 yıl süreyle 
öğretmenlik yapmış 
olanlar, özür duru
muna bağlı yer 
değiştirme başvu
rusunda bulunabile
cek. Açıktan ve 
kurumlararası 
yeniden atananlar
dan sağlık durumu 
ile genel ve özel 
hayatı olumsuz etk
ileyen nedenlerden 
dolayı başvuracak
larda bulunduğu 
ilde/okulda 1 yıl 
süreyle öğretmenlik 
yapmış olma şartı 
aranmayacak. 
Öğretmenler 
başvurularını, kul
lanıcı adı ve şifreyle 

http://mebbis. 
meb.gov.tr adresin
den elektronik 
başvuru formunu 
doldurarak yapacak. 
Elektronik başvuru 
formu dışında bir 
belgeyle yapılan 
başvurular kabul 
edilmeyecek, 
öğretmenler, yer 
değiştirme başvu
rusundan, başvuru 
süresi içinde, 
görevli olduğu okul 
ya da kadrosunun 
bulunduğu ilçe/il 
milli eğitim müdür
lüğüne dilekçe ver
mek suretiyle 
vazgeçebilir.
Bu öğretmenlerin 
başvuruları elek
tronik ortamda 
iptal edilir.er 
değiştirme iş 
ve işlemlerinden 
okul, ilçe ve il millî 
eğitim müdürlükleri 
yöneticileri görevli, 
yetkili Ve sorum
ludur.

http://mebbis
meb.gov.tr
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İMSihH
Gazprom'un bu 
sene doğalgaz 
fiyatlarında 
indirime gideceğini 
açıklamasının 
ardından 
Rusya'nın Ankara 
Büyükelçisi 
İvanovski, 'Türki 
ye'ye fazladan 
doğalgaz satmaya 
hazırız* dedi 
Devlet sırrı gibi 
sakladığı fiyat tar
ifesi önceki gün
lerde ortaya çıkan 
rüs enerji şirketi 
Gazprom fiyatlarda 
indirim yaparak 
düşük doğagaz 
talebini canlandır
mak istiyor. 
Rusya'nın Ankara 
Büyükelçisi 
Vladimir İvanovski 
ise dün yaptığı 
açıklamada 
Türkiye'ye daha 
fazla doğalgaz 
ihraç edebilmek 
için çalışmalara 
başladıklarını 
söyleyerek indirim
li doğal gaz satışı 
yapilacağının 
sinyallerini verdi. 
İVANOVSKİ 
Türkiye'ye 
3 milyar metreküp 
ekstra doğalgaz 
satışının gün
demde olduğunu 
söyleyerek,'Rusya 
her zaman 
Türkiye'nin talep
lerine olumlu 
cevap verir' dedi. 
Türkiye 
Gazprom'dan en 
çok doğalgaz 
alan 2. ülke 
konumunda 
olmasına rağmen 
firmanın en pahalı 
doğalgaz sattığı 8.

ülke.
Öte yandan 
Gazprom bu yıl 
Avrupa genelinde 
yüzde 14'e varan 
indirimlere gidecek 
ve toplam ihra
catını 150 milyar 
metreküpün üze 
rine çıkaracak. 
Türkiye'nin ise şir
ketten 2013 için 
yüzde 18 indirimli 
doğal gaz alması 
bekleniyor... 
Gazprom 2012 
yılında önceki yıla 
göre 7 milyar dolar 
daha az kar ederek 
38 milyar dolar net 
para kazandı. 
Gazprom topu 
şirketlere attı 
RUSYA'nın doğal- 
gazda indirime 
gitmesinin tek 
sebebi ülkenin 
düşen talebi yukarı 
çekme çabası 
değil.
Hükümetlerin 
doğalgaz fiyatlarını 
sürekli pahalı 
tutmak ile 
eleştirdiği 
Gazprom basına 
sızan fiyat tar
ifesinden sonra 
topu doğalgaz alım 

satımı yapan 
yabancı şirketlere 
atmış oldu.
Öte yandan uzman
lara göre fiyat lis
tesinin basına sız
masının ardından 
Rusya ile Avrupa 
arasında yüksek 
gaz fiyatlarından 
dolayı siyasi bazı 
çekişmeler de 
bulunuyor. Avrupa 
genel olarak 
Rusya'yı fiyatlar 
konusunda şeffaf 
davranmamak ile 
suçluyor. 
Rusya ile 
görüşmeleri sert 
eleştiriler yönel
terek eleştiren 
Avrupa'lılar 'Rusya 
enerji ticaretinde 
piyasa ekonomisi 
kurallarına göre 
hareket etmiyor. 
Kara şemalar 
kullandığından 
şüphe ediyoruz' 
eleştirisinde 
bulunurken.
Gazprom, miktar 
ve fiyatları 
açıklayarak, topu 
Rusya'dan gaz 
alan yabancı ülke 
şirketlerine atmış 
oluyor.

Yürürlüğe 1 Nisan 
2013 tarihinde gire
cek "Kara Araçları 
Kasko Sigortası 
Genel Şartları" ile 
kasko sigorta 
poliçesi artık 
kemirgen hayvan
lara karşı da temi
nat sağlayacak. 
Yeni düzenleme ile 
artık sigorta sahip
leri araçlarının bir 
kemirgen tarafın
dan kemirilmesi 
veya zarar verilme
si durumunda sig
orta şirketlerinden 
hasarı talep ede
bilecek.
Yürürlüğe 1 Nisan 
2013 tarihinde gire
cek "Kara Araçları 
Kasko Sigortası 
Genel Şartları” ile 
kasko sigorta 
poliçesi artık 
kemirgen hayvan
lara karşı da temi
nat sağlayacak. 
Sigorta şirketleri 
ile sigortalılar 
arasındaki uyuş
mazlıkları çözen 
Si n/ırta. 
Komisyonu’na 
gelen başvurular 
arasında sigortalı 
bir aracın akşam
larının fare 
tarafından kemir
ilmesi de yer 
almıştı.
Komisyon, kasko 
sigortası teminatın
da yer almadığı 
görülen bu istisnai 
olayda, sigorta şir
ketinin, 18 bin 
liralık tazminatı 
ödemesine karar 
vermişti. 
Konuya ilişkin 
değerlendirmede 
bulunan Sigorta

Tahkim Komisyonu 
Müdürü Metin 
Karacan, araçlara 
giren kedi ya da 
farenin verdiği 
zararın karşılan
masıyla ilgili çokça 
başvuru aldıklarını 
ifade ederek, 
"Hakem incelemesi 
sonucunda, olayda 
sigortalının ne 
kastı ne de ağır 
kusurunun olduğu, 
gerek sigortalıya 
ve gerekse sigor
tacıya atfı mümkün 
olan bir sebeple 
meydana 
gelmediği, hasarın 
da sigorta teminatı 
kapsamında kabul 
edilmesi sonucu 
sigorta şirketinin 
hasara ilişkin 
tazminatı ödeme
sine karar verilmiş 
ti” diye konuştu. 
"Komisyona en 
çok başvuru İstan
bul’dan yapılıyor" 
Karacan, komis
yonun bugüne 
kadar yaklaşık 3 
bin 500 kararı 
çözüme kavuştur
duğunu ve 
söz konusu başvu
ruların ortalama 60 
günlük bir süre 
içinde çözüme 
ulaştırıldığını

belirterek, çözüme ’ 
ulaştırılan başvuru
ların yüzde 28’inin 
tamamen, yüzde 
35’inin ise kısmen 
sigortalıların lehine 
sonuçlandığını 
kaydetti.
Sigorta Tahkim 
Komisyonuna 
ulaşan başvuru
ların yüzde 38’inin 
trafik sigortaların
dan gelen uyuşma
zlıkların oluştur
duğunu söyleyen 
Karacan, başvuru
ların yüzde 34’ünü 
kasko, yüzde 9’unu 
yangın, yüzde 
4’ünü sağlık ve 
yüzde 15’ini ise 
diğer sigortaların 
oluşturduğunu vur
guladı.
Karacan, korniş 
yona 81 ilden 
başvuru yapıldığını 
ve başvuruların 
yüzde 37’sinin 
İstanbul’dan 
geldiğini aktararak, 
”2012 yılının 
sonunda İstanbul 
dışında en fazla 
başvuru yapılan 
üç il, yüzde 9 ile 
Ankara, yüzde 
6 ile İzmir ve 
yüzde 4 ile Kocaeli 
oldu” dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORUSÜG 1 
E I

İtfaiye 110
Polis İmdat I55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

13

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

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

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)Pogasus Akmis Seyahat 614 63 62

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokıy Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 30 88

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

m

TAKSİLER
1 Körfez Taksi 513 18 21

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

Akcan Petrol 5-13 10 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 813 1« 45
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4497 
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)

IIEllliİllElHllMİİ
VENÜS SİNEMASI 
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BsileiaMne 
aöıMuferöıMü
Gemlik Belediyesi’ne borcu olan 
pazarcı esnafının tezgah açmaması 
için kiraladığı yere Belediye kepçeyle 
tonlarca ağırlığında beton bloklar 
bıraktı. Pazarcı tezgah açamıyor. 4’de

72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Malap:

tîıılıBOW
Marmarabirlik eski yönetim kurulu üyesi 
İbrahim Aksoy ve Erhan Süzer’in Gemlik 
Kooperatifinin 2011-2012 yıllarında zarar 
etmesi nedeniy le 2013 yılında da zarar 
etmesi halinde kapatılacağı şeklindeki 
açıklamaları üzerine, Gemlik Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Malap 
ve Birlik Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin 
Peker’den açıklama geldi. Malap, açıkla
masında iddiaların koltuğunu kaybeden 
eski yöneticilerin kişisel hırsları 
olduğunu söylerken, Peker ise “Bizim 
koltuk kaybedenlerin yalanlarıyla uğraşa
cak zamanımız" yok dedi. Sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik gündemi hareketli...
Gemlik’in gündemi bugünlerde yine hareketlen

di.
AKP’li Belediye Meclis üyesi Fevzi Ayyıldız'ın 

bir yıl süreyle partisinden uzaklaştırılması ve yap 
tığı son açıklama, artık Ayyıldız’ın AKP ile bağları 
nın koptuğunu gösteriyor.

Ayyıldız, bu durumda kritik dengeler üzerinde 
duran Gemlik Belediyesi’nde kilit adam konumu
na gelecek.

Ayyıldız’ın AKP ile bağını koparan açıklamasını 
her an duyabiliriz.

17 Şubat günü yapılacak olan 72 Nolu Marmara 
birlik Gemlik Tarım Satış Kooperatifi mali kongre 
si öncesi, eski yönetici İbrahim Aksoy ve Erhan 
Süzer’in açıklamaları ise fitili ateşledi.

Aksoy ve Süzer’in açıklamalarına yanıt 
Kooperatif Başkanı Malap ve Birlik yönetim kuru
lu üyesi Peker’den geldi. Devamı sayfa 4’de

AKP’den geçici ihraç edilen Belediye 
Meclis üyesi Fevzi Ayyıldız, sert konuştu 

“Parti icikadılığa 
soyunanlar istifa etsin”
AKP üyeliğinden bir 
yıl süre ile uzak
laştırılan Belediye 
Meclis üyesi Fevzi 
Ayyıldız, yaptığı 
açıklamada, kendi
sine uygulanan çifte 
standarda tepki gös
terdi. Ayyıldız, “Bir 
zamanlar İl Başkanı 
ve Belediye Başkanı 
na ağır hakaretlerde 
bulunanlar baştacı 
ediliyor. Beni par
tiden ihraç edenler vı 
parti içi kadılığa soyı

nanlar istifa 
etmelidirler” dedi. 
Haberi sayfa 2’de
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72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Malap:

TiHOMiiMtaırtalenlerıralMiarlatalalansiınvor'
Marmarabirlik'e bağlı 
72 Sayılı Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
Bahattin Malap, 
kooperatifin zarar 
ettiği ve bu yıl da 
zarar etmesi duru
munda kapatılarak 
ortakların Orhangazi 
Kooperatifi'ne 
devredileceği iddia 
larının, yaklaşan 
mali kongre öncesi 
camiayı karıştırmaya 
yönelik provokasyon 
olduğunu söyledi. 
Malap, "İddia sahip
leri, kooperatifin za 
rar etmesi durumun
da kapatılacağını 
herhangi bir resmi 
belge göstersinler. 
Gösteremezler 
çünkü yok" dedi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Peker 
ise "Gemlik Koopera 
fitimizin zararı, 
ortakların dengeli 
kalibre ve miktarda 
ürün teslim etmeme 
sinden kaynaklan
maktadır. Ancak son 
iki ayda 65 bin lira 
kar vardır. Bu veri, 
Gemlik Kooperatifi 
mizin yılı karla kap
atacağını göstermek 
tedir" diye konuştu.

MALAP ATEŞ 
PÜSKÜRDÜ 
72 Sayılı Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
Bahattin Malap, 
kooperatif ve birlik 
eski yöneticilerinden 
İbrahim Aksoy ile 
Erhan Süzer'in, yak
laşan mali kongre 
öncesi bazı yerel 
yayın organlarına 
yaptıkları kafa 
karıştıran açıkla
malara yanıt verdi. 
Malap, başkanlığını 
yürüttüğü Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi'nin son 
iki yılda zarar ettiği
ni, ancak bu yıl da 
zarar etmesi duru
munda kapatılarak, 
ortakların Orhangazi 
kooperatifine akta 
rılacağı iddialarının 
doğru olmadığını 
söyledi. Bu iddia 
ların, koltuğunu 
kaybeden eski 
yöneticilerin kişisel 
hırslarının ürünü 
olduğunu kaydeden 
Bahattin Malap, 
"İbrahim Aksoy ve 
Erhan Süzer adlı 
eski yöneticilerimiz, 
21 Nisan 2012 tari
hine kadar görevde 
değiller miydi?

Üzerinden henüz bir 
yıl bile geçmeden, 
görevde oldukları 
yıllara ilişkin karala
ma kampanyası 
başlatmış olmaları 
da çok ilginçtir. 
Kişisel hırslarından, 
kendi görev yaptık
ları tarihi bile unut
muş olmalılar" diye 
konuştu.
"ORTAKLAR 
YETERLİ ÜRÜN 
TESLİM ETMEDİ" 
Malap, Gemlik 
Kooperatifi'nin zarar 
ettiğini ancak bunun 
dengeli kalibre ve 
miktarda ürün teslim 
edilmemesinden 
kaynaklandığını 
belirterek, 
"Ortaklarımız 2011 
yılında büyük oran
da ince kalibre ve

bin 700 ton da yağlık 
ürün teslim ettiler.
Zararın nedeni ortak
larımızın kooperatif 
lerine yeterli miktar
da ürün teslim 
etmemesidir" dedi. 
İddia sahibi eski 
yöneticilerin, bu yıl 
da zarar etmesi 
durumunda koopera 
tifin kapanacağına 
ilişkin herhangi bir 
resmi belge sun
malarını isteyen 
Bahattin Malap, 
"Kooperatif ya da 
birlik ana sözleşme 
terinde, bu yönde bir 
madde göstersinler. 
Ya da herhangi bir 
yasal belge sunsun
lar. Sunamazlar çün 
kü öyle bir belge 
yok. Bu arkadaşla 
rımızın amacı ortak

larımızın kafasını 
karıştırmak" dedi. 
Malap, ayrıca şunları 
söyledi:
"İbrahim Aksoy, 21 
Nisan 2012 tarihine 
kadar birlik yöneti
minde değil miydi? 
Kendisi yöne
timdeyken her şey 
iyi de, kendisi 
olmadığında mı 
kötü? Şu iyi bilin
meli ki, Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi'ni kimse 
kişisel menfaatlerine 
alet edemez. Sayın 
Aksoy, 2011 yılından 
havuzlarda ürün 
kaldı diyor. İbrahim 
Aksoy'a soralım 
bakalım. 2011 yılında 
yönetimde kendisi 
yok muydu!.. Genel 
kurulda mali rapora 
oy verenlerin koope 
ra ti fin kapanmasına 
ve Orhangazi'ye 
bağlanmasına oy 
vereceklerini söyle 
yerek ortaklarımızı 
yanıltıyor ve 
galeyana getirmek 
istiyor. Gemlik 
Kooperatifi, 
Marmarabirlik 'in 
kurucu ortağıdır. 
Kapanması söz 
konusu olamaz. 
Ortaklarımız bu 

yalana inanmamak." 
PEKER: , 
ÇOK İSİMİZ VAR 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Peker 
de, Gemlik 
Kooperatifi'nin son 
iki ayda 65 bin lira 
kar elde ettiğini, 
bunun da 2013 
yılının karla kapatıla
cağının işareti 
olduğunu bildirdi. 
Peker, "Bizim çok 
işimiz var. Her yıl 
üretici ortaklarımız
dan daha fazla 
zeytin alıp, daha 
fazla satmak için 
çabalıyoruz. 
Marmarabirlik tari
hinin en yüksek 
bedelli alimini yap
tık. Üretici ortak
larımıza ürün bedel
lerinin büyük 
bölümünü ödedik. 
Yann (15 Şubat 2013 
Cuma) 25 milyon 
liranın üzerinde bir 
ödeme daha yapı 
yoruz. Üstelik 
ödemeleri kredi kul- 
lanmaksızın özkay- 
naklanmızla gerçek
leştiriyoruz. Bizim, 
koltuk kaybedenlerin 
yalanlarıyla uğraşa
cak zamanımız yok" 
dedi.

AKP’den geçici ihraç edilen Belediye Meclis üyesi Fevzi Ayyıldız, sert konuştu

Parti İçi kaflılıga soyunanlar Isılla etsin"
AKP üyeliğinden bir 
yıl süre ile uzak
laştırılan Belediye 
Meclis Üyesi Fevzi 
Ayyıldız, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
kendisine uygu
lanan çifte standar
da tepki göstererek, 
“Trafik cezası 
yediğim için beni 
partiden ihraç eden
ler, zamanında 
belediye başkanına, 
il başkanına ağır 
hakaretlerde bulu
nanları baştacı 
yapıyorlar" dedi. 
Ayyıldız, parti içi 
kadılığa soyunan
ları istifaya davet 
etti.
Bağımsız belediye 
meclis üyesi olan 
Fevzi Ayyıldız, yap
tığı sert açıklamada 
2004 yerel seçimleri 
öncesinde ve 

devamında İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
aleyhine her türlü 
hareketi mübap 
görenlerin ve her 
türlü ahlaksız 
siyaseti haklı bulan
ların o gün 
kamuoyunda zehir 
zemberek açıkla
malar yapanların 
bugün AKP’de el 
üstünde tutul
duğunu söyledi. 
Ayyıldız, “Seçim 
liste sıralamasında
ki yerini beğenme 
yip istifa edenler, 
partinin en yetkili 
kişileri arasındalar. 
O zaman bu 
arkadaşlarla birlikte 
hareket edenler, 
basın toplantıların
da kalabalık yapan

lar şimdi basiretsiz 
siyaset üreterek, 
halkı yalanları ile 
kandırıp, ,göz boya
maya çalışarak 
onurlu siyaset 
yapanları dışlama 
peşindeler" dedi. 
MAKAM VE 
MEVKİİ

BEKLEMEDİM 
Ayyıldız, haklı 
davasında kendi
sine destek olan- 
herkese teşekkür 
ederek, hiçbir 
zaman önce ben 
zihniyeti ile hareket 
etmediğini, her 
zaman haklının 

yanında olduğunu 
belirterek, Bunu 
yaparken, hiçbir 
makam ve de 
mevkii beklemedim. 
Birileri gibi arka 
planda pazarlık 
yapıp, gün yüzüne 
çıkmasından hiçbir 
zaman korkmadım. 
Zaten hiçbir zaman
da pazarlığım 
olmadı" şeklinde 
konuştu.
Ayyıldız, İl Disiplin 
Kurulu’nun da yanlı 
ve korkak davrandı 
ğım belirterek, 
“Trafik cezası 
yediğim için beni 
partiden ihraç eden
ler ile parti içi 
kadılığa soyunanlar, 
zamanında kadıların 
halifeleri ve 
padişahları nasıl 
yargıladıklarını 
unutmasınlar. Karar 

verirken elini vic
danına koyarak, 
elini arkadaşının 
omuzuna koyarak 
hüküm vermemeli 
ler.
Kimse unutmasın ki 
partisinin adında 
yazdığı gibi kalkın
madan önce 
ADALET gelir" dedi. 
Ayyıldız, açıkla
masının sonunda 
“Bana çifte stan
dardın uygulan
masını sağlayanlar 
ve sağlanması için 
baskı yapanlar 
bunun hesabını par
tililerimize ve ilçe 
halkına verme
lidirler. Bunun 
görevlerinden istifa 
etmelidirler. Vermiş 
oldukları hatalı ve 
yanlı karardan der
hal geri dönülme
lidir" dedi.
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MılllılıMıMııiMıtılıııııııi
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesi'nde, 
okul dönüşü bisik
letiyle dolaşmaya 
çıkan 10 yaşındaki 
Muhammed Ataç, 
beton mikserinin 
altında kalarak 
can verdi.
Merkez Nilüfer 
İlçesi Beşevler 
Mahallesi'nde otu
ran ve Mehmet 
Araş İlköğretim 
Okulu 4'üncü sınıfa 
giden Muammed 
Ataç, dün okuldan 
döndükten 
sonra Bayındır 
Sokak'taki evinin 
önünde bisiklete

fa »en aM islet ten Minili
Bursa’nın Kestel 
ilçesinde mezar 
yeri almak isteyen 
vatandaş, 
dolandırıldığını 
belirterek polise 
müracaat etti.
Ahmetvefikpaşa 
Mahallesi'nde mey

Baıleci Hocaya Beraat Ettiği Suçtan 182 Yıl Hapis
Bursa'da kendisini 
'Tarikat şeyhi' 
olarak tanıtan ve 
dergahına gelenleri 
'cennet vaat ede 
rek' kandırıp, cinsel 
ilişkiye girdiği iddia 
edilen 47 yaşındaki 
Uğur Korunmaz, 
daha önce beraat 
ettiği 'Cinsel 
istismar' suçundan 
bu kez 182 yıl ha 
pis cezasına çarp
tırıldı.
Merkez Yıldırım 
İlçesi Duaçınarı 
Mahallesi'nde 2011

15 Bin liralık CeKi Gasp Eden Zanlılar, Yafcalandı
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde, gittikleri 
işyerinden 15 bin 
liralık çeki gasped- 
erek kaçan iki zanlı 
polis ekiplerince 
yakalandı.
Alaaddinbey 
Mahallesi Ahıska

binerek dolaşmaya 
çıktı. Muhammed 
dolaşırken, 
evlerinin yakınında

ki bir inşaata hazır 
beton getirmek için 
ara sokaktan 
çıkan 43 yaşındaki

dana gelen olayda, 
Kestel 
Mezarlığı'nda 
mezar yeri almak 
isteyen İbrahim S., 
Serhat A. isimli kişi 
ile mezar yeri 
karşılığında 800 
liraya anlaştı.

yılının haziran ayın
da, dergahına 
gelenlere cennet 
vaat ederek 
kandırıp cinsel 
ilişkiye girdiği iddia 
edilen Uğur 
Korunmaz, polis 
ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
Sevk edildiği 
nöbetçi mahke
mece tutuklanan 
Korunmaz ceza
evine gönderildi. 
Bursa 3'üncü Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde yargılan

Caddesi'nde mey
dana gelen olayda 
Kenan S. ve Halit 
S., Gökhan Ö.'e ait 
işyerine geldi. 
Kenan S., daha 
önceden tanıdığı 
işyeri sahibinden 
3-4 bin lira borç 

Mezarın belgesini 
nasıl alacağını 
soran İbrahim S., 
"Mezarın bulun
duğu yere korkuluk 
yaptıracağız." cev
abı aldı. 
Korkuluğun yap
tırıldığını gören 

masında, mürit
lerinin zaman za 
man kendisinden 
cinsel ilişkiye gir 
melerini istediği, 
kendisinin de mü 
ritlerinin bu istek
lerini yerine getir 
diğini söyleyen 
Korunmaz, 
"Müridimin bu 
talebini reddetme 
gibi bir durumum 
olamaz. Bir 
tarikatın mürşidi 
olarak, müritlerimle 
kendi istekleriyle 
'Badelenme' adını 

istedi. İşyeri sahibi 
Gökhan Ö.'nün 
parasının 
olmadığını 
söylemesi üzerine 
Kenan S., masada
ki 15 bin liralık çeki 
zorla çekerek kaçtı, 
işyeri sahibinin

İdris Yiğit yöneti
mindeki 16 ASM 23 
plakalı mikserin 
altında kaldı. 
Muammed Ataç, 
olay yerinde 
yaşamını yitirdi. 
Çocuğun olay 
yerini koşan 
yakınları gözyaşına 
boğuldu. 
Muhammed 
Ataç'ın cesedi, 
Bursa Adli Tıp 
l$urumu'na 
kaldırıldı.
Beton mikserin 
sürücüsü İdris Yiğit 
gözaltına alınarak, 
kazayla ilgili soruş
turmaya başlandı

İbrahim S. parayı 
verdi. Bir ay sonra 
mezar yerine giden 
İbrahim S., korku
luğun olmadığını 
görünce 
dolandırıldığını 
anlayarak polise 
müracaat etti.

verdiğimiz oral 
seks dahi yaptım" 
diyerek kendini 
savundu.
Mahkeme heyeti 
sanık Korunmaz'ı 
'Tekke ve Zaviyeler 
Kanunu'na muhale
fet' ile 'Hayvan ve 
çocuk pornosu 
görüntülerini depo
lamak' suçundan 6 
yıl hapis cezasına 
çarptırdı. 'Cinsel 
istismar' suçundan 
ise beraatine karar 
verdi.

müracaatı üzerine 
harekete geçen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
34 GAG 38 plakalı 
otomobille kaçan 
iki zanlıyı yakaladı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı

Bursa Polisi, 
Aranan 60 Zanlım 

Yakaladı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Yıldı 
rım İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği 
ekiplerinin bir haf
talık yaptığı çalış
malarda çeşitli 
suçlara karışan ve 
haklarında kesin
leşmiş hapis ceza
sı sebebiyle 
aranılan 60 kişi 
yakalandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklama
da, ekiplerin bir 
haftalık çalış
malarında, hırsı
zlık, yağma, sahte
cilik, yaralama 
gibi çeşitli suçlar
dan haklarında 
kesinleşmiş hapis 
kararı bulunan 
zanlılar yakalandı. 
Hakkında "Bursa 
8. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nin 
Elde veya Üstte 
Taşınan Eşyayı 
Özel Beceri ile 
Almak Sureti ile 
Hırsızlık, Yalova 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesinin, 
Bursa 13. Asliye 
Ceza Mahkeme 
sinin, Bursa 8. 
Asliye Ceza 
Mahkemesinin 
Resmi Belgede 
Sahtecilik" 
suçlarından 6 yıl 3 
ay kesinlenmiş 
hapis cezası ile 

KOŞ6D6 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

aranan Ö.Ç, 
yakalanarak adliy- 
eye teslim edildi, 
nöbetçi mahke
mece tutuklanan 
zanlı cezaevine 
konuldu.
"Ruhsatsız Silah 
larla Mermileri 
Satın Alma veya 
Taşıma, Bulun 
durma, Silahla 
Tehdit, Korku 
Kaygı veya Panik 
Yaratabilecek 
Tarzda Silahla 
Ateş Etme, Ölümü 
Bebebiyet Verecek 
Şekilde Kasten 
Yaralamak" 
suçlarından kesin
leşmiş 5 yıl 4 ay 
hapis cezası ile 
aranan Y.T. de 
tutuklananlar 
arasında yer aldı. 
Ekiplerin uygula
malarında 
Temenyeri
Hünkar Köşkü 

civarında bazı 
şahısların alkol 
aldıklarını 
görmeleri üzerine 
yaptıkları 
incelemede, 7.65 
milimetre çapında
ki tabancayı 
aşağıya atmak 
isteyen H.H.S. 
isimli kişi de yaka
landı. Ekiplerin bir 
haftalık çalış
masında toplam 
60 kişi yakala
narak adli merci- 
ilere teslim edildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediyeye borcu olan pazarcı esnafı yandı

Gemlik gündemi hareketli...
İlginç bir haberimiz ise, belediyeye borcu 

bulunan pazarcı esnafının, Salı Pazarı’nda tez
gah açmaması için, belediyenin uyguladığı 
çağ dışı metotu.

Pazarcı esnafının işgaliye parasını ödeye
memesi üzerine, bu esnafın pazarda tezgah 
açmasını engelmemek için yerine, kaldırılması 
mümkün olmayan beton bloklar bırakılıyor.

Ilıca Caddesi’nde dün tanık olduğum olay 
beni hayrete düşürdü.

Aynı durumun Hürriyet Caddesi’nde de 
uygulandığını öğrendim.

Bu duruma, Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan da isyan etti. 
Belediyenin uzun zamandan beri pazarcı 
esnafından yasa dışı, yüksek tarifeden işga 
liye parası aldığını söylüyor Talan.

Yasaya göre günlük alınması gereken 
işgaliye bedelinin, aylık alındığını bunun da 
yasal olmadığını belirtti.

Böyle ilkel bir uygulama acaba Türkiye’nin 
hangi Hinde ve ilçesinde görülebilir.

Tanzanya da mı yaşıyoruz bilemiyorum.
Gemlik’i çağdaş, yaşanılır ve modern kent 

yapacağını iddia edenler, bu yöntemleri kulla
narak mı amaçlarına ulaşacaklar?

Bu uygulamanın getirdiği bir sıkıntı ise, 
beton blokların bırakıldığı yerlerin arkasındak 
işyerlerinden mal çıkarmak isteyenlerin çek
tiği çileydi.

Yandaki haberin fotoğrafına bakarsanız 
bunu göreceksiniz.

Evet, Gemlik gündemi, mutlaka bir konu 
şulacak konu buluyor.

Konuşulacak malzeme çok olunca bize de 
iş düşüyor.

Yazıyoruz.
Ama yazdıklarımızdan rahatsızlık duyanlar 

var.
Duysunlar.
Yazdıklarımızda hiçbir zaman yalan yok, 

abartı yok.
Başkalarının yaptığı gibi susmuyoruz.
Görmemezlikten gelmiyoruz.
Zülfikara dokunursak, bize zarar verirler 

demiyoruz.
Mesleğimizin gereğini yapıyoruz.
Buna çok kızıyorlar.
AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz, Fatih 

Mehmet Güler’in pazar günü yaptığı toplan
tının haberi üzerine, kendi yandaş gazeteleri 
ne gönderdiği açıklamada bana da sataşmış.

O’na verilecek cevabım var.
Hukukçu oldukları halde, yargılamadan 

infaz etmeyi ağalarından öğrenenlere verile
cek cevabım var.

Önce kendi siyasi ahlaksızlıklarını baksın
lar bunlar..

ahlaksızlıklara iyi baksınlar..
Her gün çamura daha çok batıyorlar, bata 

caklarda...' •

Gemlik Belediyesi’ne borcu olan pazarcı esnafının tezgah 
açmaması için kiraladığı yere Belediye kepçeyle tonlarca ağır
lığında beton bloklar bıraktı. Pazarcı tezgah açamıyor.
Sah Pazarı’nda 
Belediyeye borcu 
bulunan pazarcı 
esnafına getirilen 
uygulama görenleri 
hayrete düşürdü. 
Ihça Caddesi’nde 
her hafta kurulan 
Sah Pazarı’nda, bazı 
esnafların belediye 
ye olan işgaliye 
borçlarını ödeye
memesi üzerine, 
borç miktarı yüksek 
olan esnafın tezgah 
açmasını engelle
mek için Belediye 
ilginç bir yöntem 
buldu.
Borçlu esnafın tez
gah açacağı yere bir 
gün önceden 
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne ait 
araçlarla tonlar ağır
lığında beton bloklar 
bırakıldı.
Böylece borçlu 
esnafların, Sah 
Pazan’ndaki yeri 
beton bloklarla işgal 
edildiği için, ya 
esnaf borcunu öde
mek zorunda 
bırakılıyor, ya da 
malını satmak için 
tezgah açamıyor.

İŞYERLERİNE 
GİRİŞ ÇIKIŞA 
ENGEL OLUYOR 
Dün sabah, Ihça 
Caddesi’ndeki Altan 
Ticaret’e ait inşaat 
malzemeleri depo
sunun önünde, Sah 
günleri patates 
satan esnafın borcu 
nedeniyle, tezgah 
açmaması için 
bırakılan 2 adet 
beton blok yüzün
den işyerinden sevk 
edilecek malların 
çıkarılmasında zor
luklar yaşandı. 
Çevre esnafı, bu 
uygulamanın bir 
süredir devam 
ettiğini, Gemlik 
Belediyesi’nde ilk 
kez böyle bir tahsi
lat yöntemiyle 
karşılaştıklarını 
söylediler.________

Salı günleri patates satan esnafın borcu nedeniyle, tezgah 
açmaması için bırakılan 2 adet beton blok yüzünden işyerinden 

sevk edilecek malların çıkarılmasında zorluklar yaşandı.
Belediye 
Başkanvekili Nazmi 
Koçak, uygulamayı 
doğrularken, borç 
miktarı yüksek olan 
esnafın tezgah 
açmasını bu yollarla 
engellediklerini 
söyledi.
Koçak, “Esnaf tez
gah açamayınca 
gelip borcunu ödü 
yor.’’ dedi.

TALAN 
ESKİ BORÇLARI 
ÖDEMEYİN 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, Belediye’nin 
pazarcı esnafından 
yasalara aykırı 

olarak bugüne kadar 
işgaliye parası 
topladığını, yasanın- 
belirttiği rahiçten 
yüksek işgaliye 
bedeli istendiğini 
belirterek, şunları 
söyledi:
“Pazarcı esnafımız 
yasa dışı toplanan 
eski borçlarını 
Belediyeye 
ödemesin. Bu konu
da Federasyon 
Başkanımız 
Gemlik’e geldi 
esnafımızla görüştü. 
Belediyeye konuyu 
götürdük. Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bizi 
makamında görüş 
meye kabul etmedi.

Biz, hukuksal olarak 
başvuruyoruz.
Böyle durumda 
borçlu esnafımız 
Odamıza başvursun 
onlara hukuki 
yardımda bulu
nacağız. Dünyanın 
neresinde bir esnaf, 
borcunu ödemiyor 
diye tezgah açtığı 
yere beton bloklar 
konur.
Ekmek parası 
kazanması engel
lenir. Böyle uygula
ma olmaz, bu olayı 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı olarak 
kınıyorum.
Çirkin ve yakışıksız 
buluyorum. ”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Gençlik Kolları Gemlik te toplandı
CHP Bursa İl Gençlik Kolları Yönetimi, olağan ilçe ziyaretlerini bu hafta Gemlik'te gerçekleştirdi. Bursa İl ve Gemlik 
İlçe Gençlik Kolları üyelerinin bulunduğu toplantıya Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Baran Güneş de katıldı.

Mustafa Emre ÖZGEN

CHP Bursa İl 
Gençlik Kollan, farklı 
ilçelerde düzenledik
leri yönetim kurulu 
toplantılarını, bu 
hafta Gemlik'te 
gerçekleştirdi. 
Bursa il ve Gemlik 
İlçe Gençlik 
Kollan'nın ortaklaşa 
düzenlediği toplan
tıya, Gençlik Kolları 
Genel Başkan 
Yardımcısı Baran 
Güneş de katıldı. 
CHP Gemlik ilçe 
binasında bir araya 
gelen gençler, yak
laşık iki saat süren 
toplantıda, Bursa ve 
Gemlik yerelinde 
gerçekleşecek 
faaliyetler konusun
da fikir paylaşımında 
bulundular.
GEMLİK’İ YENİDEN 
KAZANACAĞIZ

Sandıkta kazanılan 
fakat iktidar par
tisinin çeşitli 
pazarlıkları ile yitiri 
len Gemlik Bele 
diyesi'nin yeniden 
kazanılacağını 
söyleyen İl Gençlik 
Kolları Başkanı Fatih 
Söylemez, 
"Belediyemizi 
yeniden kazan
mamız, gençlik kol

larımızın özverili 
çalışmaları ile müm 
kündür. Bursa'da 
gitmediğimiz ilçemiz 
kalmadı. Son olarak 
gerçekleşen Uğur 
Mumcu Anma 
Yürüyüşü etkin
liğimizden dolayı 
ilçemizi bir kez daha 
kutluyoruz. Bursa 
örgütümüzün deste 
ği ile Gemlik'in çok 

daha başarılı çalış
malar gerçekleştire
ceğine inanıyoruz” 
dedi.
HUKUK
ÖĞRENCİLERİ İÇİN 
ÖRGÜTLENECEĞİZ
Genel Başkan 
Yardımcısı Baran 
Güneş ise Gemlik'te 
bulunan Uludağ 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'ne dikkat 

çekerek, "Ben de bir 
hukukçuyum.
Hukuk öğrencileri 
her zaman siyasi 
partilere mesafeli 
olmuşlardır.
Fakat öğrencilerin 
arzu ve ihtiyaçlarını 
karşıla yan poli
tikalar ile partimizi 
onlara daha yakın 
bir hale getireceğiz" 
dedi.

Toplantı sonunda 
Gemlik sahilinde 
kala balık bir grup 
halinde yürüyüş 
yapan CHP Gençlik 
Kollan, akşam saat
leri olmasına rağ
men esnafı dolaştı, 
Gemlik'in Balık 
pazarı mahallesinde 
kahvehanelere 
gezerek vatandaşlar 
ile sohbet ettiler.

GEMLİK TİCARET VE SAHftYİ 00ASI BflSKANUĞINOAN 
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 fıkrası
na dayanılarak yürürlüğe girmiş “Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında 
Yönetmelik” Madde 8 : Vergi Mükellefiyetinin Takibi 
gereğince;

29.01.2013 tarih ve 28543 Sayılı Resmi Gazetede yayınla
narak yürürlüğe girmiş bulunan 2013/4244 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararına bağlı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne bağlı oda ve borsaların organ seçimlerinin 2013 yılı 
Mayıs ayında başlayıp Haziran ayında 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 gazetelerde oda ve borsanın 
duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle üyeler, vergi 
mükellefiyetlerine ilişkin oda ve borsa kayıtlarını kontrole 
davet edilir” denilmektedir.

Yönetmelik hükmü gereğince Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerinin vergi mükellefiyetine ait bazı bilgileri 
odamız ilan panolarında 14-20 Şubat 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 kâyıtlarının üyelerimiz tarafından 
geçerli olduğu kabul, edilmiş sayılacaktır.

üyelerimize ilanen duyurulur.

SPıiıJHiekâiifttltrisııııır
Saadet Partisi Gem 
lik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
Gençlik kolları 
Başkanı Ekrem 
Acar ve yönetim 
kurulu üyeleri 
Kars-Ardahan ve 
İğdırlılar derneğini 
ziyaret etti. Saadet 
heyetini Dernek 
Başkanı Vural 
Parlak ve dernek 
yönetimi karşıladı. 
Dernek Başkanı 
Parlak, Saadet 
Partisinin dernek
lerini ziyaretinden 
dolayı memnun 
olduklarını söyleye 
rek, bizim kültürü 
müzde misafir baş 
köşeye otutturulur 
diyerek başladığı 
konuşmasında sivil 
toplum kuru
luşlarının önemi ve 
etkileri hakkında 
bilgilendirme yap
tıktan sonra sözü 
Saadet İlçe Başka 
nı Özmen'e verdi, 
özmen konuşması
na Saadet 
Partisinin yaptığı 
çalışmalar hakkın
da bilgi vererek 
başladığı konuş

ması da bunları 
neden söylüyoruz 
çünkü ulusal med 
ya maalesef Saa 
det Partimize karşı 
ambargo uygula
makta yapılan 
büyük mitinglerin 
dahi haberi yapıl
mamakta diyerek. 
"Patriotlar Gelme 
sin"Gaziantep mi 
tingimiz milletimiz
den gizlenmek 
suretiyle amborgo 
katı bir şekilde 
devam ediyor dedi. 
Daha sonra soru
lara geçilerek 
ziyaret sohbet 
havasında devam 
etti.

Anayasa değişikliği 
ile ilgili Saadet 
Partisi ne düşü 
nüyor sorusuna 
İlçe Başkanı 
Özmen, Darbe 
anayasasının 
değişip Hak ve 
adalet ölçülerinde 
halkın inancının ve 
değerlerinin baz 
alınarak yapılma 
sini istediklerini. 
Fakat korkarız ki 
şimdiye kadar 
olduğu gibi bizleri 
n dışında bazı 
odaklar tarafından 
hazırlanıp sivil 
anayasa diye 
önümüze gelebilir 
dedi.

J
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Evlilik Senliği 1 Marfta başluor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden BURFAŞ 
tarafından düzenle
nen evlilik şenliği, 
evlenme hazırlığı 
yapan gençlere kı 
lavuz niteliği taşıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, düğün 
sezonu öncesi 
evlenecek çiftlere 
yol gösterici özellik 
taşıyacak olan 
önemli bir organiza
syonu daha hayata 
geçiriyor. BURFAŞ 
tarafından organize 
edilen Evlilik 
Şenliği, 1-2-3 Mart 
tarihlerinde 10.00 - 
22.00 saatleri arasın
da Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Fuaye alanında 
ziyaretçilerini 
karşılayacak. Şenlik, 
evlenme hazırlığı

yapanlara kılavuz 
niteliğinde olacak. 
Şenlik sayesinde 
pek çok firma gerek 
ürünlerini, gerekse 
hizmetlerini 
BursalIların beğeni
sine sunabilme 
imkanı yakalayacak. 
Evlilik hazırlığında 
olan herkesi kap
saması hedeflenen 
Evlilik Şenliği; çift
lerin ihtiyaç duya
cağı; gelinlik ve 
damatlıktan abiye 
elbiselere, davetiye
den nikâh şekerine, 
güzellik salonların
dan organizasyon 
şirketlerine, takıdan 
pastaya, davet 
mekânlarından tur
izm acentelerine, 
fotoğraf 
hizmetinden dans 
kurslarına kadar tüm 
hizmetlerin farklı 
alternatiflerini bir 

araya getirerek daha 
kolay ve sağlıklı 
karar vermelerine 
imkan sunacak.
Ayrıca 3 gün boyun
ca sürecek pek çok 
etkinlikle de ren
klenecek olan orga
nizasyon tam 
anlamıyla bir şenlik 
havasında gerçek
leşecek.
Açılışı 1 Mart Cuma 
günü saat 11:30’da 
yapılacak organiza
syonda saat 
17.30’da “aşk dok
toru" olarak tanınan 
ünlü yazar Mehmet 
Coşkundeniz, evlilik 
hazırlığı yapan 
çiftlerle “evlilikte 
mutluluğun yolları” 
üzerine bir söyleşi 
gerçekleştirecek. 
Şenliğin ikinci günü 
ise katılımcı fir
maların aktiviteleri 
ile saat 18.00’de

“ömür boyu aşk” 
isimli eseri ve radyo 
programıyla tanınan 
yazar Cemil 
Tokpınar’ın “ömür 
boyu aşk” konulu 
söyleşisi 
BursalIlarla buluşa
cak. Sunuculuğu ve 
koreografisi Kadir 
Şen tarafından 
yapılacak olan çok 
özel bir defile ile 
2013 gelinlik, takı ve 
saç modelleri 
modası ziyaretçi
lerin beğenisine 
sunulacak.
Aralarında Elif Ece 
Uzun, Simge 
Tertemiz, Başak 
Emre, Sevil Uyar 
gibi ünlü isimlerin 
de bulunduğu pek 
çok mankenin yer 
alacağı defile evlilik 
hazırlığı yapanların 
heyecanını arttıra
cak.

■■■ Tarık TANIŞ

ROMANDIM
Kara Eylül sokağında
Eteği fırfırlı kız çocuğunun
Kireç fırçah duvara
Kiremit rengi çiziktirdiği alfabe kadar saf

öyle yazıldım
Mahkûm edip şehveti
Sarmaşık parmaklıklı odamda, sana

Ay'a içirdim yalnızlığımı 
Yıldızları sarhoş etti sabrım 
öyle bekledim.

Kıblesini şaşırdı efkârım
Şehrine döndüm
Kabulsüz secdelerde süründü alnım

Vebal biriktirdim yığınlarca 
Besmelesiz yeminlerde. 
Tövbelerim ziyanlaştı, inanmadın

Tanrıya bakacak gözlerimi düşürdün 
kaldırıma

Utandım yanaklarım morundan
Avuçlarımı yumdum, duasız kaldım.

HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 
TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 

DÖRTYOL MEVKİİ 
KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 

MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

Romandım
Kara Eylül sokağında
Eteği fırfırlı kız çocuğunun
Kireç fırçah duvara
Kiremit rengi çiziktirdiği alfabe kadar saf

Sana yazıldım

Tutup fırlattın 
Şirazesini dağıttın

Darmadağın şimdi
İmansızlaştı aşk
Kara ihram kuşandı, günah tavaflarına.

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ FJA AA AA
İstiklal Caddesi Bora Sokak İRİ 1 J1İJ1 IIh K.l 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 1 VV VU

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

KİMLİK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78

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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Ulaşım yaşlı »e enıelliıe bedava oluuor
Başbakan Tayyip 
Erdoğan, şehit 
aileleri, gaziler, 
yaşlılar, görev 
malûlleri ile engeli 
ilere ücretsiz toplu 
ulaşım müjdesi 
verdi.
Başbakan Erdoğan, 
şehit aileleri, gazil
er, görev malulleri, 
yaşlılar ve 
engellileri ücretsiz 
toplu ulaşım müjde
si verererek, 
“Dostlar, kardeşler, 
akrabalar, dede ile 
torun, nine ile torun 
arasında ulaşım 
engelini artık 
kaldırıyor, bu şek
ilde sevenleri bir- 
biriyle buluşturu 
yoruz” dedi. 
Partisinin grup 
toplantısında 
konuşan Erdoğan, 
toplu ulaşım 
konusunda ki yeni 
düzenlemeleri 
anlattı. Erdoğan, 
“Ben sosyal 
yardımlar konusun
da bazı önemli 
müjdeleri açıklamak 
istiyorum. Başta 

enyeılV vatan
daşlarımız olmak 
üzere birkaç düzen
lemeyi paylaşa

cağım” diyerek söz
lerini şöyle 
sürdürdü:

ANNE-BABALAR 
DA YARAR
LANACAK 
“Toplu taşıma 
araçlarından 
indirimli yararlanma 
noktasında belli 
kesimlere belli 
avantajlar sağlanıy
ordu. Gaziler ve 
şehit yakınları toplu 
taşıma hizmet
lerinden ücretsiz 
yararlanıyordu. 
Vazife malullerinin 
çocukları yarar
lanırken anne ve 
babaları yarar- 
lanamıyordu. 
Bakanlar 
Kurulumuzda 
Bakan Fatma

Şahin’in sunumunu 
değerlendirdik.
Vazife malullüğü 
kapsamında şehit 
olanların çocukları, 
anne-babaları, gazi 
olanların harp 
malullerin, muharip 
gazilerin çocukları 
ve anne babaları da 
toplu taşımadan 
ücretsiz yarar
lanacak.”

REFAKATÇİ DE 
DÜŞÜNÜLDÜ 
Konuşmasına 
“Engelli kardeşleri 
miz demiryollarının, 
deniz yollarının 
şehir içi ve dışı hat
larında ücretsiz 
seyahat edecek” 
diye devam eden 
Erdoğan şu detay
ları verdi:

“Ağır engelli 
kardeşlerimizin 
yanında bir 
refakatçi de bu 
hizmetten yarar
lanacak. 65 yaş 
üstü vatan
daşlarımız, Devlet 
Demiryolları’nın 
şehir içi hatlarında 
deniz yollarının 
şehir içi hatlarında, 
belediyelerin şehir 
içi toplu taşıma hat
larında Türkiye 
genelinde ücretsiz 
seyahat edebilecek. 
Belediyeler arasın
daki farkı ortadan 
kaldırıyor, tüm 
Türkiye’de 
yaşlılarımıza ücret
siz seyahat imkanı 
getiriyoruz.”

BİZİM 
BOYNUMUZUN 
BORCU 
Erdoğan, saat 
uygulamasını 
kaldırdıklarını ve 
dileyenin dilediği 
saatte bu hizmetten 
yararlanacağını 
belirterek, “65 yaş 
üzeri vatan
daşlarımız, Devlet 
Demiryolları ve 
deniz yollarının 
şehirlerarası hat

larında ise yüzde 50 
indirimle seyahat 
edebilecekler.
Bugüne kadar 
yüzde 20 gibi bir 
uygulama vardı. 
Dostlar, kardeşler, 
akrabalar, dede ile 
torun, nine ile torun 
arasında ulaşım 
engelini artık 
kaldırıyor, bu şek
ilde sevenleri bir- 
biriyle buluşturuy
oruz. Bu bizim 
boynumuzu borcu, 
sosyal devlet 
olmamımızın 
gereğidir” diye 
konuştu.

ENGELLİ 
ÖĞRETMEN 
BAL GİBİ 
OLUR 
Başbakan Erdoğan 
konuşmasında, 
“Öğretmenlik 
bedensel engeli 
bulunanlar tarafın
dan icra edilebile
cek mesleklerden 
değildir” diyen eski 
Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer’i de 
ağır bir dille hedef 
aldı. Erdoğan, 
“Engelli öğretmen 
olamaz diye bir 
düşünceyi biz 

tanımıyoruz, bal 
gibi olur, hem de 
çok iyi öğretmen 
olur” dedi.
Erdoğan, “Engelli 
kardeşlerimize ‘ne 
yapalım, kader 
mahkumuyuz’ 
ifadesini söyletme 
hakkına kimse 
sahip değildir. Sen 
nasıl, ‘kader 
mahkumu’ diye onu 
bir kenara itersin” 
dedi.
Engelli öğretmenler 
için çalışma 
başlatıldığını açık
layan Erdoğan, 
“Öğretmen 
yetiştiren okullar
dan mezun olanlar
dan öğretmen 
olarak atamalarını 
gerçekleştireceğiz” 
bilgisini verdi.
Erdoğan, 2013 yılın
da 8 bin 115 engelli 
vatandaşı daha 
kamuda istihdam 
edeceklerini 
belirterek, “2012’de 
yapılan merkezi 
sınav esas alınarak 
ÖSYM aracılığıyla 
Mart ayında 8 bin 
115 kardeşimizi 
inşallah işe yer
leştireceğiz” 
dedi

Parseller: Körfez Geçişi Projesine Raylı 
Sistemi Eklersek Bir Koyup, lig Alırız
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Meclis 
Başkanı İlhan 
Parseker, başlangıç 
aşamasındaki İzmit 
Körfez Geçişi ve 
İstanbul-İzmir 
Otoyol Projesi'nde 
bir revizyon 
yapılarak bu hatta 
hızlı trenin dahil 
edilmesi gerektiğini 
söyledi. Böylece 
Türkiye'nin dört 
büyük kenti arasın
da yer alan İstanbul- 
İzmir ve Bursa'nın 
otoyol ve raylı sis
temle entegrasy
onunun tek bir pro
jeyle gerçekleştir
ilebileceğini belirten 
Parseker, "Bu üç 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

kentin birbirine 
daha hızlı ulaşabilir 
olmasının yarata
cağı müthiş 
ekonomik aktivite, 
Türkiye'nin 2023 
hedeflerine daha 
kolay ulaşması için 
de kilit önemde" 
dedi.
Hızlı trenin İzmit 
Körfez Geçiş 
Projesi'ne eklen
mesi halinde Bursa- 
Istanbul arasının 
yarım saate, Bursa- 
Izmir yolunun 1.5 
saate ineceğinin 
altını çizen Parseker 
şunları söyledi: 
"İstanbul-İzmir ve 
Bursa'nın milli 
gelire katkısı satın 
alma gücü parite- 

sine göre toplam 
450 milyar doların 
üzerinde. Ankara'yı 
da katarsak bu 
rakam 550 milyar 
doları aşıyor. İstan- 
bul-Bursa-Izmir güz
ergahında otoyol ile 
raylı sistem ente
grasyonu mutlaka 
yapılacak. Çünkü bu 
büyük bir ihtiyaç. 
Bugün önümüzde 
büyük bir fırsat var. 
İzmit Körfez Geçiş 
Projesi'nin zorluk
larını biliyoruz ama 
bugün projeye 
eklenecek bir raylı 
sistem katkısı, bu 
büyük yatırımın 
rantabilitesini mak
simize edecektir.
Ulaştırma,

Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Sayın Binali 
Yıldırım'ın şahsında 
hükümetin bu proje 
konusundaki has
sasiyetini yakinen 
biliyoruz.
Eğer bu projeye 
raylı sistemi kata
bilirsek finans- 
sanayi-ticaret-tarım 
ve turizmin tam 
anlamıyla entegre 
olduğu devasa bir 
refah bölgesi yarat
mış oluruz. Bu proje 
amiyane tabirle bir 
koyup üç alma pro
jesidir. Bursa iş 
dünyası, bu konuda 
üzerine düşen 
sorumluluğu 
almaya hazırdır."

Spor ftlanında Kamu ue 
Uniuersite İşbirliğine 

Gidildi
Bursa Valisi 
Şahabettin Ha 
rput'un katılımı ile 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, 
Orhangazi Üniver
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Recep İleri ve 
Teknik Üniversite 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şule 
Altın ile Sporda 
işbirliği protokolü 
imzalandı.
Tarihi Heykel valilik 
binasında düzenle
nen protokol töreni 
ile sporda valilik ve 
üniversiteler 
arasında işbirliğine 
gidildi. Bu pro- 
tokollü üniversite 
öğrencileri Bursa 
valiliği gençlik 
hizmetleri ve spor 
il müdürlüğü 
bünyesinde ki tüm 

spor salonlarından 
yararlanacak. 
Üniversiteler ise 
spor il müdürlüğü 
ve federasyonların 
yapacağı etkinlik
lere tesislerini 
açarken, aynı 
zamanda spor 
hekimliği hizmet
lerinde destek 
verecek.
Protokol töreninde 
konuşan Vali 
Şahabettin Harput, 
bu işbirliğinin 
sporda son yıllarda 
yakalanan başarı 
ivmesini daha da 
artıracağını belirtti. 
Üniversitelerin her 
alanda ülkeyi 
büyük Türkiye 
hedefine taşıyan 
gençler yetiştiren 
en saygın kurumlar 
olduğu ifade edil
di.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye Bankalar 
Birliği'nin (TBB) 
zaman aşımına 
uğramak üzere 
olan mevduat, 
katılım fonu, 
emanet ve alacak
ları sorgulamak 
üzere hayata 
geçirdiği internet 
sitesi büyük bir 
güvenlik açığına 
neden oldu. 
Bu açık nedeniyle 
herhangi bir kişi, 
sitede isim ve soy- 
adla yaptığı ara
mayla toplumun 
yakından tanıdığı 
isimler de dahil 
olmak üzere 
herkesin hesabın
da unuttuğu mik
tara ulaşabiliyor. 
TBB, vatandaşların 
bankalarda unut
tuğu hesapları için 
“www.zamanasi- 
mi.org/tbb” inter
net sitesini hizmete 
sunduğunu duyur
du. Bu sitede 
yapılan basit bir 
aramayla bankalar

Cari açık 48.9 milyar ılolar
2012 yılı cari işlem
ler açığı, bir önceki 
yıla göre 28 milyar 
352 milyon ABD 
doları azalarak 48 
milyar 867 milyon 
ABD dolarına 
geriledi.
Merkez 
Bankasından 
yapılan açıklamaya 
göre, Aralık ayında 
cari açık 4,66 mil
yar dolar oldu.

da zaman aşımına 
uğramak üzere 
olan hesap bilgi
leri, TBB'nin inter
net sitesindeki 
arama motorunda 
görüntülenip, 
gerekli işlemlerin 
yapılmasıyla 
hesapta unutulan 
paranın Tasarruf 
Mevduat Fonu'na 
devredilmesinin 
önüne geçiliyordu. 
Ancak sistemdeki 
sorgulamanın 
sadece isim ve 
soyadına dayalı

Piyasaların cari 
açık beklentisi 
Aralık ayı için 5,3 
milyar dolar 
olurken, 2012 yılı 
için 50,5 milyar 
dolar olmuştu. 
Bu gelişmede dış 
ticaret açığının 
23.537 milyon ABD 
doları azalarak 
65.602 milyon ABD 
dolarına gerileme
si, hizmetler den

olması bir güvenlik 
açığını da ortaya 
çıkardı. Buna göre, 
açıktan faydalan
mak isteyen kötü 
niyetli şahıslar, 
sadece belirli bir 
kişinin isim bilgi
lerini girerek yap
tıkları sorgula
malarda eğer o 
kişilerin 
hesaplarında para 
kalmış ise ona ait 
banka şubesini, 
hesap numarasını 
ve kalan miktarı 
görebiliyor 

gesinden kay
naklanan net gelir
lerin 3.929 milyon 
ABD doları artarak 
21.932 milyon ABD 
dolarına ulaşması 
ve gelir dengesin
den kaynaklanan 
net giderlerin de 
1.247 milyon ABD 
doları azalarak 
6.594 milyon ABD 
dolarına gerilemesi 
etkili oldu.

Zorunlu trafik 
sigortasına yüzde 
50’ye varan oran
larda zam yapıldı. 
Her araç sahibinin 
yaptırması zorunlu 
olan trafik sigortası 
primlerinde ciddi 
artışlar meydana 
geldi. Aracın kayıtlı 
olduğu şehir, araç 
sahibinin yaşı ve 
sigorta geçmişine 
göre değişmekle 
birlikte trafik sigor
tası primlerinde 
yüzde 50’ye varan 
zam yapıldı.
Haziran 2012’den 
bu yana trafik sig
ortası primlerinde 
ciddi artışlar mey
dana geldiğini 
belirten karşılaştır
ma sitesi enuy- 
gun.com Analisti 
Tuğba 
Hacıbayramoğlu, 
“34 plakalı yeni 
tescil bir araç için 
trafik sigortası 
primi artık 500 
TL’ye yaklaşıyor. 
Geçmiş yıllarda 
kaskoya göre 
oldukça düşük 
olan trafik sigortası 
primleri artık 
neredeyse kasko 
primlerinin yarısı 
kadar tutmaya 
başladı. Zorunlu 
bir sigorta türü 
olduğu için de 
milyonlarca araç 
sürücüsü bu 
zamlardan etk
ilenecek” açıkla
masını yaptı. 
Yenileme 
yaptıranlar dikkat! 
Haziran 2012’de 
trafik sigortası 305 
TL’ye yapılan 34 
plakalı yeni tescil

bir otomobilin 
Şubat 2013’te 
ödeyeceği sigorta 
primi 472 TL’ye 
yükseliyor.
Sigorta yenilemesi 
yaptıranların da 
yüzde 20 ile 25 
arasında zamlı 
fiyatlarla 
karşılaşacağına 
dikkat çeken 
Hacıbayramoğlu, 
“Trafik sigortasın
da zarar eden sig
orta şirketleri prim
leri artırma yolunu 
seÇıı. Bununla 
beraber zorunlu 
trafik sigortaların
da 22 bin 500 lira 
olan teminat bedeli 
bu yıl 25 bin liraya 
yükseltildi. Ayrıca 
kazalarda ödenen 
SGK primleri de 
yükseldi” dedi. 
Örnek bir sigorta 
şirketinin fiyatla- 
malarından der
lenen analize göre, 
Haziran 2012’de 34 
plakalı yeni tescil 
bir araç 305 TL’ye 
trafik sigortası yap
tırırken, bu yıl aynı 
değerde bir aracın 
trafik sigortası 

primi 472 TL’ye 
çıktı. 06 plakalı 
bir araç için öde
nen 252 TL’lik 
trafik sigortası 
primi ise 308 TL’ye 
yükseldi.
Zorunlu trafik si 
gortalarında sigor
ta şirketlerinin fi 
yatlandırmalarında- 
ki farklılıkların da 
yüzde 100’lere çık
abildiğini ekleyen 
Hacıbayramoğlu 
“İncelemelerimize 
göre özellikle 
İstanbullu sürücü
leri bu yıl yüksek 
fiyatlar bekliyor. 
Primlerin geçen 
seneye göre 
genelde 
yükselmiş olması 

da eklenince, bu yıl 
zorunlu trafik 
sigortası yaptıra
cakların daha 
detaylı fiyat 
karşılaştırması 
yapması gerektiği
ni düşünüyoruz. 
Fiyat artışının 
önümüzdeki 
dönemlerde de 
yükselmesi bek
leniyor” şeklinde 
konuştu

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28
__________ ULAŞIM__________
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev, Kast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 5-14 00 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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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

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 Tes. 513 23 94

HİKSİMİİ
Gemlik Körfez

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4498 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

_________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
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 013 10 79MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 40
Beyza Petrol 013 01 03

VENÜS SİNEMASI 
CELAL İLE CEREN: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30 
CM101MMXI FUNDA- 

MENTALS:11:30-14:30- 
17:30-20:30 

G.D.O KARAKEDİ: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15
REZERVASYON 

5133321

http://www.zamanasi-mi.org/tbb%25e2%2580%259d
gun.com
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

tt^.manastiremlakgemllk.corn

Sefahattin DEMİR/Emlak Müşaviri

MANASTIR EMLAKİ

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Snhat 2013 Cuma_______________ www.gemlikkorfezgazetesi.com__________________________________ 50 Kr.
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İlçemiz Kaymakamlığı kan bağış kam 
panyası düzenliyor. Kış aylarında düşen 
stok seviyesini arttırmak için Kan Bağış 
Merkezi’nce 18 Şubat Pazartesi günü 
Hükümet Konağı girişinde kan bağış 
kampanyası düzenlendi._____________

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen 5 bin 800 öğrenciye süt dağıtımına başlandığını söyledi

Okullaııla siit flağnımı haşlaılı
İlçe Kaymakamı Cahit Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercümen ve Şube Müdürü 
Mehmet Duran ile birlikte Engürücük 
İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek, süt 
dağıttı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Ercümen, okul sütü projesi ile Gemlik'te süt 
dağıtım işlemlerinin başladığını, herhangi 
bir problem yaşan madiğim, pazartesi, 
çarşamba ve cuma günleri olmak üzere 
haftada 3 gün 5 bin 800 öğrenciye süt 
dağıtılacağını söyledi. Haberi sayfa 2’de

1 yıl süre ile parti üyeliğinden 
uzaklaştırıldıktan sonra ilçe 

Yönetimince kesin ihracı istenmişti

Fe«zi flyyılılız 
AKP’den istifa etti
Ak Parti Belediye 
Meclis üyesi Fevzi 
Ayyıldız, dün AKP ile 
bağlarını kopardı. 9 
yıldır Belediye Mec 
Us üyeliği yaptığını 
belirten Ayyıldız, “Bu 
süreçteki hizmet ve 
emeklerimi AKP’ye 
helal etmiyorum." 
dedi. Haberi 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

gürsel şensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BÎRİMİ

Hayırlı olsun...
Gemlik Belediyesi Meclis kararıyla, Park ve Bah 

çeler Müdürlüğü’ne 480 bin liraya aldığı ağaç dik 
me ve sökme makinası almış.

Bundan sonra Gemlik'in her yanı inşallah ağaç \ 
larla donanır...

Bugünkü gibi beton yığını yerine, betonlar ara 
sında yüzlerce, binlerce ağaçla donanmış bir 
Gemlik'te yaşayacağız inşallah...

Alınan makinanın fiyatı 480 bin liraymış.
Yani, yarım milyon lira!..
En az 2 adet kasalı TIR fiyatına bir makina...
Bu makinanın yılın kaç günü iş yapacağını hep 

birlikte göreceğiz.
İnşallah yeni makinamızla birlikte Gemlik'in 

dört bir yanı, bugün olmayan yeşilliklerle dona 
nır. Devamı sayfa 4’de

• İş Yeri Hekimliği • Portör Muayeneleri
• îş Güvenliği Uzmanlığı $ İşe Giriş Raporu

• İlk Yardım Eğitimi ® Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

O Risk Analizi S Periyodik Kontroller

http://ww.gurselsensoyosgb.com - info@gurselsensoyosgb.com

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Katıl 
ORHANGAZİ - BURSA

Tel: 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

http://www.inanastirQrblak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/inanastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://ww.gurselsensoyosgb.com
mailto:info@gurselsensoyosgb.com
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen 5 bin 800 öğrenciye süt dağıtımına başlandığını söyledi

Ofcullartla süt dağıtımı başlaılı
ilçe Kaymakamı 
Cahit Işık, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Sayın Mehmet 
Ercümen ve Şube 
Müdürü Mehmet 
Duran ile birlikte 
Engürücük ilköğre
tim Okulu'nu ziyaret 
etti.
Başta eğitim kurum
lan olmak üzere 
ilçemizin sorunlarıy
la yakından ilgilenen 
ve saha ziyaretlerine 
önem veren İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, bu çerçevede 
Engürücük İlköğre
tim Okulu'nu ziyaret 
ederek öğretmenler
le ve öğrencilerle bir 
süre sohbet etti. 
Burada öğretmen
lerin sorunlarını din
ledikten sonra, 
Öğretmenlere 
hitaben, "Sizler 
insan yetiştiren, 
insana şekil veren 
bir mesleği icra 
ediyorsunuz. Bu açı
dan hem çok önemli 
hem de kutsal bir iş 
yapıyorsunuz.
Çocuklanmızı bir 
hamur misali 
işlerken içine bol 
miktarda sevginizi 
de katın. O zaman 
çevremiz birbirini 
seven insanlarla 
dolar." dedi.
İlçe Kaymakamı ve 
beraberindekiler

daha sonra sınıfları 
ziyaret ederek öğren 
çilerle tanıştılar. 
İlçe Kaymakamı, 
öğrencilere Milli 
Eğitim Bakanlığının 
Okul Sütü projesi 
kapsamında süt 
dağıtılacağını 
belirterek, süt 
içmenin insan 
sağlığına faydalarını 
anlattı.

5800 ÖĞRENCİYE 
ERCÜMEN SÜT 
DAĞITIMI BAŞLADI 
Daha sonra, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
okul sütü projesi ile 
Gemlik'te süt 
dağıtım işlemlerinin 
başladığını, herhan
gi bir problem yaşan 
madiğim, pazartesi,

çarşamba ve cuma 
günleri olmak üzere - 
haftada 3 gün 5 bin 
800 öğrenciye süt 
dağıtılacağını ifade 
etti.
Milli Eğitim Müdürü, 
süt içmenin önemine 
vurgu yaparak 
sütün; zihinsel, 
akademik başarıları
na ve sağlıklı yaşa
malarına da çok 
büyük katkı 
yapacağını söyledi. 
Okul ziyaretinden 
sonra İlçe 
Kaymakamı, Milli 
Eğitim Müdürü ve 
Şube Müdürü 
Engürücük Köyü 
Muhtarı ile birlikte 
Köy Kahvehanesin 
de köylüleri ziyaret 
ettler.
Kaymakam Cahit

Işık, burada da vatan 
daşlarla çay içerek 
onların sorunlarını, 
sıkıntılarını dinledi. 
Kaymakam olarak 
vatandaşa her za 
man yakın olduğu 
nu, her zaman 
sorunlarını iletebile- 
ceklerini ifade ettik
ten sonra özellikle 
Gemlik zeyti nine 
sahip çıkmak gerek-

tiğini söyledi.

BİRBİRİNİZİ SEVİNİZ 
Kaymakam Işık daha 
sonra köylülere 
selenerek, 
“Vatandaş olarak 
komşuların her 
zaman birbirlerini 
sevmeli, sevginin 
her güzelliğin- 
başıdır.” dedi.

Köy muhtarı Osman 
Çelik de, İlçe 
Kaymakamı ve 
yanındaki heyete 
okul ve köy 
ziyaretinden dolayı 
teşekkür ederek, 
“Köyümüzü ziyaret- 
enizden dolayı mem
nun olduk. Bizleri 
onurlandırdınız. ” 
dedi.

«AVM.’’’ , OCM

M

Hlm İM lll liran « Ifc *1IMİİMSI İlil
Gemlik Belediyesi' 
nin araç filosuna 
kattığı "Ağaç 
Sökme ve Dikme 
Makinesi" hizmete 
girdi.
Karsak Boğazında 
Karayollarının yap
tığı yol çalışmasın
da ortada kalan 15 
yıllık bir çınar 
ağacını sökerek, 
Gemlik Minibüs 
eski garajı Kent 
Meydam’nda açılan 
alana diken 
Belediye ekipleri, 
ilgi topladı. 
470 bin liraya mal 
olan Ağaç Sökme 
ve Dikme Makinesi

ilk ağacını söküp, 
yerine dikti. 
Ağaç dikim maki- 
nasının hizmete 
sokulmasında 
konuşan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, belediyenin 
araç filosuna kattık
ları makine 
sayesinde, ilçedeki 
tek bir ağacın bile 
katledilmeden, 
toprağıyla birlikte 
sökülüp, başka böl
gelere dikilebile- 
ceğini söyledi. 
Yirmi Beş ile Otuz 
Beş yaşları arasın
daki ağaçların zarar 
görmeden yeniden

değerlendirilebile
ceğine dikkat çeken 
Yılmaz, "Ağaç 
Sökme ve Dikme

Makinesi imara 
açılan veya kamu
laştırdığımız alan
larda kalan ağaç

ların yanı sıra, 
kentsel dönüşüm 
kapsamında değer
lendirilecek zeytin

liklerdeki zeytin 
ağaçlarının da 
sökülüp, başka 
yere dikilmesinde 
büyük faydalar 
sağlayacaktır. 
Toprağıyla birlikte 
ağaçlarımız değer
lendirilip, Milli 
servet kaybının 
önüne geçilirken, 
yeşil alanlar 
korunup, yeşil alan 
bölgelerinin sayısı 
da artacaktır." 
dedi.
Yılmaz, zeytinlikler
den sökülecek 
zeytin ağaçları için 
500 litrelik saksılar 
alındığını belirtti.
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Bursa'ıla 3î Kilogram tsf ar He Geçirildi
Bursa'nın merkez 
Yıldırım llçesi'nde, 
polis tarafından 
yapılan operasyon
da 31 kilo 400 gram 
esrar ele geçirildi. 
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesi'nde, 
polis tarafından 
yapılan operasyon
da 31 kilo 400 gram 
esrar ele geçirildi. 
Merkez Yıldırım 
İlçesi Hacivat 
Mahallesi'nde otu
ran 23 yaşındaki 
Mehmet Dağde 
len'in, torbacılara 
satmak üzere İstan
bul'dan 31 kilo 
esrar getirdiği

Oiomobil öğrencilere carmi:2 ııaralı
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde meydana 
gelen kazada iki 
öğrenci yaralandı. 
Orhaneli'ne bağlı 
Fadıl köyünde, 
Ramazan Tekin 
idaresindeki 16 EE 
720 plakalı özel 
oto, ilköğretim oku
lunda okuyan amca 
çocukları Fatma 
Alper (10) ve Ceren 
Alper’e (10) okul 
çıkışında çarptı.

Memurlaman ttordro yakma eylemi
Bursa'da, Büro 
Emekçileri 
Sendikası Şubesi 
üyeleri özlük hak
larının iyileştirilme
si için Adalet 
Sarayı önünde 
eylem yapıp maaş 
bordrolarını yaktı. 
Büro Emekçileri 
Sendikası Bursa 
Şubesi üyesi yak
laşık 20 kişi Adalet 
sarayı önünde 
toplanarak özlük 
haklarının iyileştir
ilmesi konusunda 
eylem yaptı. Grup 
adına konuşan 
Şube Başkanı 
Sürmeli Selçuk 
Söğüt, haklarına 
sahip çıkmak ve 
taleplerini elde 
etmek için 
mücadelelerini 
sürdüreceklerini

ihbarını alan 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube

Müdürlüğü Narko 
tik Büro ekipleri, 
harekete geçti. 
Şüphelinin evine 
operasyon

Öğle molasında 
yemeğe gittikleri

öğrenilen Fatma 
Alper’in ayağı

dile getirerek, "Bir 
taraftan adliye 
saraylarının 
yapıldığı iddia 
edilirken sarayların 
içinde çalışan yargı 
emekçilerine yok
sulluk dayatılmak
ta, her türlü talep
leri görmemezlik
ten gelinerek 
kazanılmış hakları 
gasp edilmektedir** 

dedi. Sendika 
olarak öncelikli 
isteklerinin çalışan
ların sırtındaki iş 
yükünün azaltılarak 
fazla mesai yapıl
masına gerek 
kalmayacak bir iş 
düzeninin oluştu
rulması olduğunu 
belirten Söğüt, 
şöyle konuştu:
"Genel olarak

düzenleyen polis 
ekipleri, 31 kilo 400 
gram esrar ele 
geçirdi. Gözaltına 
alınan Mehmet 
Dağdelen, pişman 
olduğunu söyledi. 
Emniyetteki 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk 
edilen Mehmet 
Dağdelen'in, Çorlu'
daki 5'inci Kolordu 
Komutanlığı'nda 
vatani görevini 
yaparken 2001 
yılında firar ettiği, 
ayrıca hırsızlık 
suçundan da 
arandığı ortaya 
çıktı 

kırılırken, Ceren 
Alper hafif yara
landı. 112 ambulan
sıyla Orhaneli 
Devlet Hastane 
si'ne kaldırılan 
öğrenciler, burada
ki ilk müdahalenin 
ardından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne sevk 
edildi. Kazayla 
alakalı jandarma 
soruşturma başlat
tı.

kamu çalışanları 
yoksulluk sınırının 
altında yaşamak
tadır. Yardımcı 
hizmetler sınıfında 
olan mübaşirlerin 
genel idari 
hizmetler sınıfına 
alınması için ivedi
likle yasal düzen
leme yapılmalıdır. 
Adalet 
Bakanlığı'ndan 
taleplerimizin 
yanında tüm 
kamuoyu ve AKP 
iktidarının bilmesi
ni istiyoruz ki iş 
güvencemizden 
asla ve asla 
vazgeçmeyeceğiz. 
Performans uygu
lamalarına boyun 
eğmeyeceğiz. 
Rotasyon uygula
malarına son diye
ceğiz."

Bir Günde 8 
Kamp Yakını Polise 

Başvurdu
Bursa'da bir 
günde yakınları 
kaybolan 8 kişi 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
müracaat etti. 
Yıldırım ilçesi 
Arabayatağı 
Mahallesi'nde Ö.Ö. 
isimli şahıs eşi 
O.Ö.'nün evden 
çıktığını ve bir 
daha geri dön
mediğini belirterek 
polis merkezine 
müracaat etti. 
Osmangazi Namık 
Kemal 
Mahallesi'nde de 
R.Ö. kızının evden 
ayrıldığını ve bir 
daha geri dön
mediğini belirterek 
polise başvu
rurken, 
Küçükbalıklı 
Mahallesi'nde A.Z. 
isimli kişi, E.Z. 
isimli oğlunun, 
Mustafakemalpaşa 
Zaferbey 
Mahallesi'nde A.B.

Motosikletle İznik 
Gölü Turunda 

Kazada Yaralandı
İstanbul'dan İznik 
Gölü çevresine tur 
düzenleyen moto
siklet grubunda 
bulunan 
46 yaşındaki Ömer 
Faruk Eryürek, 
motosikletinin 
devrilmesi sonucu 
yaralandı. 
İstanbul'dan İznik 
Gölü çevresine tur 
düzenleyen moto
siklet grubunda 
bulunan 46 yaşın
daki Ömer Faruk 
Eryürek, motosik
letinin devrilmesi 
sonucu yaralandı. 
Ömer Faruk 
Eryürek, İstanbul'
dan İznik Gölü 
çevresini dolaş
mak için motosik

Gemlik Körfez «!iemliılewıesi.Niıı

isimli vatandaş da 
İ.B. isimli oğlunun 
kayıp olduğunu 
belirterek polisin 
kapısını çaldı. 
Mudanya 
Hasanbey 
Mahallesi'nde H.P. 
isimli kişi S.P. 
isimli kızının, 
Keleş Yenice 
Mahallesi'nde A.Ş 
isimli vatandaş 
G.Ş. isimli eşinin, 
İnegöl 
Süleymaniye 
Mahallesi'nde H.G. 
isimli kişi de Ö.G. 
isimli eşinin kay
bolduğunu 
belirterek polis 
merkezlerine 
müracaat etti. 
Gürsu Zafer 
Mahallesi'nde O.B. 
de eşi S.B.'nin 
evden ayrıldığını 
ve bir daha ken
disinden haber 
alamadıklarını vur
gulayarak polise 
başvurdu 

letli bir grup ile 
yola çıktı. Eryürek, 
Orhangazi'ye bağlı 
Keramet köyü 
altında
34 ET 0100 plakalı 
motosikleti ile 
hareket 
halindeyken 
iddiaya göre 
yağışta kaygan
laşan yolda 
aracın kontrolünü 
yitirdi.
Motosiklet 
devrilirken, 
Eryürek yaralandı. 
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Ömer 
Faruk Eryürek, 
tedaviye alındı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaîl. com

Hayırlı olsun...
Gemlik yeşil fakiri bir ilçe..
Kordonu olmasa, dolaşacağınız bir alanı 

yok..
Parkı desen, park değil.
Ana Caddesinde yeşile hasretiz.
Ara sokakları ise ortada...
Gemlik’e içinden değil, tepeden bakacak

sın...
Görülen manzara hiç de iç açıcı değil.
Plansız, kargacık, burgacık yolları olan, bir 

yandan Kumla yönüne doğru uzanan, öte yan 
dan oyayiytamamen kaplayan içi içe geçmiş 
yapılar^.

Yani, yalnız insanların barınabildiği, ama 
soluk almada zorlandığı bir kent..

Bu kent, bu halinden nasıl kurtulur.
Kurtulabilir mi?
Kurtarmayacağı açık.
Çünkü birinci derecede deprem bölgesi 

olmasına karşın, plansızca yapılaşmış...
Yoğun biri yapı stoğu ile doldurulmuş.
Geleceği göremeyen yöneticiler, tarım ve 

turizm kentini, sanayi kentine çevirmişler.
Ama, planlamasını yapmamışlar.
Plan, hep arkadan gelmiş.
Aç gözlü yapsatçılar ile zevksiz yapılarla 

donanmış koca bir kent.
Ne yolları yol, ne evleri ev...
Bunlar arasında yeşili bulmak ise hayal...
Yeşilden vazgeçtim, önündeki mavi kör

fezi bile yok etmişiz...
Hala yediğini, içtiğini ve de çıkardığını 

temizleyemeyen bir şehir.
Yediklerini, içtiklerini doğrudan denize sa 

lan, bir belki dünyanın en güzel gün batımı 
nın yaşandığı körfezi kirleten bir kültür...

Böylesi perişan edilmiş bir kenti, bir ağaç 
dikme ve sökme makinasıyla kurtarmanın 
mümkünü yok.

Hangi alahları ağaçlarla donatacaklar me 
rak ediyorum.

Önce çevre kültürünü yaratacaksın insan
da.

İçinde çiçek yetişen, percerelerinden ergu
vanların, sümbüllerin, sarktığı balkonlu evle 
rin olacak.

Sırt sırta gezdiğin İstiklal Caddesi’nde, 
mevsimin en güzel çiçeklerinin kokularını 
çekeceksin içine!...

Yollarına sümkürülmeyen, tükürülmeyen, 
yediklerini, içtiği sigara izmaritini sokaklara 
atamayan, kapısının önünü temiz tutan bir 
Gemlik özleme var içimizde.

Kaldırımları olan, araçların değil, insan
ların gezindiği kaldırımları olan bir Gemlik...

Suların birikmediği, kışın yağmuru, çamu
ru olmayan, yazın tozunu çiğerlerine çekme 
yen yollan olan bir Gemlik...

Evlerine damacanayla su getirtilen değil, 
çeşmelerinde içilebilecek suları akan bir yeşil 
Gemlik istiyor gönlümüz.

Bunu görebileçekmim bilemiyorum.

1 yıl süre ile parti üyeliğinden uzaklaştırıldıktan sonra 
İlçe Yönetimince kesin ihracı istenmişti

FiKi Mıı MF'leıı istila illi
9 yıldır Belediye Meclis üyeliği yaptığını belirten 

Ayyıldız, “Bu süreçteki hizmet ve emeklerimi AKP’ye 
helal etmiyorum.” dedi

Ak Parti Belediye 
Meclis üyesi Fevzi 
Ayyıldız, dün AKP 
ile bağlarını kopardı. 
AKP İlçe yöneti 
mince İl Disiplin 
Kurulu’na şikayet 
edilerek, partiden 
ihracı istenen Fevzi 
Ayyıldız 1 yıl süreyle 
üyelikten uzaklaştır
ma cezasına çarp
tırılmıştı.
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz ile 
Belediye çalışma 
larında ters düşen 
Ayyıldız, Belediye 
yönetimini 
eleştirmesi ve 
belediye meclisinde 
çalıştığı komisyon
larda alınan kararlar 
ile AKP grubunun 
kararların çatışması 
üzerine komisyon 
kararlara uyması 
sonucu parti disipli
nine uymadığı iddia 
edilmişti.

Marmarabirlik’te karşılıklı atışmalar devam ediyor.

Marmarabirlik Eski 
Yönetim Kurulu 
üyesi İbrahim 
Aksoy, Birlik yeni 
yönetim kurulu 
üyesi Hüseyin Peker 
ve 72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Bahattin 
Malap’ın açıkla
malarına cevap 
verdi.
Aksoy, Birlik ana 
sözleşmesinin 14. 
maddesinin açık 
olduğunu, kendisin
den belge isteyen
lerin bu maddeyi iyi

NOTERDE 
İSTİFA ETTİ 
Gazetemizi arayan 
Fevzi Ayyıldız, dün 
noter kanalıyla AKP 
İlçe Başkanlığı’na 
gönderdiği yazıyla 
Belediye Meclis 
komisyon üyelik
lerinden ve AKP’den 
istifa ettiğini söyle
di.

okumalarına sağlık 
yerdi.
İbrahim Aksoy, 
koltuk meraklısı

olmadığını, 2008 
yılından beri Gemlik 
Kooperatifi ve Birlik 
Yönetim Kurulu

Ayyıldız gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
İl Disiplin 
Kurulu’nun aldığı 
haksız kararlar 1 yıl 
süreyle parti 
üyeliğinden uzak
laştırıldığını, alınan 
kararın haksız 
olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: 
“Bana istifadan 

başka çıkar yol 
bırakmadılar. 
Tarih bir gün ifti
ralarla, yalancı 
şahitlerle bana bu 
kararı layık görenleri 
de yargılayacaktır. 
İlçe Başkanı, Disip 
Un Kurulu Başkanı 
ve İl Başkanı arasın
da geçen 3 lü 
kumpas ile bu karar 
alınmıştır. 9 yıllık 
belediye meclis 
üyeliğim sırasında 
yaptığım hizmetler 
ve emeklerimi helal 
etmiyorum. Bu hak
sızlığı gören sağ
duyulu AKP’lilerin 
de istifa edeceğini 
düşünüyorum.” 
dedi.
Ayyıldız, bundan 
sonra Belediye 
Meclisi’nde Gemlik 
halkının yararına 
olan çalışmaları des 
tekleyeceğini 
söyledi.

üyeliğinde bulundu 
ğunu belirterek, 
“Bu süreç içinde 
Gemlik kooperatifini 
destekledim. Onlar 
için el kaldırdım. 
Kimseye hırsız 
demedim.
Kooperatifin kapan
maması için eski bir 
yönetici olarak 
ortakları uyardım. 
Hiçbir zaman koltuk 
sevdalısı olmadım. 
Zaten 1999 dan 2011 
yılına kadar 
koltuğum vardı. 
İnşallah 1 yıl sonra 
söylediklerim yaşan
maz. " dedi.
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Müteahhitler Derneğine 6 yeni iip »Mı
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Olağan 
Yönetim Kurulu 
toplantısında 
derneğe 6 yeni 
üyenin girişi yapıldı. 
GMD Yönetim 
Kurulu, geçen hafta 
Atatepe Sosyal 
Tesisİeri'nde Tepe 
Betopan A.Ş. işbir- 
liğiyle yapılan semi
neri ve derneğe üye
lik başvurusunda 
bulunanların talep
lerini değerlendirdi. 
Hamza Aygün 
başkanlığında 
toplanan GMD yöne
timi, seminerin çok 
verimli geçtiğini, 
katılımın da mem
nuniyet verici 
düzeyde olduğunu 
belirterek, bu ve 
benzeri toplantıların

devam etmesi gerek
tiğini belirttiler.
Çeşitli kuruluşlardan 
toplantı ve eğitim 
seminerleri için talep 
ler geldiğini ifade 
eden dernek yöneti
cileri, uygun zaman 
dilimlerinde bu talep 

ler doğrultusunda 
yeni seminerler ter
tip edileceğini belirt
tiler.

YENİ ÜYELER 
KABUL
EDİLDİ
Toplantıda GMD'ye 

üyelik başvurusunda 
bulunanların da 
değerlendirilmesi 
yapılarak; Aziz Taş, 
Kemal Öncü, Karsöz 
İnşaat Ltd. Şti., 
Murat Uslu İnşaat 
Ltd. Şti., Murat 
Aygün ve Orçe

İnşaat Ltd. Şti.'nin 
kabulü ile 6 yeni üye 
kaydedildi.
GMD Başkanı Hamza 
Aygün üyelik başvu
rusunda bulunan 
üyelerin kanaatlerini 
de aktardı.
Yeni üyelerin

GMD'nin faaliyetleri
ni yakından takip 
ettiklerini Atatepe 
Sosyal Tesisİeri’nde 
yapılan ısı yalıtım 
semine rinden sonra 
üye olmaya karar 
verdiklerini ifade 
etti.
Yeni katılımları 
GMD'ye taze kan 
olarak kabul ettik
lerini belirten Aygün, 
üye olmayı düşünen 
müteahhitler 
olduğunu ve bu 
müteahhitlerle 
görüşmelerin devam 
ettiğini, yakın gele
cekte katılımların 
artacağını belirterek 
GMD'nin emin adım
larla yürüyüşüne 
devam ettiğini 
söyledi.

MHP’ll kadınlara İl den destek
Milliyetçi Hareket 
Partisi Kadınlarının 
geçtiğimiz haftalar
da başlatmış oldu 
ğu toplantılara, 
Bursa İl Başkanlı 
ğından da katılım 
sağlandı. Bursa İl 
Kadın Kolları 
Başkanı Leman 
Şirin, MHP Bursa İl 
Başkanı Haşan 
ToktaşTn eşi Serap 
Toktaş'ta MHP 
Gemlik İlçe binasın
da yapılan toplan
tıya katıldılar.
İl Kadın Kofları 
Başkanı Leman 
Şirin, Gemlik'teki 
yeni oluşumdan 
memnun olduğunu 
dile getirerek, 
İl Başkanlığı olarak 
her türlü desteğe 
hazır olduklarını 
belirtti.
Şirin konuşmasının 
devamında 
"MHP'de siyaset 
yapmak tamamen 
gönüllülük esasına 
dayalıdır. Tüm bu 
esaslara rağmen 
kadınların bu şek
ilde bir araya 
toplanmaları bizleri 
ziyadesi İle mutlu 
ediyor. Gemlik'te 
gerçekleşen atılımı 
yakından İzliyoruz, 
bayanların etkin rol 
almaları da bizleri

ayrıca memnun 
eden noktadır" 
dedi.
MHP Bursa il 
Başkanı Haşan 
Toktaş'ın eşi, Serap 
Toktaş ise; "Gayret 
içerisinde olursak, 
yeni süreç daha 
olumlu yansıyacak
tır. Türkiye genelin 
de olduğu gibi 
Bursa ve ilçelerinde 
de teşkilat olarak 
çekilen zorlukların 
farkındayız. İnançla 
mücadele edersek 
en yakında olan 
yerel seçimlerde 
başarılı olacağımız 
ise aşikârdır. En 
büyük başarı bekle
nen ilçelerin başın
da da Gemlik 
gelmektedir" şek

linde konuştu. 
Toplantıya son
radan MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve 
Karacabey ilçe 
Başkanı da katıldı. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, katılımdan 
dolayı MHP'li kadın
lara teşekkür 
ederek başladığı 
konuşma sında 
şunlara değindi 
"29 Ocak 2012'de 
teşkila timiz blzlere 
görev verdi, bizler 
de layıkıyla yerine 
getirmeye çalışı 
yoruz. Bir yıl gibi 
kısa dönemde Gem 
llk'te söz sahibi 
olan, süreci belirle 
yen parti konumu

na geldik. 
Kadınlarımızın fikir
lerine yönetim 
süremiz boyunca 
önem verdik. En 
son Belediye Arsa 
satışı sürecinde 
hukuki anlamda 
destek olan, par
timiz için mesaisini 
harcayan Av. İlkim 
Şahin kardeşimize 
teşekkür ediyorum. 
Hiçbir önyargı olma 
dan odaklanmamız 
gereken nokta MHP 
'nin başarısı olmalı. 
Bu başarıda da 
kadın /arımızın payı 
olacağına eminiz. 
Fiilen süreci başlat
tık, kadınlarımızı 
daha faal görmek 
bizleri de mutlu 
edecektir."

SP, İsrail Patriotların 
güvencesinde 

Suriye'yi vuruyor
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığı’ndan 
yapılan yazılı açık
lamada, 
Ülkemizin komşu
larında veya böl
gesinde meydana 
gelen olayların 
Türkiye’yi 
ilgilendirmeyeceği 
düşünülemeye
ceği, İsrail’in 
Suriye’ye saldırı 
larının artarak 
devam edeceği 
belirtierek, 
“İsrail’in Suriye’de 
ki askeri tesisleri 
vurması, patriot- 
ların ülkemize 
getirilip aktif hale 
gelmesinin ardın
dan meydana 
gelmesi, patriot- 
ların hangi sebeple 
Türkiye’ye yerleş 
tirildiğinin işaret
lerini veriyor’’.
Aylardır 
Malatya/Kürecik’e 
kurulan radar sis
temi ve gazi 
şehirlerimize yer
leştirilen patriot- 
ların; İran’ı durdur
mak ve İsrail’i 
savunmak için 

olduğunu hep 
söyledik durduk. 
Bunu halkımıza ve 
bütün dünyaya 
duyurmak için 
Gaziantep’te mit
ing yaptık. Bunun 
için İskenderun’da 
miting yapmak 
istedik. Ülkemiz ve 
bölgemiz Türkiye 
üzerinden yapıla
cak bir savaşa 
doğru hızla sürük
leniyor.
Patriot batarya 
larının aktif hale 
getirilmesinin 
ardından İsrail’in 
saldırılarını 
genişleteceği, 
Suriye’yi daha 
geniş çaplı vura
cağı, İran’da yok- 
layıcı saldırılar 
düzenleyeceği 
muhakkaktır. İsrail 
Suriye'deki kar
gaşadan istifade 
ederek büyük ihti
malle bazı böl
geleri de işgal 
etmeye yeltenecek 
ve “Böylelikle 
İran’ın da dahil 
olacağı bölgesel 
çatışmalar başla 
yacaktır.” dedi İdi.
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OıkMtfıe IMmı Gıda lalam Kuruluyor
Bursa Ticaret 
Borsası'nın 
Orhangazi'de 
Marzim tesislerinde 
hayata geçirmeyi 
planladığı gıda 
laboratuarı için İlk 
adım atıldı.
Bursa Ticaret 
Borsası'nın 
Orhangazi'de 
Marzim tesislerinde 
hayata geçirmeyi 
planladığı gıda 
laboratuarı için ilk 
adim atıldı.
Uluslararası stan
dartlarda akredite 
gıda laböratuarı 
özerk yapıda hayata 
geçirilecek.
1 milyon dolara mal 
olacak laboratuarın 
yüzde SO'sînin Bursa 
Ticaret'Borsası ile 
Orhangazi TSO ve 
İznik TSO'na, yüzde 
50'lik hissesininse 
ortaklara ait olacağı

bildirildi. Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 1,5 
yıldır üzerinde çalış
maların yapıldığı 
gıda laboratuarı için 
Bursa Ticaret 
Borsası düğmeye 
bastı. Orhangazi'ye 
gelen Bursa Ticaret 
Borsası Başkanı 
Rıza Aydın, 
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Ergün

Efendioğlu, Meclis 
Başkanı Bekir Aydın, 
İznik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Yusuf 
Çeşmeci ve oda 
yöneticileri ile bir 
araya geldi. Aydın 
ve beraberindekiler 
daha sonra gıda la 
boratuarının kurula
cağı Marzim tesis
lerindeki arsa 
üzerinde inceleme 
yaptı.

Aydın, gıda laboratu
arının uluslararası 
standartlarda ve 
gelecekte ulus
lararası akredite 
olabilecek şekilde 
tasarlanacağını 
belirtti. Aydın, 
Orhangazi ve İznik 
ilçelerinin son 
büyük öneme sahip 
olduğunu belirterek, 
"İznik havzası 
tarımın gelişmiş 
olduğu bir bölge.

Buna mukabil 
zeytin ticareti de 
artık Gemlik, 
Orhangazi ve İznik 
havzasında toplan
mış durumda. 
Bugün artık bu 
bölge zeytin ticare
tine yön veren bir 
bölgedir. Marzim, 
Orzim Gemlik 
Zeytinciler Hali, İznik 
Zeytin Hali ile büyük 
zeytin üreticileri ve 
işleme tesisleri bu 
bölgede toplanmış. 
Dolayısıyla gıda 
laboratuarının bu 
bölgede olması 
son derece 
normaldir" dedi. 
Bursa Ticaret 
Borsası Başkanı 
Rıza Aydın, gıda lab
oratuarının 1 milyon 
dolara mal olacağını 
belirterek, 
'Bu maliyetin ve la 
boratuarın işletme 

hakkının yüzde 50'si 
Orhangazi TSO ve 
İznik TSO ile birlikte 
Bursa Ticaret 
Borsası'nın olacak. 
Kalan yüzde 50'lik 
bölüm ise ortaklara 
açılacak" dedi. 
Mayıs ayında 
inşaata başlamayı 
hedeflediklerini 
belirten Aydın, 
"Laboratuarı 
kurmak belki zor 
olmayacak. Ama 
onun uluslararası 
akredite bir hale 
getirilmesi her şey
den mühim.
Türkiye'nin, bu böl
gesinin böyle bir 
laboratuara ihtiyacı 
zaten var. Burada 
bunu hayata 
geçirdikten 
sonra geleceği de 
düşünmek lazım" 
diye konuştu
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liilMİ Mil İtin Mitti Mi
Savcı, 28 Şubat 
soruşturması kap
samında ifade veren 
7 generalin tutuk
lanması istedi.
28 Şubat 
Soruşturması kap
samında Ankara 
Adliyesi'ne getirilen 
8 emekli askerden 
7'si, savcılık 
sorgusunun tamam
lanmasının ardından 
tutuklama talebiyle 
mahkemeye sevk 
edildi.
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın 
yürüttüğü 28 Şubat 
Soruşturması kap
samında ifadeye 
çağrılan emekli 
Tuğgeneral Metin 
Yaşar Yükselen, 
emekli Albay Cengiz 
Koşal, emekli 
Tümgeneral Fuat 
Büyükcivelek,

"Yapı Denetim Yönetmeliğindeki
Değişiklik Kaos Oluşturur"
Yapı Denetim 
Kuruluşları Birliği 
Genel Başkanı 
Hüseyin Kaya, 5 
Şubat tarihinde 
Resmi Gazete'de 
yayınlanan yapı 
denetim uygulama 
yönetmeliğindeki 
değişikliğin firma 
sayısını artıracağını 
belirterek, "Bu 
Türkiye'de kaos 
oluşturur.” 
Yapı Denetim 
Kuruluşları Birliği 
Genel Başkanı 
Hüseyin Kaya, 5 
Şubat tarihinde 
Resmi Gazete'de 
yayınlanan yapı 
denetim uygulama 
yönetmeliğindeki 
değişikliğin firma 
sayısını artıracağını 
belirterek, "Bu 
Türkiye'de kaos 
oluşturur. 
Yönetmelik bir kez 
daha gözden 
geçirilmeli" dedi.

Sarsılmaz ise 
serbest bırakıldı.

emekli Tümgeneral 
Ayhan Cansevgisi, 
emekli Korgeneral 
Temel Batmaz 
Dandin ve emekli 
Tuğgeneral Refik 
Zeytinci ile emekli 
Albay Ziya Öztoprak 
tutuklama talebiyle 
mahkemeye sevk 
edildi.

Emekli Korgeneral 
Abdullah Cahit

1

AŞ

Yapı Denetim 
Kuruluşları Birliği 
Bursa Şubesi, 5 
Şubat 2013'te 
yürürlüğe giren 
Yapı Denetimi 
Uygulama 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği 
masaya yatırdı. 
Yapı Denetim 
Kuruluşları Birliği 
Genel Başkanı 
Hüseyin Kaya, 
kentsel dönüşümü 
önemsediklerini

DÜN 4 
GENERAL 
TUTUKLANMIŞTI 
Soruşturmada dün 
tutuklama istemiyle 
TMK'nın 10. madde
siyle görevli Ankara 
Nöbetçi 3. No'lu 
Hakimliği'ne sevk 
edilen, 5 şüpheliden 
emekli Orgeneral 

A

1 
t

belirterek, "Mutlaka 
bu dönüşüm 
olmalı. Yıkılma 
durumu 7 milyona 
yakın binadan 
bahsediliyor.
Bu binaların yüzde 
6O'ı çürük.
Mutlaka yapı dene
tim kuruluşları 
burada görev 
alması lazım" şek
linde konuştu.
Kaya, yapı denetim 
uygulama yönet
meliğinin yapı 
denetim firma 
sayısını artıracağını 

Orhan Yöney, 
emekli Oramiral 
Hayri Bülent 
Alpkaya, emekli 
Korgeneral 
Koksal Karabay ve 
emekli Koramiral 
Altaç Atılan tutuk
lanmış, emekli 
Tümgeneral Ersin 
Yılmaz adli kontrol 
şartıyla serbest 
bırakılmıştı. 
Tutuklanmalarına 
karar verilen emekli 
Orgeneral Yöney, 
emekli Oramiral 
Alpkaya, emekli 
Korgeneral Karabay 
ve emekli Koramiral 
Atılan, Ankara 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne ait 
minibüsle eskort 
eşliğinde Sincan F 
tipi Cezaevi'ne 
götürülmüştü.

ifade ederek, 
"Bu uygulama 
kaos getirir, haksız 
rekabet oluşturur, 
kaliteden, 
mühendislikten ve 
diğer konulardan 
taviz verilmesine 
yol açar. Kesinlikle 
merdiven altı kuru
luşların çoğal
masının önünü 
açar. Bu olumsu
zlukları bakanlığın 
görmesi lazım. 
Tekrar bu yönet
melik düzenlen
melidir" şeklinde 
konuştu.
Yapı Denetim 
Kuruluşları Birliği 
Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
Bursa Şube 
Başkanı Tuncer 
Dikensek ise, 
yönetmeliğin bazı 
olumsuzlukları 
beraberinde 
getirdiğini 
ifade etti

Süleyman 
Demirci Hastaneye
I Kaldırılın

Dün Sabah saat
lerinde rahatsı
zlanan Süleyman 
Demirel, tedavi 
altına alındı.
9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman 
Demirel'in 
mevsimsel sol
unum yolu enfek
siyonu nedeniyle 
tetkik amacıyla 
geldiği Özel 
Güven 
Hastanesi’nde 
destek tedavisi 
aldığı ve iyileşme 
sürecinin hızla 
devam ettiği 
bildirildi. 
Demirel'in özel 
doktoru Aylin 
Cesur, Demirel'in 
sağlık durumuyla 
ilgili yaptığı açık
lamada şunları 
kaydetti: 
"Sayın 9.
Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel 
mevsimsel 
solunum yolu 
enfeksiyonu 
nedeniyle Ankara 
Güven 
Hastanesi'ne 
tetkik amacıyla 
geldi. Sayın 
Demirel halen 
destek tedavisi 
almakta ve

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

IGÜNM MW1İK BASIim
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

iyileşme süreci 
hızla devam 
etmektedir. Sayın 
Demirel'in kısa 
zamanda taburcu 
olacağı 
düşünülmektedir." 
Demirel'in sağlık 
durumunu merak 
edip ilgilenenlere 
mesajını da ileten 
Cesur, "Sayın 9. 
Cumhurbaşka 
nımız sağlık 
durumunu merak 
edip ilgilenen tüm 
sevenlerine 
'endişeye mahal 
olmadığını, iyi 
dilek ve teşekkür
lerini' iletmekte
dir" diye konuştu. 
1 HAFTADIR 
HASTANEDE 
İDDİASI 
Yaklaşık bir 
hafta önce 
hastaneye giden 
Demirel'in bir 
akciğer enfeksi 
yonu nedeniyle 
rahatsızlandığı 
tespit edildi. 
Hastalığın ev 
koşullarında 
tedavisi mümkün 
olmadığı için 
Demirel, Güven 
Hastanesi’nde 
tedavi altına 
alındı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kumlaspor’a malzeme desteği
Mart ayında başla 
yacak Bursa 2. 
Amatör Küme 
Liginde şampiyon
luğu hedefleyen 
Gemlik Kumla 
spor'a Belediye'den 
malzeme yardımı 
geldi.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
kulübün 2. Amatör 
Küme A takımının 
yanı sıra, U 12, U 13 
ve U 15 takımına 80 
takım malzeme tes
lim edildi.
Malzeme dağıtımı 
öncesinde Kumla 
Spor yönetimi 
tarafından futbolcu
lara ve protokole 
yemek verildi.
Tören 11 Eylül 
Ömer Kahraman Ek 
Hizmet Binası 
Düğün Salonunda 
gerçekleşti.
Kumla Siteler 
Mahallesi Muhtarı 
Abdullah Satı, 
Şükrü Alemdar

Mahallesi Muhtarı 
Kemal Karadeniz, 
Mimi Reis Mahallesi 
Muhtarı Abdullah 
Ünal, Kumla Spor 
Teknik Direktörü 
Memduh Oruç, Ak 
Parti Kumla Gençlik 
Kolları Sorumlusu 
Serdar Malyemez 
ve Yönetici Bayrak 
Doğu'nun da 
katıldığı yemekli 
malzeme teslim 
töreninde konuşan

Kulüp Başkanı 
Ekrem Taraklı, 40 
yıl sonra Kumla 
Sahasını yenileyip, 
modern hale 
getiren Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
etti.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a amatör 
spor kulüplerine 
yönelik malzeme 
yardımı ve desteği 

adına da teşekkür 
eden Ekrem Taraklı, 
belediye meclis 
kararı uyarınca 
maddi yardım da 
alabilecekleri için 
ayrıca mutlu olduk
larını kaydetti. 
Kumla Spor olarak 
U 11 branşında bile 
futbolcu yetiştir 
meye başladıklarını 
kaydeden Ekrem 
Taraklı, Kulüp 
Antrenörü Memduh

Oruç'un da UEFA B 
Kategorisi Teknik 
Direktörlük Lisansı 
aldığını hatırlattı. 
Yaz aylarında peri 
yodik hale getire
cekleri futbol 
okullarını açacak
larını ifade eden 
Taraklı, Kumla 
Spor'a ve İlçe 
sporuna yönelik 
hizmetleri sürdüre
cekleri sözünü 
verdi.
Yılmaz'da, Umur 
bey'e bir, 
Kurşunlu'ya iki 
saha yapılacağını 
anlatarak, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Suni 
Çim Sahası yapımı, 
Gemlik ve Kumla 
sahalarının yenilen
mesi, üniversite 
yerleşkesine açılan 
halı sahanın yanı 
sıra ikinci halı saha 
yapımına da 
başlanacağını açık
ladı. Kumla 
sahasını kamu

laştırma sonrasında 
büyütüp, bölgeye 
spor kompleksi 
yapım sözü de 
veren Refik Yılmaz, 
Gemlik tarihinin 
spora ve alt yapıya 
yönelik en büyük 
yatırım hamlesinin 
kendi dönemlerinde 
başlatıldığını vurgu
ladı. Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, amatör spor 
kulüplerine yönelik 
yardımların ayrım 
yapmadan 
sürdürüleceğini de 
sözlerine ekledi. 
Yenilenen Kumla 
sahası açılışında 
Refik Yılmaz'a "10" 
Numaralı Kumla 
Spor forması 
hediye eden Kulüp 
Başkanı Ekrem 
Taraklı, malzeme 
teslim töreni son
rasında bu kez "16" 
numaralı formayı 
Refik Yılmaz'a 
hediye etti

Çocukların Aileleriyle 
Maç İzlemesine İzin 

Çıkmadı

Yazıcı «e Karaman, Bursaspor 
K2 Takımının Maçını İzledi

Bursaspor 
Kulübü'nün, 10 yaş 
ve altındaki çocuk
ların maçlara 
ebeveynleri ile bir
likte bilet almadan 
izlemeleri yönünde 
Türkiye Futbol 
Federasyonu'na 
yaptığı başvuru red
dedildi.
Bursapor'dan 
yapılan açıklamada, 
4 Şubat 2013 tari
hinde Türkiye 
Futbol Federasyonu 
Genel 
Sekreterliği'ne 10 
yaş ve altındaki 

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

çocukların, maçlara 
ebeveynleri ile bir
likte biletleri olma 
dan alınabilmesi 
hususunda yazılı 
bir başvuruda bu 
lundukları belirtildi. 
Açıklamada şöyle 
denildi: "Bu başvu
rumuz, Tff Maç 
Planlama 
Müdürlüğü tarafın
dan, 13 Şubat 2013 
tarihinde 'talebiniz 
Futbol Müsabaka 
Talimatı'nın 16/1 
maddesi uyarınca 
federasyonumuzca 
uygun

görülmemiştir' şek
linde cevap
landırılmıştır. 10 
Yaş ve altı çocuk
ların tribüne 
ebeveynleri ile bir
likte, indirimli 
biletlerle alınabilme
si hususu da, 
Federasyon'un yine 
mevcut talimatları 
gereği, aynı 
tribünde farklı fiyat 
uygulaması yapıla
mayacağı gerekçe
siyle kabul 
görmemiştir."

Bursaspor A2 fut
bol takımının, 
Vakıfköy Orhan 
Özselek Tesisle 
ri'nde oynadığı 
karşılaşmanın sür
priz izleyicileri 
vardı. Bursaspor 
Kulübü Başkan 
İbrahim Yazıcı, 
Teknik Direktör 
Hikmet Karaman, 
Futbol Şube Sorum 
lusu Erkan Kamat, 
Menajer Süha Sidal 
ile birlikte karşılaş
mayı izledi. 
Sözleşmesi uzatıl
ması düşünülen fut
bolcuları dün bir 
kez daha izleyen 
Başkan İbrahim 
Yazıcı ve Erkan 
Kamat 1-1 sona 
eren mücadeleden 
mutlu ayrıldı. 
Bursaspor'un tek 
kale oynadığı 
karşılaşmada

74'üncü dakikada 
Batuhan Altıntaş'ın 
golüyle 1-0 öne 
geçti. 78'nci dakika
da Bucaspor Haşan 
ile karşılık verdi. 
Karşılaşma ise 1-1 
sona erdi.
KARAMAN 
"BURASI BİZİM 
FABRİKAMIZ" 
Vakıfköy Orhan 
özselek Tesisle 
ri'nde inceleme

lerde bulunan 
Bursaspor Teknik 
Direktörü Hikmet 
Karaman, "Burası 
bizim altyapı fab
rikamız. Burada 
bizler çok çalışıp 
futbolcular üret
meliyiz. Bu güne 
kadar alınan başa 
rıların da üzerine 
çıKmamız gereki 
yor" şeklinde de 
ğerlendirme yaptı.
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İl M İM İMİM W
önümüzde Norveç 
vardı onu da sol
ladık. Ne yazık ki 
benzin fiyatında 
şampiyonuz!
13 Şubat'ta ben
zinin litresi 2.67 
dolara çıktı ve en 
pahalı benzin kul
lanan ülke sırala
masında Norveç ile 
yarışan Türkiye bir
inciliğe yükselmiş 
oldu.
3-18 ocak arasın
daki benzin fiyat
larının baz alındığı, 
Bloomberg'in 60 
ülkeyi kapsayan, 
Benzin Fiyatları 
Endeksi'nde 13 
Şubat itibarıyla 
benzinin litresinin 
2.67 dolara 
satıldığı Türkiye ilk

Para anı 770.7 Milyar TL'ye Gerileıli
En geniş tanımlı 
para arzı M3, 1-8 
Şubat 2013 haf
tasında 2 En geniş 
tanımlı para arzı 
M3, 1-8 Şubat 2013 
haftasında 2.2 mil
yar TL azalışla 770 
milyar 728 milyon 
583 bin TL 
düzeyine geriledi 
En geniş tanımlı 
para arzı M3, 1 -8 
Şubat 2013 haf
tasında 2 En geniş 
tanımlı para arzı 
M3, 1-8 Şubat 2013 
haftasında 2.2 mil
yar TL azalışla 770 
milyar 728 milyon 
583 bin TL 
düzeyine geriledi. 
Para arzını oluştu
ran büyüklüklerden

sırada yer aldı. 
Habere göre 
Ağustos ayındaki 
listede ilk sırayı 
Norveç almıştı. Bu 
ülkede benzinin 
litresi 2.60 dolarda 
kaldı. Norveç'i 2.45 
dolarla Hollanda 
izledi.
Benzinin en ucuz 
olduğu ülke ise 3.7 

dolaşımdaki para 
1-8 Şubat 2013 
haftasında 436.2 
mi'İyon TL artışla 
53 milyar 358.3 
milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşirken, vadesiz 
TL mevduat ise 4.4 
milyar TL azalışla 
64 milyar 527 
milyon TL’ye indi. 
Anılan dönemde 
vadesiz döviz 
mevduat 455.5 
milyon TL gerile
meyle 34 milyar 
331.3 milyon TL 
olurken, vadeli 
Türk parası mevdu
at 3 milyar TL 
artışla 407 milyar 
140.5 milyon TL'ye 
yükseldi. Söz

litrenin 6 sente 
satıldığı Venezuela 
oldu. 95 oktan ben
zinin litresi 
Türkiye'de ocak 
ayında iki kez zam- 
lanmış, 8 ve 10 
kuruşluk iki zam
mın ardından ben
zinin litresi 4.85 TL 
seviyesine çık
mıştı.

konusu dönemde, 
vadeli yabancı para 
mevduatı ise 836.8 
milyon TL azalışla 
169 milyar 
87.8 milyon TL 
düze yinde 
gerçekleşti.
Anılan bir haftalık 
dönemde repo 
hacmi 318.8 milyon 
TL azalışla 5 milyar 
655 milyon TL'ye 
gerilerken, para 
piyasası fonların
daki para 10 mily
on TL artışla 1/ 
milyar 297.8 milyon 
TL, ihraç edilen 
menkul kıymetler 
371 milyon TL 
artışla 19 milyar 
331 milyon TL 
oldu.

Türkiye İstatistik 
Kurumu, 2012 tur
izm gelirini 29 mil
yar 351 milyon 
dolar olarak revize 
etti.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2012 yılı için 23,4 
milyar dolar olarak 
açıkladığı turizm 
gelirini 29,4 milyar 
dolar, 4,1 milyar 
dolar olarak açık
ladığı turizm gideri
ni de 4,6 milyar 
dolar olarak revize 
etti. TÜİK, 2001- 
2012 yıllarını kap
sayan "Turizm İsta
tistikleri Revize 
Sonuçlan"nı açık
ladı. Buna göre, 
daha önce 2012 
yılında 23 milyar 
440 milyon dolar 
olarak açıklanan 
turizm geliri, 5 mil
yar 911 milyon 
dolar artarak 29 
milyar 351 milyon 
dolar olarak revize 
edildi. Aynı şek
ilde, turizm geliri 
için 2012 yılında 
637 dolar olarak 
açıklanan kişi başı
na ortalama harca
ma, 161 dolar 
artarak 798 dolar 
olarak yeniden 
hesaplandı. Yurt 
içinde ikamet edip 
başka ülkeleri 
ziyaret eden vatan
daşların harca
malarından oluşan 
turizm gideri de 
güncedendi. Daha 
önce 2012 yılı için 
4 milyar 51 milyon 
dolar olarak açık
lanan turizm gideri 
542 milyon dolar 
artış kaydederek 4 
milyar 593 milyon

dolara revize edil
di. Turizm 
giderinde, aynı yıl 
698 dolar olarak 
açıklanan kişi başı
na ortalama harca
ma, 94 dolar yük
selerek 792 dolar 
olarak hesaplandı. 
YENİ GELİR VE 
GİDERLER 
Revizyona ilişkin 
TÜİK’den yapılan 
açıklamada, 
Eurostat ve Dünya 
Turizm Örgütünün 
turizm istatistikleri 
metodolojisinde 
son yıllarda yaptık
ları yenilikler 
dikkate alınarak 
yayınlanmakta olan 
turizm istatistikleri 
metodolojisinin 
güncellendiği belir
tilerek şunlara yer 
verildi: 
"Eurostat ve Dün 
ya Turizm Örgütü 
nün turizm istatis
tikleri metodolo
jisinde son yıllarda 
yaptıkları yenilikler 
dikkate alınarak 
kurumumuz 
tarafından yayın
lanmakta olan tur
izm istatistikleri 
metodolojisi gün- 
cellenmiştir. Bu 
kapsamda, ulus
lararası tanımlara 
uygun olarak yerli 
firmalar tarafından 
taşınan ziyaretçi
lerin uluslararası 
ulaşım harca

maları, marinalarda 
ziyaretçilerin yap
mış oldukları har
camaları kapsayan 
marina hizmet 
bedelleri ve ziyaret 
çilerin ülkemizde 
yapmış oldukları 
GSM dolaşım har
camaları turizm 
gelirine dahil 
edilmiştir. Turizm 
giderine ise yine 
uluslararası tanım
lara uygun olarak 
yabancı firmalar 
tarafından taşınan 
vatandaşların ulus
lararası ulaşım har
camaları ve vatan
daşlarımızın yurt- 
dışında yapmış 
oldukları GSM 
dolaşım giderleri 
eklenmiştir. 
Yukarıda belirtilen 
kapsam güncelle 
meşinin yanı sıra, 
turizm gelir ve gi 
der hesapla
malarında kullanıl
makta olan Türki 
ye'ye paket tur ile 
gelen ziyaretçilerin 
paket tur harca
malarından (gelen 
paket tur) 
Türkiye'ye kalan 
pay ile yurtiçinde 
ikamet edip diğer 
ülkeleri ziya ret 
eden vatandaşların 
paket tur harca
malarından (giden 
paket tur) yurtdışı- 
na kalan pay da 
güncellenmiştir.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

_______ 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 go 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 5.13 23 2Ş
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
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
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 513 *|O 79

S13 30 33
Tuncay Otogaz
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4499 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IfflKSİBtlİ
VENÜS SİNEMASI 

CELAL İLE CEREN: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30 
CM101MMXI FUNDA- 

MENTALS:11:30-14:30- 
17:30-20:30

G.D.O KARAKEDİ:
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15 
REZERVASYON 

5133321
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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

MANASTIR EMLAK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
16 Şubat 2013 Cumartesi www.gemMkkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik’te serbest 
Kıyafet haşlam

Milli Eğitim Bakanhğı’nın okulla 
ra serbest kıyafetle gidilmesi ile 
ilgili yönetmelikte yaptığı değişik 
liğin 2014 yılında uygulanmaya 
başlaması kararına karşın, okul 
larda Gemlik’teki okulların bazı 
larında serbest kıyafet uygula
ması başlatıldı. Sayfa 4’de

MlııiıMlıiıgım'tf
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Gemlik Zeytinin Başkentidir’ dedi ve ekledi:

II II

Marmarabirlik yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, Gemlik Kooperatifi’ni kapatıp, Orhangazi 
Kooperatifine bağlanacağı yönündeki söylemi 
yapan kişilerin teslimiyetçi bir zihniyet taşıdığını 
söyledi. Asa, “Gemlik Kooperatifinin kapatılarak, 
Orhangazi Kooperatifi’ne bağlanmasına ilk önce 
onların karşı çıkması gerekirdi" dedi. Eleştiri 
yapanlar ortaklan düşünmüyorlar” diyen Hidamet 
Asa, “Bizler, eleştiriye açığız. Hizmet ile eleştiril 
mekten kaçınmayız. Şu an üreticinin ürün bedel
lerini ödemekteyiz. ” dedi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmall.com

Güne Bakış gürsel şensoy
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Hızlı tren, İpek böceği 
tramvay, deniz uçağı vs..

Bursa Büyükşehir Belediyesi çağı yakalamaya 
çalışıyor...

Bursa, Türkiye’nin batıda en gelişmiş illerinden 
biri sayılır.

Günümüzde gelişmişlik, sanayinin büyüklüğüy 
le ölçülmüyor.

Eğitim, sağlık, ulaşım, sosyal güvenlik gibi 
diğer etkenlerin de gelişmişliği önemli..

Bursa eğitim konusunda, derslik sayısını yüzde 
yüze çıkarmış bir il değil.

Sadece 1 üniversitesi var. İkinci devlet üniversi 
tesi ve vakıf üniversitelerinin açılması kararı 
alındı ama kurulması yıllar sürer.

Devamı sayfa 4’de

• İş Yeri Hekimliği • Portör Muayeneleri

• İş Güvenliği Uzmanlığı 0 İşe Giriş Raporu
• İlk Yardım Eğitimi 0 Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu

• Risk Analizi • Periyodik Kontroller

http://www.gursekensoyosgb.com - info@gursekensoyosgb.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
sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemMkkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmall.com
http://www.gursekensoyosgb.com
mailto:info@gursekensoyosgb.com
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Gemlik Zeytinin Başkentidir’ dedi ve ekledi:
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Marmarabirlik yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Gemlik Kooperatifi’ni kapatıp, 
Orhangazi Kooperatifi’ne bağlanacağı yönündeki söylemi yapan kişilerin teslimiyetçi bir 
zihniyet taşıdığını söyledi. Asa, “Gemlik Kooperatifi’nin kapatılarak, Orhangazi 
Kooperatiefi’ne bağlanmasına ilk önce onların karşı çıkması gerekirdi” dedi.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
“Sofralık zeytine 
adını veren Gemlik 
Kooperatifı’ni kapat
maya kimsenin gücü 
yetmez.” dedi.
72 Notu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Koopera 
tifi’ni ziyaret eden 
Hidamet Asa, yöne
tim kurulu üyeleri ile 
biraraya geldi.
Son günlerde yerel 
basında Gemlik 
Kooperatifi ile ilgili 
çıkan haberlere 
değinen Asa, şu 
açıklamayı yaptı: 
“Sofralık zeytinin 
adını aldığı Gemlik, 
zeytinin başkentidir. 
Gemlik kooperatifini 
kapatmaya kimse 
nin gücü yetmez. 
Marmarabirlik ticari 
bir kurum olduğu 
için eleştirilecek yer 
genel kuruldur. 
Söz konusu eleştiri 
lerde kooperatifinin 
zaran ile açıklama 
lara verilecek ceva 
bımız şudur.

n

İM

M
OM

2011 yılında mey
dana gelen doğal 
afet nedeniyle, zey
tinin su kaybetme 
siyle küçülerek 
barem düşüklüğüne 
sebep olmuştur. 
Gemlik Kooperatifi’ 
nin aldığı toplam 
zeytin miktarı 1700 
ton yağlık, 2300 ton 
sofralık zeytindir. 
Bu zeytin 300-460 
kalibre arasındadır.

Kooperatifin satışları 
lira bazında ortala
ması düşük olmasın
dan zarar doğmuş
tur.
Bununla ilgili koope 
ratif yönetim kurulu
nun yapacağı her 
hangi bir şey yoktur. 
Doğal afet sebebi ile 
arz talep dengesi 
değiştiğinden, yani, 
ince taneli zeytinin 
düşük olmasından 

kaynaklandığını, 
Gemlik kooperati 
finin ortakları adına 
Gemlik Kooperatifi 
kapatılıp, Orhangazi 
Kooperatifi’ne 
bağlanacağı yönün
deki söylemi yapan 
kişiler teslimiyetçi 
bir zihniyet taşıyor. 
Kooperatifin gele
ceği açısından 
değerlendirildiğinde, 
Gemlik Kooperatifi’ 

nin Orhangazi 
Kooperatifi’ne 
bağlanmasına ilk 
önce onların karşı 
çıkması gerekirdi. 
Bu teslimiyetçi zih
niyet ile hareket 
etmeleri, Kooperatife 
zarar vermektedir. 
Bizler, eleştiriye 
açığız.
Hizmet ile eleştiril 
mekten kaçınmayız. 
Şu an üreticinin 

ürün bedellerini öde
mekteyiz.
Gübre dağıtımı sürü 
yor. İlaç dağıtımı 
yapılacak.
Eleştiri yapanlar 
ortaklan düşünmü 
yorlar.
En azından hizmet 
açısından ortaklann 
lehine olan açıkla
malarda bulun
malarını temenni 
ederim.” dedi.

CGD Gemlik Belediyesi ni ziyaret etti
Bursa Çağdaş 
Gazeteciler Derneği 
(ÇGD) yeni yönetim 
kurulu üyeleri, > 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret etti. 
Geçtiğimiz gün
lerde yapılan 
olağan gelen kurul
da Yüksel Baysal 
Başkanlığında 
seçilen yeni yöne
tim kurulu üyelerini 
temsilen Başkan 
Yardımcısı Aykut

Güngör ve Genel 
Sekreter Mustafa 
özdal, Gemlik

Belediye lokalinde organize
Başkanvekili Refik edecekleri kah- 
Yılmaz'ı ÇGD valtıya davet ettiler.

Saygın ve etkili bir 
Gazetecilik örgütü 
olan ÇGD'nin yeni 
yönetimini kutlayıp, 
başarılar dileyen 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Yüksel Baysal kut
ladı.
Gemlik'e yapılan 
hizmetler konusun
da ÇGD yönetim 
kurulu üyeleri 
Aykut Güngör ve 
Mustafa özdal ile 
sohbet eden Refik 
Yılmaz, "Gemlik'te

değişim 2013 yılın
da da devam ede
cek" diye konuştu. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Aykut 
Güngör ve 
Mustafa özdal'ın 
ÇGD yeni yönetimi 
adına kahvaltılı 
davetine de seve 
seve katılacağım 
bildirerek, 
"Sizlerle birlikte 
olmak bizim için 
büyük bir mutluluk
tur" dedi.



16 Şubat 2013 Cumartesi Gemlik KBrfez Sayfa 3

İnegöl’de 69 yaşın
daki Turgut Öztürk, 
cuma namazına 
giderken eşleri 
arasındaki tartışma 
yüzünden kavga 
ettiği amcasının 
oğlu 63 yaşındaki 
Muhittin Öztürk'ü 
bıçakla ağır yara 
ladı. Yaralanan 
Muhittin Öztürk 
hastaneye kaldın 
lirken, Turgut 
Öztürk gözaltına 
alındı.
Cuma namazına 
evinin yakınında 
bulunan Halitpaşa 
Camisine giden 
Turgut Öztürk ile 
cami önünde karşı 
taştığı amcasının 
oğlu Muhittin 
Öztürk arasında, 
küfürlü münakaşa 
eden eşleri yüzün
den tartışma çıktı. 
Kendi eşlerini

savunan kuzenler 
arasında yaşanan 
gerginlik kavgaya 
dönüştü.
Turgut Öztürk, 
belinden çıkardığı 
bıçakla Muhittin 
Öztürk'ü, boynu, eli 
ve bacağından 
yaraladı. Kanlar 
içerisinde yere 
yığılan Muhittin 
Öztürk'e ilk müda-

haleyi Cuma 
namazı için camiye 
gelen kişiler yaptı. 
Vatandaşlar tarafın
dan özel bir araçla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine kaldırılan 
Muhittin Öztürk, 
burada yapılan 
müdahalenin ardın
dan ameliyata 
alındı.

Ağır yarala nan 
Öztürk'ün sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
belirtildi.
Kuzenini bıçak
layan Turgut 
Öztürk ise, 
olay yerinin 
yakınlarında suç 
aletiyle birlikte 
polis ekipleri 
tarafından yaka
landı. Yaralanan 
kişinin akra
balarının saldırma
ması için bir süre 
yakınlardaki büfe 
de tutulan Turgut 
Öztürk, takviye 
ekiplerinin 
gelmesinin ardın
dan ifadesi alınmak 
üzere Emniyet 
Müdürlüğüne 
götürüldü.
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

NIIMtZKlıiııHeflN
Bursa’da bir kişiyi 
hesabınızdaki 
paradan PKK’ya 
yardım ediliyor 
deyip, dolandır
maya çalıştılar. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çekirge 
Mahallesi’nde mey
dana gelen olayda, 
N.S. isimli şahsı 
arayan 
dolandırıcılar, 
‘Hesabınızdaki 
paradan PKK’ya 
yardım ediliyor, 
bizim hesabımıza 
150 bin TL yatır-

manız gerekiyor’ 
dediler. Bu durum 
üzerine bankaya 
N.S. hesabındaki

parasını çekmek 
istedi. Banka 
görevlisi N.S.’ye 
parayı kısa zaman-

da veremeyecek
lerini söyledi. N.S. 
tekrar dolandırıcılar 
ile irtibata geçti. 
Dolandırıcılar, H.D. 
adına Avustralya 
hesabına 258 bin 
TL EFT yaptır
masını istediler. Bu 
sırada bankaya 
gelen N.S.’nin kızı 
ve polis ekipleri 
bayanı son anda 
dolandırılmaktan 
kurtardı.
Polis konuyla ilgili 
soruşturma başlat
tı.

T İT

Saıa Esıalıı IsteıMtM Olilmiıii Siıhtli Bııliı
II II II II

Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, aniden 
rahatsızlanan 
esnaf, arkadaşları 
tarafından 
polikliniğe 
kaldırılmak 
istenirken 
hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet

Savcısı, esnafın 
ölümünü şüpheli 
bularak soruşturma 
başlattı.
Emek Adnan 
Menderes 
Mahallesi’nde 
esnaflık yapan 
Murat Erdoğan 
(43), işyeri 
karşısındaki esnaf

arkadaşı Haşan 
A.'ya giderek 
'Rahatsızım, 
göğsüm ağrıyor' 
dedi. Haşan A., 
esnaf komşusu 
Murat Erdoğan'ı 
otomobiliyle olay 
yeri yakınındaki 
polikliniğe 
götürmek istedi.

Erdoğan, otomo
bilde hayatını 
kaybetti. 
Cumhuriyet 
Savcısı Murat 
Erdoğan'ın 
ölümünü şüpheli 
bularak 
olayla ilgili soruş
turma başlattı

YHT’nin Körfez geçişi için 
paraya acımayın!

İnsanın yaşadığı çevreye, toplumsal ve 
kentsel sorunlara duyarlı olması ve ses 
çıkarması, o kişinin ille de bazı görevlere 
talip olduğu için böyle davrandığını kanıt
lamaz. Kaldı ki, sorunlara ileri derecede 
duyarlı olan kişiler, hele ki yanlışları 
eleştirirken sağduyulu bir şekilde çözüm 
önerisi de getiriyorlarsa, belediye başkan
lığı gibi görevlere aday olmasında hiçbir 
sakınca yok. Kaldı ki aday olsa da seçip 
seçmeme yetkisi, demokrasi gereği halkta 
değil mi zaten?

Bu konuda Bursa’da verilebilecek en 
belirgin örnek İnşaat Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin...

Şahin, akademik meslek odası başkanı 
sıfatıyla, oda yönetim kurulu üyeleri ve 
ilgili komisyonlardaki meslektaşlarıyla bir
likte yaptığı incelemelerin sonuçlarını 
rapor haline getirip, basın aracılığıyla 
kamuoyuna duyurur.

Şimdiye kadar başta imar planları olmak 
üzere, Bursa’daki yapıların deprem güven
liği, otoyol güzergahı ve kent içi ulaşım 
projelerine ilişkin yanlış gördüklerini 
eleştirdi, olması gerekenleri de oldukça 
sakin ve yol gösterici bir üslupla anlattı.

Şahin, önceki gün yine Bursa 
medyasının karşısındaydı. İMO Bursa 
Şubesi bünyesinde oluşturulan ulaşım 
komisyonuyla birlikte, yakın zamanda üç 
bakan tarafından Bursa ana istasyonunun 
temeli atılan yüksek hızlı tren (YHT) pro
jesini incelemişler. Çok önemli tespitleri 
var.

Necati Şahin’in vurgu yaptığı nokta şu: 
“İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Körfez 

geçişini sağlayacak köprü yapılırken mut
laka hızlı tren de düşünülmeli!”

Oldukça mantıklı bir uyarı.. Şahin’in deyi 
miyle Körfez geçişi, yüzyılın kaçırılmaya
cak fırsatı.. Eğer hızlı tren İzmir Körfezi’ne 
yapılacak köprü üzerinden geçirilirse 
Bursa-İstanbul arası 30 dakikaya inecek!

Vay be!
Eskiden karayoluyla 5-6, sonraları 

Topçular-Eskihisar arabalı vapurları 
sayesinde 2-3 saatte gittiğimiz İstanbul’a, 
Güzelyalı Hızlı Feribot İskelesi yapıldıktan 
sonra denizyoluyla 75-80 dakikada gitm
eye başladığımızda zil takıp oyna
madığımız kalmıştı!

Teknolojiye bak? Yüksek hızlı trenle 
Bursa-İstanbul 30 dakika!

İnanılır gibi değil!
Yüksek hızlı trenin getirisi oldukça yük

sek tabii ki..
Şehirler arasındaki ulaşım mesafeleri 

kısaldıkça ekonomik yaşamın canlanması, 
kalkınmanın hızlanması kaçınılmaz.

Necati Şahin diyor ki;
“Körfez üzerindeki hızlı tren ve raylı sis

tem maliyeti beklenen kamu yararının 
büyüklüğü karşısında ihmal edilecek 
seviyededir.”

Yani harcanacak paraya değer..

Gemlik Körfez rniffl.gemlilikorfezgazetesi.coni

—DÖRT DÖRTLÜK—
Hızlı tren gidiyor mu yıldızlara 
Gidiyorsa yıldız getirsin kızlara 
Bugün sevgililer günü unutmadık 
Yıldızlardan dilek tuttuk yalnızlara

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış Mile stı besi M toWıKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Hızlı tren, İpek böceği
tramvay, deniz uçağı vs..

Bursa da sağlık sorunu da çözülmüş değil.
Mevcut devlet hastanelerin yatak sayısının 

azlığı, devletin özel hastanelerle yaptığı anlaş ma 
lara karşın, yeterli olmuyor.

İlçelerden Bürsa’ya sevk edilen hastalar pas
tane hastane dolaşıyorlar.

Bu konuda ileri bir adımlar atıldı.
Gemlik’te de Bölge Hastanesi bu adımlardan 

biri...
Bitirilmesi yıllar alırken, sorunlar devam ede

cek.
Değinmek istediğim bir konu da konu ulaşım..
Son yıllarda bilhassa kent içinde ulaşımla ilgili 

başarılı hizmetler görülüyor.
Çevre yolları, viyadükler, kavşaklar kent 

trafiğini rahatlatıyor.
Ancak, trafiğe giren araç sayısını düşünür 

şeniz, bunun da yeterli olmadığını görürsünüz.
Gemlik’ten Bürsa’ya girişte, TOFAŞ Fabrika 

sı’ndan sonra, merkeze gitmek bir facia...
Kent içi tramvayın, Heykel eski garaj arasında 

ling yapması, yollar genişlemedikçe sorunu büyü 
tecek.

Kent içindeki hızlı tren projesinin Bursanın 
doğusundan batısına, kuzeyinden günevine ulaş
ması gerekir.

Tabii bunun bir ucu, Büyükşehir’in bir ilçesi 
olan Gemlik’e de uzanmalıdır.

Toplu taşıma aracı olan hızlı tren, Santral 
Garaja ulaştıktan sonra, Gemlik’e ne kalıyor ki?

Önümüzdeki yerel seçimlerde siyasilerin bu 
projeyi gündeme taşıyacağına inanıyorum, hatta 
bekliyorum.

: Gemlik ve Mudanya, Bursa merkezine en 
yakın ilçeler...

Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım’dan Gemlik’i 
ayırmamak gerekir.

Bursanın ulusal demiryolu bağıyla kopuk 
olması büyük bir ayıptı.

Neyse ki, Ulaştırma Bakanlığı bu sorunu 
çözüyor. -

Eskişehir Ankara arasına konan hızlı tren, 
Bûrşapağlantısının temeli geçtiğimiz aylarda

Bürsa’ya gelen ulusal demiryolu ağının, 
Gemlik Körfezine kadar uzaması gerekir.

Bursanın tek liman kapısı Gemlik’tir.
Bursa Serbest Bölgesi de Gemlik’tedir.
Gemlik üzerinden, İstanbul bağlantısı sağlan

malıdır.
0 zaman denizden, karayolundan ve demiryo 

lundan Türkiye’ye bağlanan bir kent olur Bursa..
Gemlik te bunlardan yararlanır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İDO’ya rakip 

olarak, deniz yolu taşımacılığına başlaması, güzeı 
bir girişimdir.

Şimdi de, deniz uçağı ile Gemlik • İstanbul 
arasında seferlerin başlaması bekleniyor.

Bursanın, Türkiye ve dünyaya karadan, deniz 
den ve havadan ileri teknolojiik araçlarla bağlan
ması yaşamı kolaylaştıracaktır.

Büyükşehir Belediyesinin, kent içinde kullan/ 
lacak yerli tramvay Ipekböceği’ni üretmesi de, 
takdir edilecek bir girişimdir, kutlanır._________

Milli Eğitim 
Bakanhğı’mn 
okullara serbest 
kıyafetle gidilmesi 
ile ilgili yönetmelikte 
yaptığı değişikliğin 
2014 yılında uygu
lanmaya başlaması 
kararına karşın, 
okullarda 
Gemlik’teki okulların 
bazılarında serbest 
kıyafet uygulaması 
başlatıldı.
İlçemizdeki genellik
le orta dereceli 
okullarda gözlenen 
serbest kıyafet 2012- 
2013 eğitim ve öğre
tim yılının ikinci 
döneminin başla
masıyla ilçemizdeki 
Ticaret Meslek 
Lisesi, Kız Meslek 
Lisesi’nde öğrenci 
ler okullara serbest 
kıyafet ile gidiyorlar. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde yap
tığı araştırmada, 
serbest kıyafet 
konusunda okul 
müdürlüklerinin, İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bu 
konuda bilgi ver
mediğini, kararların 
Okul Aile Birliği ve 
okul yönetimi 
tarafından alındığı 
belirtildi.
İlçedeki okulların 
bazılarında serbest 
kıyafet uygulaması
na geçmesi,

bazılarının ise 
geçmemesi eğitimde 
birlik anlayışını boz
duğunu gösteriyor. 
Öte yandan, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
yeni atanan Prof. Dr. 
Nabi Avcı, Bakanlık

görevine başladık
tan sonra okullarda 
kılık kıyafet yönet
meliğinde yeni 
düzenlemeler yapıla
cağını, bu konuda 
velilerden, 
sendikalardan ve

okul yönetici
lerinden gelen talep
leri dikkate alacağını 
söylemişti.
Yeni Bakan Avcı 
yönetmeliği nasıl 
uygulayacağı merak
la bekleniyor

İlk Yerli TramMaya Tam Hot
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ilk üretimi 
yapılan yerli tram
vay ’ipekböceği', 
Makine 
Mühendisleri 
Odası'ndan da tam 
not aldı. Tramvayın 
test sürüşünü 
yapan Makine 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şube 
Başkanı İbrahim 
Mart, çalışmaları 
'başarılı' bul
duğunu ve yerli 
tramvayın Bursa'yı 
mahcup etmediğini 
söyledi.

’İPEKBÖCEĞİ' 
BAŞARILI 
BULUNDU 
Makine 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şube

Başkanı İbrahim 
Mart ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
ipekböceğini 
BURULAŞ tesis
lerinde test etti.

İbrahim Mart, 
'Ipekböceği'ni 
başarılı bulduk
larını söyleyerek, 
"İlk yerli tramvayın 
test sürüşünü de 
yaptık. Bizi 
mahcup etmedi. 
Türkiye'de 
mühendisler 
açısından güvenlik 
çok önemli. 
Bursa'nın bu tram
vay projesi, Türk i 
ye'deki teknolojinin 
gelişimine katkı 
sağlaması bakımın
dan da çok önem 
taşıyor" diye 
konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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OzdileM Sevgili ler Gü nü kınlandı
14 Şubat Sevgililer 
Günü Gemlik 
özdilek Alışveriş 
Mağazası’nda bu 
yılda geleneksel 
şekilde kutlandı. 
Sevgililer Günü 
nedeniyle, 
Özdilek Gemlik 
Mağazasında 
bulunan
Cafe Restoran’da 35 
yıl üzeri evli çiftlere 
müzik eşliğinde 
yemek verildi. 
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Mağazası 
Müşteri Danışmanı 
Ayfer Aksu, gelenek
sel yemeğe 
ilk başvuran 35 yıl 
evli çiftin konukları 
olduğunu söyledi. 
Öte yandan, 14

Bursa U 16 Ligi 6. 
grup ilk maçında 
Orhangazi Hür 
Spor'u 12-0 yenen 
Gemlik Belediyesi 
U 16 Takımı ikinci 
maçında da futbol 
ve gol şovunu 
sürdürdü. 
Orhangazi İznik 
Gölü Tesisleri 
sahasında oynanan 
karşılaşmada 
Orhangazi Gençler 
Birliğiyle karşılaşan 
mavi beyazlılar, 
sahadan 10-1 
üstünlükle ayrıl
mayı başardı. 
Gemlik'ten giden 
çok sayıda seyir
ciye^ Şubat 
Sevgililer günü

şubat Sevgililer 
Günü nedeniyle, 100 
lira ve üzeri alışve

rişte bulunanların 
Hediye Çarkını 
kullanarak değişik

hediyeler elde 
ettiği de 
belirtildi.

hediyesini attıkları 
10 golle veren 
Gemlikli gençler, 
izleyicileri futbola 
doyurup mest etti. 
Sahaya Soner 
Tepe, Soner Şen, 
Şinasi, Yusuf, 
Mustafa, Eray, 
Hakan, Rahim, 
Furkan, Hüseyin ve 
Onur Birliker on 
biriyle çıkan 
Gemlik Belediyesi 
U 16 futbol 
takımının gollerini 
Furkan (3) Birkan 
(3) Rahim (2) Hakan 
ve Hüseyin atar 
ken, Onur Birlik 
er'in on golün sek
izindeki asistleri 
dikkat çekti.

Gurupta ilk ikiye 
çıkan takımlar play 
off oynamaya hak 
kazanacaklar.
Teknik Direktör 
Haydar Yiğit, hem 
U 15 hem de U 16 
takı mıyla tüm 
ilçenin ve Bur 
sa'nın gurur duy
ması gerektiğine 
işaret ederek, farklı 
skor ve güzel fut
bolun bundan 
sonra da devam 
edeceğini söyledi. 
Guruptaki şampi 
yonluğun yanı sıra, 
Türkiye şampiyon
luğunu da 
hedeflediklerini dile 
getiren Haydar 
Yiğit, Gemliklilerin 

maddi ve manevi 
destekleriyle bu 
hedefe başarıyla 
varacaklarına 
inandığını söyledi. 
Yiğit, üst liglere, 
milli takımlara 
futbolcu ihraç eden 
Gemlik futbol okulu 
olmanın ilk adımını 
attıklarını da 
ifade ederek, 
"Gemlikliler bu 
gençlerle ne 
kadar onur ve 
gurur duysa o 
kadar azdır. 
Şımarmadan 
hedefimize çok 
çalışarak emin 
adımlarla yürüye
ceğiz" diye 
konuştu.

Gemlikli aktivisî Yazar 
Yaraş Bursa’da 

kadınlara seslenecek

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi "Etkin 
Şehir Projesi" kap
samında, proje 
ortağı olan kuram
ların kadın kolları 
etkin kadın alt pro
jesi adına bir kon
ferans verecek olan 
Gemlikli Aktivist 
Yazar Dilek Yaraş, 
16 Şubat Cumartesi 
akşamı saat 
19.00'da Tayyare 
Kültür Merkezinde 
kadınlara 
seslenecek. "Etkin 
Kadın Kimliği" 
konulu konferans 
verecek olan 
Gazeteci Yazar 
Dilek Yaraş, pro
jenin ilk konuğu 
olacak. Dilek Yaraş, 
konferans sonunda 
da "Kır Zincirlerini 
Mavi Marmara" 
isimli kitabını imza
layacak.
Konferans öncesi 
doğum yeri olan 
Gemlik'e gelen 
Aktivist Gazeteci 
ve Yazar Dilek 
Yaraş, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Başkan

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

I GÜHDf MVflİK flflSlUR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

Yardımcısı Nazmi 
Koçak'ı makamında 
ziyaret etti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanlığı 
Koordinatör 
Merkezi Müdürü 
Servet 
Hocaoğlu ile birlik
te Refik Yılmaz ve 
Nazmi Koçak'ı 
ziyaret eden Dilek 
Yaraş, Tayyare 
Kültür 
Merkezindeki kon
feransa Gemlikli 
hemşerilerini de 
zivaret etti.
Etkin Kadın Kimliği 
Konferan sında 
konuşmak üzere 
Bursa ve sonrasın
da Gemlik'e gelen 
yazar Dilek Yaraş, 
ile sohbet eden 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, hem proje 
ye destek olanlara 
hem de projenin ilk 
konuğu olan 
Gazeteci Yazar 
Yaraş'a teşekkür 
edip, başarılarının 
devamını diledi.



16 Şubat 2013 Cumartesi Gemlik Karfez Sayfa 6

TiiiiMi. 81 İlde Bilim Merkezleri Açacak
Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), 
belediyelerle işbirliği 
yaparak 81 ilde bilim 
merkezi açacak. 
Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), 
belediyelerle işbirliği 
yaparak 81 ilde bilim 
merkezi açacak. 
TÜBİTAK desteğiyle 
başlatılan çalışmalar 
kapsamında 8. bilim 
merkezinin Gazian 
tep'e kurulması için 
ön protokol imza
landı.
Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu 
(BTYK) kararı 
doğrultusunda 
TÜBİTAK tarafından 
büyükşehirlerden 
başlanarak 81 ile 
dünya standartların
da bilim merkezleri

açılacak. 1 milyar 
liralık dev bütçe ile 
gerçekleştirilecek 
proje kapsamında 
Ankara, Kayseri, 
Bursa, Eskişehir, 
Kocaeli, Sakarya ve 
Konya'da çalışmalar 
başlatıldı. Sekizinci 
bilim merkezi ise 
Gaziantep'e kurula
cak.
TÜBİTAK 4003 Bilim 
Merkezi Kurulması 

Destek Programı 
kapsamında yapıla
cak olan Gaziantep 
Bilim Merkezi pro
jesinin ön protokolü 
TÜBİTAK Başkanı 
Yücel Altunbaşak ile 
Gaziantep 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Asım 
Güzelbey arasında 
imzalandı.
Kurulacak bilim 
merkezi ile çocuk

ların içindeki bilim 
duygusunun ve 
bilim merakının arta
cağını belirten 
TÜBİTAK Başkanı 
Yücel Altunbaşak, 
bilim merkezlerinde 
çocukların bilime 
dokunmasını istedik
lerini söyledi. 
Altunbaşak, "Bilim 
merkezinde okulda 
gördükleri derslerin 
dışında çocuk
larımıza bilimi 
yaşatarak öğrete
ceğiz. Buraları müze 
olarak kurgulamıy
oruz. İnsanların 
sadece gezip baka
cakları yerler olmay
acak. Öğrencilerimiz 
bilime dokunacaklar. 
Oynarken 
öğrenecekler, 
öğrendiklerini fark 
etmeyecekler." dedi. 
TÜBİTAK'ın kuracağı 

bilim merkezlerinin 
içeriğinin birbirinden 
farklı olacağını da 
değinen Prof. 
Altunbaşak, şunları 
söyledi: "Bilim 
merkezleri sadece 
bilimsel sergilerden 
ibaret olmayacak. 
Sergiler dışında 
eğitim programları, 
bilimsel etkinlik ve 
şenlikler ile bilim 
fuarları gibi organi
zasyonlar olacak. Bu 
merkezler, eğitime 
de büyük katkı 
sağlayarak okulların 
uygulama ve deney 
alanı gibi olacak." 
İmzalanan protokolle 
Gaziantep'te bilime 
büyük bir katkı 
sağlayacaklarını 
ifade eden 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Asım 
Güzelbey, "Bizim 

öğrencilik yıllarımız
da böyle imkan
larımız yoktu. Bilimi 
kitaplardan öğrenm
eye çalıştık. Ama 
şimdi çocuklarımız 
bilimi bilim merkez
lerinde eğlenerek 
öğrenecekler.
Atacağımız bu adım
dan sonra 
Gaziantep'teki 
öğrencilerimizin çok 
daha iyi yetişe
ceğine inanıyorum." 
diye konuştu.
BTYK kararı doğrul
tusunda 2016'ya 
kadar tüm büyükşe- 
hirlerde, 2023'e 
kadar ise 81 ilde 
bilim merkezi kurul
ması hedefleniyor. 
Bilim merkezi pro
jeleri için 1 milyar 
liranın üzerinde kay
nak ayrılması plan
lanıyor.

KİRAUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

Gemlik Körfez www.gemlittorle2gazeiesi.co1

JEBB . “SUYUNU BOŞA - fcnİM ||j HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” |j||Sîj| -- 1
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın .■■.j

Mffl ABONEOLDUNUZMU?
uııli'lı lıı elııdı ilmi sunul ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ VA| FJA AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak İPİ1 !||ll| İlli nJİ
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK IVI ı VIV VV VV

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

KİRALIK KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİREDAİRE TEL: 0 532 583 53 78

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.gemlittorle2gazeiesi.co1
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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IşsizJîlı yüzde 9.4'e çıttı Mimli iMıiHiınf ııiiııı
İşsizlik oranı geçen 
yılın Kasım ayına 
göre yüzde 9.4'e 
yükseldi 
Bir önceki yıl işsiz
lik rakamı yüzde 9. 
düzeyindeydi. 2012 
Ekim döneminde 
de işsizlik yüzde 
9.1'di.
Türkiye genelinde 
işsiz sayısı 
Kasım'da önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 201 bin kişi 
artarak 2 milyon 
630 bin kişiye 
yükseldi.
Tarımdışı işsizlik 
oranı 0.3 puanlık 
artış ile yüzde 
11.7, 15-24 yaş 
grubunu içeren 
genç işsizlik oranı 
ise 1.8 puanlık 
artış ile yüzde 18.8 
oldu.

TARIMDIŞI 
ÇALIŞANLAR 1 
MİLYONA YAKIN 
ARTTI
İstihdam edilen
lerin sayısı

Maliye Bakanlı 
ğı'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
2012 yılı Ocak 
ayında 7 milyar 
131 milyon TL faiz 
dışı fazla verilmiş 
iken 2013 yılı Ocak 
ayında 11 milyar 
162 milyon TL faiz 
dışı fazla verildi. 
2012 yılı Ocak 
ayında bütçe 
giderleri 26 milyar 
347 milyon TL

Kasım döneminde, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 1 
milyon 24 bin kişi 
artarak 25 milyon 
291 bin kişiye yük
seldi. Bu dönemde, 
tarım sektöründe 
çalışan sayısı 37 
bin kişi, tarımdışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı 987 bin kişi 
arttı.
İKİ KİŞİDEN BİRİ 
HİZMETLER 
SEKTÖRÜNDE 
İstihdam edilen
lerin yüzde 23.8’i 
tarım, yüzde 19’u 

olarak gerçek
leşmiş iken 
2013 yılının aynı 
ayında yüzde 
17,4 oranında 
artarak
30 milyar 933 
milyon TL oldu. 
2012 yılı Ocak 
ayında faiz hariç 
bütçe giderleri 20 
milyar 956 milyon 
TL olarak gerçek
leşmiş iken 
2013 yılı Ocak 

sanayi, yüzde 
7.2’si inşaat, yüzde 
50'si ise hizmetler 
sektöründe yer 
aldı.
Mevsim etki
lerinden 
arındırılmış 
işgücüne katılma 
oranı bir önceki 
döneme göre 0.3 
puanlık artış ile 
yüzde 51, 
istihdam oranı 0.2 

puanlık artış ile 
yüzde 46.2, işsizlik 
oranı ise 0.2 puan
lık artış ile yüzde 
9.5 oldu.

ayında yüzde 
22,7 oranında 
artarak 25 milyar 
710 milyon TL'ye 
ulaştı.
Diğer taraftan 
2013 yılı Ocak 
ayında faiz gider
leri geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 3,1 oranın
da azalarak 
5 milyar 222 
milyon TL olarak 
gerçekleşti.

“Kademeli 
Ücretlendirme” ile 
vatandaşların “kısa 
mesafe” sorunu 
çözülecek. Uzun 
mesafe yolcuları 
da daha az ücret 
ödeyecek.
Taksicilere yönelik, 
“Kısa mesafede 
taksiler bizi almı 
yor”, “Uzun 
mesafede taksime
tre çok yazıyor” 
şeklindeki şikayet
leri değerlendiren 
İstanbul Taksiciler 
Esnaf Odası 
(İTEO), bu sorunu 
çözmek için 
'kademeli 
ücretlendirme' pro
jesi hazırladı. 
İTEO, “444 15 23” 
numaralı dilek ve 
öneri hattı ile 
“www.iteo.org.tr” 
internet adresi 
aracılığıyla ulaşan 
şikayetleri değer
lendirdiğinde, tak
silerin kısa 
mesafede yolcu 
almadıkları ve uzun 
mesafede de tak
simetrenin fazla 
yazdığı yönünde 
çok sayıda başvu
ru olduğunu 
belirledi.
Konuya ilişkin AA 
muhabirine açıkla
ma yapan İTEO 
Başkanı Yahya 
uğur, göreve 
geldiği 2010'dan 
itibaren taksicilere 
ilişkin birçok 
şikayeti çözdükleri
ni ifade etti. 
İstanbul'da her gün 
17 bin 395 taksi ile 
1 milyon 400 bin 
kişiyi taşıdıklarını 
açıklayan Uğur, 
şikayet ve öneri

hizmetini Haziran düşeceğini söyledi. 
2010'dan itibaren
hizmete açtıklarını 
bu yönde, internet 
sitelerine 
aracılığıyla 4 bin 
945, telefonla 7 bin 
635 şikayetin 
ulaştığını açıkladı. 
Uğur, iletilen 
şikayetlerin yüzde 
97'sinin kısa 
mesafede yolcu 
almama, uzun 
mesafede de tak
simetrenin fazla 
yazması şeklinde 
olduğunu söyledi. 
Bu sorunu incele
meye aldıklarını ve 
proje hazırladık
larını ifade eden 
Uğur, İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi'ne 
(UKOME) “kade 
meli ücretten 
dirme” projesini 
sunduklarını açık
ladı. Kısa mesafe 
taksici için, uzun 
mesafe müşteri 
için cazip olacak 
Projenin, mesafe 
uzadıkça taksime
tre fiyatının düşme
si üzerine kurulu 
olduğunu belirten 
Uğur, ilk kilome
trelerde taksimetre 
ücretinin birim fiy
atı sabit kala
cakken, mesafenin 
uzaması halinde 
kilometre ücretinin

Bu sayede kısa ve 
uzun mesafe müş
terisi ayrımının 
ortadan kalka
cağını dile getiren 
Uğur, “Projeyle, 
taksi kilometre fiy
atı, her 3 kilome
trede bir otomotik 
olarak azalacak.
Böylece kısa 
mesafe taksici için 
cazip hale gelecek, 
uzun mesafe de 
müşteri için cazip 
hale gelecek” dedi. 
Projeye İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin de 
sıcak baktığını 
belirten Uğur, pro
jenin UKOME'de 
karara bağlan
masıyla şikayet
lerin son bula
cağını belirtti. 
Uğur, 2012'nin son 
iki ayında yapılan 
denetimler sonu
cunda, kısa 
mesafede yolcu 
almayan 365 tak
siye, 26 bin 280 lira 
para cezası uygu
landığına ifade etti. 
Projeyle, taksici
lerin müşteri ayrımı 
yapmayacaklarının 
altını çizen Uğur, 
“Zamanında kor
san taşımacılığa 
kaptırdığımız, yol
cularımızı bu saye 
de tekrar kazanmış 
olacağız” dedi.

G 
E 
M 
L
I

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

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

E 
H 
B 
E

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anrtur 514 47 71
Kamil Koç 612 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

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 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

DENİZ OTORÜSÜ

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 6S5 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 Gemlik Karfez

GEHLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

fflİKSİHMI

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)

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 Q0
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4500 
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 
PARANORMAL 
ACTİVİTY -4: 
12:00-14:00- 
16:00-18:00- 

20:15 
CELAL İLE 

CEREN:11:30- 
14:00-16:15- 
18:30-20:30

GDO 
KARAKEDİ: 
12:00-14:15- 
16:15-18:15- 

20:30
REZERVASYON 

5133321



Gemlik KHrfez

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 İlki .olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çök 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...

Hemen Arayın!

ali berker akına
mimarlık

www.aliberkerakîncLcom
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
lnfö@aliberkerakinci.com

Ortuny. *BnUh 
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Kayhan M h Gemlik *****
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KayaMh.

U2S HısarMh

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

İta

aliberkerakinci.com
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Sebahattin DEMİR/Emlak Müşaviri

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

MANASTIR EMLAK

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

la şubat 2013 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik Rotarv 30. 
ula haaHanııor
Gemlik Rotary Kulübü Dönem 
Başkam Haşan Hamaloğlu, 
Gemlik Rotary Kulübü’nün 30. 
kuruluş yıldönümünü kutlaya
caklarını söyledi. Saya 7’de

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Necati Özensoy, dün Gemlik MP 
İlçe Teşkilatı’na yaptığı ziyarette, Bursa Büyükşehir Belediye si’nin Bursa’ya 
350 milyon liraya stadyum yaparken, Gemlik’e 40 milyon lirayı çok gördüğü 
nü söyledi. Özensoy, “Önümüzdeki dönem Gemlik’e ufku olan bir MHP’linin 
başkan olacağına eminim” şeklinde konuştu. Haberi sayfa 4’de

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Bahattin 
Malap, Gemlik Kooperatifi’nin kapatılmasının söz konusu olamayacağını, 
ortakların rekolte beyannamelerinin çok altında kooperatife ürün ver
mesinin sorunlara neden olduğunu söyledi. Malap, “Gemlik ve Orhangazi 
Kooperatifleri, diğer 8 kooperatife göre çok düşük ürün veriyor. 2011- 
2012 yılı zararını bu yıl kapatacağız.” dedi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Necdet Yılmaz’a cevabimdir.. (1)
AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz, geçtiğimiz 

günlerde gazetemiz dışındaki yerel gazetelere 
yaptığı açıklamada, isim vermeden şahsımı ve 
gazetemi eleştirdi.

Gemlik Belediyesinin ahlak dışı yöntemlerle 
ele geçirilmesinden sonra, AKP’liler yaptığımız 
yayınlardan memnun değiller.

Bunu her yönüyle belli ediyorlar.
Etmelerinde bir sakınca yok.
Önce gazetemize abone olan AKPTılere abone

liklerini iptal ettiler. Daha sonra partilerinin hiçbir 
faaliyetine bizi çağırmadıkları gibi, haber de gön
dermez oldular.

Sonra, Gemlik Belediyesince ulusal ve dini bay 
ramlarda tüm gazetelere gönderilen ilanları kesti 
ler. Ardından eşimin matbaasından aldıkları iş 
teklifleri alınmaz oldu. Devamı sayfa 4’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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Eski Birlik yöneticisi İbrahim Aksoy’un onaylanmamasını istediği 2011-2012 bütçesine 5 ortak red oyu verdi

HarnıaraH ııııMaıı Bil onayladı
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Bahattin Malap, Gemlik 
Kooperatifinin kapatılmasının söz konusu olamayacağını, ortakların rekolte beyan
namelerinin çok altında kooperatife ürün vermesinin sorunlara neden olduğunu söyle
di. Malap, “Gemlik ve Orhangazi Kooperatifleri, diğer 8 kooperatife göre çok düşük ürün 
veriyor. 2011-2012 yılı zararını bu yıl kapatacağız.”dedi.

Sınırlı Sorumlu 72 
Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi’nin 2011- 
2012 yılı mali kong 
resi yapıldı.
Pazar günü saat 
H.oo’de Pembe 
Köşk Düğün 
Salonu’nda yapılan 
genel kurul toplan
tısında emniyet güç
leri geniş güvenlik 
önlemi aldı. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
üyesi Hüseyin Peker, 
Marmarabirlik Genel 
Müdürü İbrahim 
Minareci, 
Marmarabirlik 
Muhasebe Müdürü 
Osman Bostancı’nın 
katıldığı genel kurula 
700 civarında ortak 
katıldı.
Divan Başkanlığı’na 
Hüseyin 
Kahraman’ın, yaz
manlıkları Ata 
Karakaş ve İbrahim 
Aslantekin’in getiril 
meşinden sonra 
gündem maddeleri 
nin görüşülmesine 
başlandı.
72 Nolu 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi adına 
2011-2012 yılı çalış
ma raporu okundu. 
Raporda 
Kooperatifin 2011 - 
2012 yılında 8 geçici 
işçi çalıştırdığı, 3 bin 
536 ortağı bulun
duğuna dikkat çeki 
lerek, 2011 yılında

ortaklardan 2 bin 
447 ton zeytin 
alındığını, bu sezon
da hava koşullarının 
bozuk gitmesi 
nedeniyle zeytinin 
kalibresinin düşük 
olduğu belirtildi. 
Kooperatifin bu 
nedenle, 2011 ve 
2012 yılında alınan 
zeytinlerin satılma- 
masından bilanço
nun zarar gösterdiği 
belirtildi.
“Bilançomuzda zarar 
görülmekle birlikte 
depolarımızda 6 
milyon liranın üzerin 
de zeytin stoğumuz 
bulunmaktadır. 2013 
yılının ilk aylarında 
satışlarımızda 
görülen artış ile 65 
milyon lira kara 
geçti. Kar satışlarda 
artacaktır.” denildi. ; 
2009-2010 yıllarında 
alınan ürünlerini 
tamamının 
satıldığının belir
tildiği genel kurulda, 
ortakların 2012 yılın
da kooperatife 7 bin 
116 ton zeytin ver
meyi taahhüt etmesi 

ne karşın, 4 bin 010 
ton zeytin alındığı 
belirtildi.
Öte yandan, 2011- 
2012 yılında koopera 
tif ortaklarına gübre 
ve ilaç dağıtıldığını, 
2013 yılında da 
dağıtımların sürdüğü 
açıklandı.
Eski Birlik Yönetim 
Kurulu üyesi İbrahim 
Aksoy söz alarak, 
yönetimin kooperati
fi zarara uğrattığını, 
bu zararın üreticiye 
yansıyacağını söyle
di.
Aksoy, bu sezon 460 
taneli zeytine elek 
altı denmemesi 
nedeniyle üreticilerin 
zeytinlerini kaplarına 
koymak zorunda 
kaldığını belirtti.
Aksoy, “Yönetim 
kurulu arasında 
uyum yok. Basiretsiz 
davranarak koope 
ratifi zarara uğrat
tılar. Şahsım olarak 
yönetimi ibra 
etmeyeceğim. Sîzler, 
ister ibra edin, ister 
etmeyin zararını siz 
çekeceksiniz. Birlik

Başkanının risk 
alarak Gemlik 
Kooperatifi’nin kapa 
Olmayacağını sözü 
vermesi güzel. 2011 
yılı zararı 2 milyon 
447 lira buna finans 
borcu da gelebilir. 
Emekli olan perso 
neli yeniden işa 
almaları hatadır. 
Bunlar da bütçenin 
açık vermesine ve 
zarara yol açan 
etkenlerdir." dedi. 
Daha sonra yapılan 
oylamada 5 kişi 
2011-12 bilanço ve 
yönetim kurulu 
faaliyet raponuna 
“hayır” oyu verirken, 
genel kurula katılan- 

lar çalışmaları ve 
bütçeyi onayladılar. 
2013 yılının tahmini 
gelir gider bütçesi 
nin de onaylanma 
sından sonra, Engü 
rücük Köyü Muhtarı 
Osman Çelik, koo 
peratifi gübre ve ilaç 
dağıtımında ve kredi 
dağıtımında 2 kefil 
istenmesinin kaldırıl 
masını, borcunu 
ödemeyen ortak 
yüzünden kefillerin 
mağdur olduklarını 
söyledi.
Bu istek genel kurul 
raporlarına yazıldı. 
Dilekler ve istekler 
bölümünde söz alan 
Kooperatif Başkanı 

Bahattin Malap ise, 
Gemlik kooperatifini 
kapatmaya kimsenin 
gücünün yetmeye
ceğini, Gemlik 
Kooperatifinin kuru
cu kooperatif oldu 
ğunu belirterek, 
Gemlik ve Orhan 
gazi kooperatifi 
ortaklarının koope 
ratiflerine zeytin ver
mediğini belirterek, 
“Bu sezon birlik 45 
bin ton zeytin aldı. 
Kampanya müddetin 
ce bütün köyleri 
gezdik.
Ortakların kooperat
ife zeytin vermelerini 
istedik. Birliğe bağlı 
8 koo peratif arasın
da Gemlik ve 
Orhangazi ortaklan 
en az zeytini verdil
er. Bu koo peratif 
ortakların, sizler 
zeytin vermezseniz, 
küçük taneli zeytini 
koope ratife, irisini 
tüccara verir, ve ya 
kabınıza koyarsanız 
bu koo peratif zarar 
eder.
Küçük taneli zeytin 
satılmıyor." dedi.
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TIK şoförü ııanarai m verdi İhsanca
Karacabey’de 
yakınlarında 
damperli kamyon 
ile çarpışarak alev 
alan TIR'ın şoförü 
yanarak öldü.
Kazada, kamyon 
sürücüsü ise yara
landı.
Kaza, dün saat 
21.00 sıralarında 
Bursa- İzmir kara 
yolunun 33'üncü 
kilometresindeki 
Karakoca Köyü 
yakınlarında mey
dana geldi. Bursa 
yönünden gelen H. 
Hüseyin Güleç 
yönetimindeki 10 H 
7883 plakalı gübre 
yüklü damperli

Mudanya’da, kayıp 
bir kadın sahilde 
ölü olarak bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa’nın 
Emirsultan semtin
deki evinden cuma 
günü saat 17.00 
sıralarında ayrılan 
37 yaşındaki 
Hayriye Esmer bir 
daha geri dönmedi. 
Eşi Selim Esmer ve 
akrabaları Bursa’da

Yangın faciasından dram çıktı
Bursa'da 2'si çocuk 
3 kişinin öldüğü 
yangının, maddi 
durumu iyi olma 
yan ailenin sobada 
sunta parçası ve 
plastik atık yak
ması nedeniyle çık
tığı belirtildi 
Edinilen bilgiye 
göre, dün akşam 
saatlerinde merkez 
Osmangazi ilçesi 
Sırameşeler 
Mahallesi'nde iki 
katlı ahşap bir evde 
çıkan yangının 
sebebi belirlendi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı 
Orhan Doğan, 
yangının sobaya 
atılan sunta 
parçaları ve plastik 
atıkların harla

kamyon, orta bariy- Ahmet Döne'nin 
erleri aşarak karşı kullandığı 06 DM
yönden gelen 8410 plakalı TIR'la

kendisini aradıktan 
sonra, Hayriye 
Esmer’in 
Mudanya’da oturan 
anne ve babasına 
gitmiş olabileceğini 
düşündü. Ancak 
Esmer’in burada da 
olmadığı öğrenildi. 
Polise kayıp 
ihbarında 
bulunulurken, gece 
geç vakitlere kadar 
deniz kenarında 

masının sebep 
olduğunu ifade 
ederek, "Yangın 
çekyat ve halıları 
tutuşturmuş. Daha 
sonra ahşap tra- 
bzanlar vasıtasıyla 
evi sarmış. Yardım 
olması için cama 
taş atılıp alevler 
oksijenle temas 
edince yangın infi
lak boyutuna 
ulaşmış. Çocuklar 
yangından kaça
mayınca 
zehirlenerek hay
atını kaybetmiş.
Vatandaşlar bu tür 
durumlarda binayı 
terk etsinler, 
yangını söndürm
eye çalışmasınlar. 
Alevlerin ise oksi
jenle temasını 
kessinler" dedi. 

aranan genç kadın 
bulunamadı. Bu 
sabah erken 
saatlerde Altınkum 
mevkiinde yürüyüş 
yapan vatandaşlar, 
kumsalda yatan bir 
kadın görüp polise 
haber verdi. Olay 
yerine gelen 
ekipler 2 çocuk 
annesi Hayriye 
Esmer’in cansız 
bedenini buldu.

Yangın esnasında 
anne Selma 
Taşçı'nın banyoda 
olduğu, baba 
Ferhat Taşcı'mn ise 
bahçede güvercin
leriyle uğraştığı 
öğrenildi. Yangında 
çocuklarını kaybe
den anne ve baba 
büyük şok yaşadı. 
Kirada oturan 
babanın gündelik 
işlerde çalışarak 
ailesinin geçimini 
sağlamaya çalıştığı, 
aileye muhtarlık ve 
kaymakamlığın 
birçok yardımda 
bulunduğu belirtil
di. Yeğenlerini kur
tarmak isterken 
hayatını kaybeden 
hala Ecem 
Taşçı'nın ise bir 
gün evli kaldığı, 

kafa kafaya 
çarpıştı. Bir anda 
alev topuna dönen 
TIR'ı kullanan 
Ahmet Döne, 
yanarak öldü.
Kazanın bildirilmesi 
üzerine Bursa ve 
Karacabey'den 
sevk edilen itfaiye 
ekipleri yangını 
kısa sürede 
söndürdü. Kazada 
yaralanan kamyon 
sürücüsü H.
Hüseyin Güleç, 112 
Acil Servisi'nde ilk 
müdahale ardından 
Karacabey Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı

■i Ihsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan genç 
kadının kocası 
morgda eşinin 
cesedini teşhis 
ederken fenalaştı. 
Hayriye Esmer’in 
cesedi otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na 
kaldırılırken, olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

durumları kötü olan 
aileye yardım 
etmek için bir kon
feksiyonda çalıştığı 
ve bir hafta önce 
işine son verildiği 
için iş aradığı belir
tildi. Sıramaşeler 
Mahallesi Muhtarı 
Mustafa Ferik, 
Taşçı ailesine 
durumları kötü 
olduğu için pek çok 
yardım yaptığını 
ifade ederek, 
"Kömür, erzak ve 
ekmek yardımı 
yapıyorduk. Baba 
Serhat Taşçı'nın bir 
işi yoktu. 
Oturdukları ev de 
kiraydı. Hala ise 
yeğenlerini kurtar
mak isterken bina 
göçmüş" diye 
konuştu.

İhaleyle doktor!
Tarihlerden bugün.. Bir toplantı salonun- 

dayız. İhale yapılıyor. İhale konusu bir 
“doktor!” İhaleyi düzenleyen kurum, bir yıl 
süreyle işyeri hekimi istihdam edecek ve 
bunun için ihale düzenlemiş. Yevmiyeli 
340 personelin sağlığından sorumlu ola
cak işyeri hekimini seçmek üzere düzenle
nen ihale açık.. Gizli kapaklı değil yani. 
İhale komisyonu önünde en uygun rakamı 
veren ihaleyi kazanacak!

Dikkatinizi çekerim, “rakam” dedim, 
“fiyat” değil.. “Fiyat” dersem eğer, hekimi 
“mal”a dönüştürmüş ve böylece, 
eleştirdiğimiz zihniyete çanak tutmuş olu
ruz.

İhaleyi açan kurum, TKİ/GLİ Müessesesi- 
Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü.. 
Nerde? Gümüşpınar Köyü, Orhaneli, 
Bursa’da...

İhale ilanının başlığında denmiş ki “1 
Adet Hizmet Alımı İşi”.. Oysa ilanda, A 
sınıfı belgeli bir iş güvenliği uzmanı, bir de 
işyeri hekimi hizmeti alınması işinden 
bahsediliyor. İhalesi yapılan iş “bir adet” 
değil anladığınız gibi.. İş güvenliği 
uzmanından ayda 114 saat, işyeri hekimin
den ise 35 saat hizmet alınacak.

Konunun ele alınacak o kadar çok tarafı 
var ki, şaşırıyor insan neresinden tuta
cağını. İhaleyle doktor istihdamı bir 
başlangıç ise eğer, bu tip ihalelere artık iş 
güvenliği şirketleri girecek anlaşılan. O şir
ketler de bir anlamda hekim pazarlamacısı 
olacak! İşyeri hekimliği işi arayan doktor
lar, bu şirketlere “ajanslara kayıt yaptıran 
oyuncu ya da mankenler gibi” kayıt yap
tıracaklar ve “pazarlanmalarını” bekleye
cekler.

Hekimlik mesleği adına utanç verici bir 
durum!

Hekimler de böyle düşünüyor zaten. 
Bursa Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. 
Kayıhan Pala, “Bir kamu kurumu, kamusal 
bir hizmeti üretmek için bünyesinde 
çalıştıracağı birisini ihaleyle istihdam 
etmenin yolunu açıyor. Bugün işyeri heki
mini ihaleyle çalıştıranlar, yarın kamuda 
başka kimleri ihaleyle çalıştırabilirler, bunu 
kamuoyunun düşünmesi lazım” diyor.

Pala, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’e de sesleniyor:
“İhaleyle insan çalıştırmak ayıptır. İşçi 

sağlığı hizmetlerinin taşerona devredilme
si yanlıştır. Bunun yanlışlığını, en son 
Zonguldak Kozlu’da yaşamını yitirenlerde 
gördük. Eğer bir süreci asıl sahipleri yer
ine taşeronlar aracılığıyla götürmeye 
kalkarsanız, buradan emekçiler lehine, 
toplum lehine sonuçlar çıkmaz.”

Pala’nın dikkat çektiği bir başka önemli 
konu da, sanayi kenti Bursa’da meslek 
hastalıklarının teşhis ve tedavisine yönelik 
uzman bir kurum olmaması..

—DÖRT DÖRTLÜK—
Aşil tendonundan yaralandı doktor 
Kımıldayamaz gelse de Hektor 
Hekimlik mesleği pazara düştü 
Oluşuyor artık yeni bir sektör

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

Necdet Yılmaz’a cevabimdir.. (1)
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 

geçtiğimiz hafta bir toplantı yaptı.
Bu toplantıya, ben de davet edildim.
Toplantının haberi ve yorumum üzerine, 

Yılmaz yaptığı açıklamada "Fatih Mehmet 
Güler’in yayın organı olan gazeteci de atmış tut
muş, sıkı durun geliyor diye" ve devamı olan 
sözleri sarf etmiş.

Sayın Yılmaz, Gemlik Körfez Gazetesi 40 
yıldır Gemlik’te yayınlanıyor.

Belki de siz o tarihte doğmamıştınız.
Bu süre içinde, siyasetle uğraştığım dönem

ler dahil, hiçbir kişinin ve kuruluşun gazetesi 
olmadık.

Böyle bir şeye ihtiyacımız da yok.
Biz, bildiğimiz yolda ve inandığımız ilkelere 

göre gazetecilik yapıyoruz.
0‘nun için 40 yıldır ayaktayız.
Bu süreçte, ne kurumlar, ne siyasi partiler 

geldi geçti.
Nerede DP, AP, DYP, ANAP, DSP ve diğerleri..
Hepsi tarih oldu.
Bir gün sizlerde, partinizde yok olup gidecek 

ve unutulacaksınız. Biz, yine burada olacağız.
Fatih Güler, yaptığı toplantısında yargılama 

sürecini anlatırken, bu süreci 3’e ayırdı.
Bunlardan bir tanesi ise, İçişleri Bakanlığı 

müfettişlerince hakkında açılan davalarla ilgili 
olanıydı.

Haberde, kaldırımlar ve kahvehanelerde 
oynatılan okey oyunu için açılan davalardan söz 
ediliyor. Bunda işin özünü sulandırma falan 
yok.

Güler’in geriye dönmesini önlemek için her 
türlü yöntemin uygulandığını anlatmak için 
söylenmiş satırlar var.

Var mı başka bir belediye başkanı hakkında 
kahvelerde okey oynanıyor diye açılan dava?

Buna cevap verin.
Gemlik Belediyesi’nde yaşanan olaylarla 

ilgili savcılık davalar açtı.
Bir hukuksal süreç devam ediyor.
Ama siz, bir hukukçu olmanıza karşın, 

yargılamadan infaz ediyorsunuz.
Hem savcısınız, hem de yargıç.
Örneğin, "Balıkçı Barınağı proje ihalesi" 

konusunda açılan dava beraat ile sonuçlandı.
Bu beratı da Belediye internet sitenizde 

yayınlasaydınız ya!
Savcılığın suçlamaları iddiadır. Sonuç değil. 

Kararı bağımsız yargı verecektir. Siz, sonucu 
beklemeden siyasi rakibinizi cezalandırıyor
sunuz.

Bu yöntemle ve süreçte, ondan boşalan 
koltuğa da çeşitli entrikalarla içinizden birini 
oturtuyorsunuz.

Ben bu yöntemi eleştiriyorum.
Belediye Başkanlığı için 2004 yılında aday 

olup da halktan güven alamayanların 1 oy vere 
rek koltuk sahibi yapılmasını eleştiriyorum.

Kendi işlerini yürütemeyip batanların bu 
kenti nasıl yöneteceklerini soruyorum.

Başkaları hata yaptığında haklarında davalar 
açılırken, sizin adamınız da hatalar yaptığında 
neden davaların açılmadığını soruyorum.

Açıklamanızdaki birçok sorunun muhatabı 
ben değilim. Onlara ister cevap verirler, ister 
vermezler. Bilmem ama bana yaptığınız her 
eleştiriye cevap veririm. Devamı yarın...

MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve il yöneticileri Gemlik’e çıkartma yaptılar

Özensoy. ‘Gemlii ürettiğinin 
karşılıâını alamayan Mı kentimiz1

Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Bursa’ya 350 milyon 
liraya stadyum 
yaparken, Gemlik’e 
40 milyon lirayı çok 
gördüğünü söyledi. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy ve il yöne
tim kurulu üyeleri, 
dün Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın ziyaret 
ederek, partililer ile 
biraraya geldi.
MHP ilçe binasında 
yapılan toplantıya, 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu ve ilçe yöneti
mi, belediye meclis 
üyeleri ile partililer 
katıldı.
Bursa Milletvekili 
Necati Özensoy, 
burada yaptığı 
konuşmada Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Bursa’nın 
ihtiyacı olmadığı 
halde 350 milyon 
liraya yeni bir 
stadyum yap
tırdığını, 35 bin kişi
lik Bursa’nın ihtiya 
cim karşılayacak bir 
stad olmasına 
karşın, ileride bu 
alanı kapatarak, bu 
alanı randa çevire
ceklerini söyledi, 
özensoy, “Malatya 
ve Kayseri Beledi 
yeleri illerine yapıla
cak stadyum için 
merkezi hükümetten 
yardım alırken, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi stadıken- 
di imkanlarıyla yap- 
maşa çalışıyor. Bir 
stada 350 milyon lira 
harcayan Büyük 
şehir, Gemlik’e 40 
milyon harcamış

çok mu?" dedi. 
Özensoy, Özel 
İdarelerin kaldırıla 
rak, Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağ
landığını, Bursa 
Özel Idaresi’nin 200 
milyon liralık bütçe
si bulunduğunu, bu 
kaynağın da Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’ne geçtiğini hatır
lattı.
Bursa’da eski 
TEKEL binasını 30 
milyon liraya Özel 
İdare tarafından 
yapılarak, Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na 
aktardığını hatırlatan 
özensoy, “Bunlar, 
Merkezi bütçeden 
harcanacak paraları 
yerelden harcayarak 
hizmetleri aksatıyor
lar." dedi.
Gemlik girişinde 
kavşağı kapatarak, 
ucube bir üst geçit 
yapıldığını da 
söyleyen özensoy, 
"Oraya kavşak 
yapacak bütçeyi 
ayırmayan bir 
Büyükşehir Belediye 
si var. Gemlik üret
tiğinin karşılığını 
alamayan bir ken
timiz. Belediye her 
iki dönemde de yol
suzlukla anılan bir

belediye oldu. 
Önümüzdeki dönem 
Gemlik’e ufku olan 
bir MHP’linin başkan 
olacağına eminim" 
dedi.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ise, 
2009 yerel seçim
lerinde seçimlerin 
AKP ve MHP arasın
da geçeceğinin belli 
olduğunu, ancak 
MHP olarak 10 binin 
üzerinde oy alarak, 
kendilerini ispat
ladıklarını beiirterek, 
“Önümüzdeki 
dönem yerel seçim
lerinde belediyeyi 
almamız mümkün. 
Bunun için çok 
çalışmamız gerekir." 
dedi.
“Belediyelere ait 
arsaların artık parsel 
olarak Meclisten 
geçirilmeden satıl
ması konusunun 
İdari Mahkamede 
iptal davası açtınız. 
Ancak, Savcılığa 
suç duyurusunda 
bulun madınız. 
Bunun nedeni 
nedir?" sorusunu 
yanıtlayan Durdu, 
iptal davası ve 
basında çıkan yayın
lar üzerine, Bursa 
Savcılığının konu ile

ilgili soruşturma 
başlattığı ve Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na 
konuyu aktardığı, 
hazırlık çalış
malarının devam 
ettiğini söyledi. 
Eski ilçe Başkanı ve 
2004 yılında 
MHP’nin başkan 
adayı olan eski 
Meclis üyesi 
Mehmet Çelik’in 
halktan oy alamadığı 
halde, bir oyla AKP 
adayını destekle 
yerek başkanvekili 
olmasını nasıl 
karşılıyorsunuz? 
sorusunu da yanıt
layan Osman Durdu, 
"O dönemde 
Mehmet Çelik, biz
den 8 ay önce ayrı 
düşmüştü.
Belediyede bağımsız 
üye olmuştu. Biz o 
süreçte hiçbir adayı 
desteklemedik. Bu 
nedenle, Çelik eski 
bir partili olarak 
kendi tercihini kul
lanmıştır" dedi. 
MHP Milletvekili 
özensoy il ve ilçe 
yönetim kurulu üye 
leri daha sonra 
Umurbey ve bazı 
köyleri ziyaret 
ettiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
yeni hizrnet binası 
yapımı hızla devam 
ediyör.
Umut İnşaat 
Ltd.Şti. tarafından 
ihalesi

1 milyon 450 bin 
liraya alınan ve 
yapım çalışmalarına 
başlanan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
hizmet binasının 3 
buçuk kat olan

beton bölümü 
tamamlandı.
Binanın dış cephe 
sinin çelik ve 
aliminyum bölüm
lerinin kaplanma 
çalışmalarına da 
başlandı.

MODERN
ARŞİV BÖLÜMÜ 
OLACAK
Mayıs ayında bitiril 
mesi beklenen 
inşaatın hava koşul 
larının uygunluğu ha 
linde daha önce biti

rilebileceği belirtili 
yor.
Sosyal Yaşam 
Merkezi yanında 
yapılan GTSO hiz 
met binasının iç 
bölümlerinde kul
lanılacak büro mal

zemelerinin teminine 
de başlandı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yeni 
binasında modern 
bir arşiv sistemi 
kurulacağı 
açıklandı.

lift Baıa »■ 88 wla
Türk Hava 
Kurumu’nun 88. 
yıldönümü kut
landı.
Türk Havacılığını 
geliştirmek ve 
sevdirmek amacıy
la Atatürk tarafın
dan 16 Şubat 1925 
tarihinde kurulan 
Türk Hava 
Kurumu’nun 88. 
kuruluş yıldönümü 
tüm şubelerinde 
düzenlenen tören
lerle kutlandı.
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Neceti Turan ve 
Sayman Aylin 
Çelik, cumartesi 
günü saat 10.oo da 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk koyarak 
saygı duruşunda 
bulundular

nNKaRnflNOHİMTÜRKSİGORTflDflN

SATILIK DÜKKftN
Eşref Dinçer Mahallesi 

1. Dere Sok. No: 3 
Asilhan Atay İş Merkezi 

Kat: 4 No : 54 
Gemlik / BURSA 

adresindeki 40 m2 
dükkan satılıktır.

02123738682

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

1GÜNM MWTİW BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

Gemlik Körfezûa ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

—

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

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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Bursa'da ulaşım rahatlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kent 
içi ulaşıma nefes 
aldıracak en önemli 
projelerinden biri 
olan Maksem- 
Mollafenari- İvaz- 
paşa arasında açıla
cak 10 metrelik imar 
yolu çalışmaları 
start aldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, zor olanı yaptık
larını ve Bursa'yı 
yıkarak güzelleştir 
mekte kararlı olduk
larını söyledi.
Bursa’ya 
kazandırılacak 
önemli yatırımların 
hemen hepsinde 
uzlaşmacı bir tutum
la sonuca ulaşan 
Büyükşehir Belediye 
si, Maksem-Mollafe 
nari-İvazpaşa arasın
da açılacak 10 metre 
lik imar yolunda

bulunan 36 mülk 
sahibinden 24'üyle 
anlaşma sağladı. 
Varılan anlaşma 
gereği evler bir bir 
boşaltılırken, Büyük 
şehir Belediyesi 
ekipleri de boşaltılan 
binalarda yıkım 
çalışmalarını başlat
tı. Molla Fenari 
Mahallesi'nde düzen 
lenen yıkım törenine 
katılan Başkan 
Altepe, AK Parti 
Bursa Milletvekilleri 
Hüseyin Şahin ve

İsmail Aydın, Genel 
Sekreter Seyfettin 
Avşar, Genel 
Sekreter yardımcıları 
Bayram Vardar ve 
Mustafa Altın'la bir
likte çalışmaları 
yerinde inceledi.
Maksem-Mollafe 

nari-İvazpaşa arasın
da açılacak 10 met 
relik imar yolu çalış
malarının Molla 
Fenari Mahallesi 
sınırlarında kalan bir 
binanın yıkılmasıyla 
başladığını belirten

Başkan Altepe, 36 
binadan 24'üyle uz 
laşma sağlandığını 
söyledi. Kalan 12 
binayla ilgili görüş 
melerin sürdüğünü 
kaydeden Başkan 
Altepe, kısa sürede 
sonuç almayı hede
flediklerini belirtti. 
Bir taraftan yıkım 
sürerken bir taraftan 
da yol güzergahında 
vatandaşlarla sohbet 
eden Başkan Altepe, 
“Şu anda 10 metrelik 
yol güzergahında 
bulunan hane sahip
lerinin yüzde 80'iyle 
anlaştık. Hem arsa 
parası, hem bina 
bedeli ödeyerek, 
kimseyi mağdur 
etmeden uzlaşmacı 
bir tutumla bu 
sorunu çözmeye 
çalışıyoruz. 24 bina 
için 2 milyon 600 bin 
TL kamulaştırma

bedeli ödedik" dedi. 
Bursa'nın tarihi yer
lerinden biri olan 
İvazpaşa, Maksem 
ve Molla Fenari 
mahallelerini direkt 
olarak Molla Fenari 
Türbesi'ne, Üftade 
Tekkesi'ne ve 
Üçkuzular'a bağlay
acak 10 metrelik 
yolu açmaktan 
dolayı mutluluk duy
duklarını ifade eden 
Başkan Altepe, "En 
zor olanı yapıyoruz 
ve Bursa'yı yıkarak 
güzelleştiriyoruz. 
Tarihi mekanları 
insanlarımızın kolay
ca ulaşabileceği 
konuma getiriyoruz” 
diye konuştu.
Başkan Altepe, kent 
içi trafik yükünü 
önemli ölçüde azal
tacak olan Maksem- 
Mollafenari-İvazpaşa 
10 metrelik imar yol

unun aynı zamanda 
bölgeye de büyük 
değer katacağını 
vurgulayarak, geriye 
kalan 12 binadan 
4'üyle uzlaşma 
sağlanamadığını, 8 
binayla ilgili de yer 
tespit işlemlerinin 
sürdüğünü kaydetti.
AK Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın ise iktidar par
tisi olarak yaptıkları 
hizmetlerde insanı 
hedef aldıklarını, 
insanların işlerini ve 
hayatlarını kolay
laştırmayı kendiler
ine ilke edindiklerini 
ifade etti. Maksem- 
Mollafenari-İvazpaşa 
arasında açılacak 10 
metrelik imar yolu
nun Bursa halkının 
manevi dinamik
leriyle buluşmasını 
sağlayacağını belir
tildi

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

Gemlik Körfez mııeiUıılıuttuın

T CM A A “SUYUNU BOŞA 
mH Jj| HARCAMA”

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

HM ameoldonuzk
tuılrlı lııeiıüı ilmi tumıi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ VA| FJA AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak İRİ'allıi Hll Kıl 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ■ 1 "İv VV V v

KİRALIK 

DAİRE
KÖRFEZ SİTESİNDE 

KİRALIK DAİRE
TEL: 0 532 583 53 78

KflŞ€D€ B6KL€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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EĞİTİMDEKİ SIKINTILAR
Günümüzde 

uygulanan eğitim 
programları bir 
eğitimci olarak 
beni alabildiğine 
düşündürüyor. 
Siyasi iktidarın 
tutarlı, geleceğe 
yönelik, toplumu 
ileriye götüren 
eğitim izlenceleri 
olması gerekirken 
tam tersi toplumu 
yozlaştıran, çağ
daşlıktan uzak
laştıran bir 
anlayışa yönelik 
olduğunu görmek
teyiz.

Bir zamanlar 
Fatih projesi adı 
altında uygula
maya konulan 
eğitim anlayışın
dan günümüzde 
fazlaca söz 
edilmez oldu.

Teokratik eğitim 
anlayışının yaygın
lık kazanması için 
imam okullarının 
gereğinden fazla 
açılması siyasi ikti
dar için temel ilke 
kabul edilmiş.

Hele hele hiç kim
seye sorulmadan, 
hiçbir araştırma 
yapılmadan 
serbest kıyafete 
geçilmesinin tür
banın okullara 
sokulmasından 
başka ne amacı 
olabilir?

Eğitimle ilgili yeni 
bir uygulamaya 
geçmeden önce 
bir planlama yapıl
maz mı?

Kıyafetin serbest 
olmasının yararları 
ve zararları uzman
larca tartışılmaz 

mı? Öğrencilere ve 
velilere sorul
madan, onların 
fikirleri öğrenilme
den alınan kararlar 
ne kadar doğru 
olabilir?

Psikolojik yönden 
öğrencilerin bu 
durumdan nasıl 
etkileneceği değer
lendirilemez mi? 
Okullara önlük ve 
forma diken, bu 
alanda çalışan bin
lerce insanın gele
ceğinin bir anda 
yok edilmesi ne 
kadar doğru ola
bilir?

Ben yaptım oldu 
demenin yanlışlığı 
er geç ortaya çık
mıyor mu?

Yeni göreve gelen 
eğitim bakanı, 
kıyafet konusunun 

yeniden görüşüle
ceğini, değer
lendirmenin 
velilere bırakıla
cağını söylemiş. 
Önceden yapılması 
gerek ne hikmetse 
sonradan yapılıyor 
bizim toplumumuz- 
da.

Sayın başbakan 
dershanelerin kapa 
tılacağını iki de bir 
dillendiriyor. İyi 
güzel de bu iş 
nasıl olacak? Bu 
alanda bir çalışma 
yaptınız mı? Bu 
alanda binlerce 
çalışan ve bu işe 
para bağlayan 
insanlar var.
Bunları hiç hesaba 
katmadan 
"Dershaneleri kap
atıyorum, isteyen
ler okul konumuna 
dönüştürsün." 
demek soruna 
çözüm olabilir mi? 
Bir binanın okul 
konumuna 
dönüştürülmesinin 
de birtakım 
koşulları var.

Her bina okul ola
maz.

Eğitimde, test 
sınav sistemini 
geçerli kıldığınız 

sürece siz ders 
haneleri biraz zor 
kapatırsınız. Onun 
boşluğunu doldu
racak kurumlan da 
gündeme 
getirmelisiniz. 
Okullarda uygu
lanan eğitim yeterli 
olsa millet kucak 
dolusu para verip 
çocuklarını ders 
hanelere gönderir 
mi? Demek ki 
eğitimde kalite de 
çok düşük. Pek 
çok sınavı test 
tekniğiyle yapıp 
sonuç almaya 
çalışırsanız ve 
okullarda bu alan
da uzman kişilerle 
ve öğretmenlerle 
çalışma yap
mazsanız ders 
hanelere kilit vur
man çok zor olur.

Elbette der
shaneler kapatıl
malı, vatandaşın 
cebinden çıkan 
milyonlar doğru 
bir şekilde, amacı
na yönelik harcan
malı. Devlet 
okulları bu alanda 
bir işlev üstlen
meli. Öğrenci 
başarılı olmak için 
okulu ben

imsemeli. Bunun 
için de sınav sis
teminin okul 
eğitimine göre 
düzenlenmesi 
gerekmektedir ya 
da okul, sınav sis
temine göre eğitim 
vermelidir. Her 
şeyden önce 
okullardaki eğitim 
kalitesinin yük
seltilmesi temel 
koşuldur.

Yapılan sınavlar
da bölgeler arası 
uçurumun boyut
ları, bununla birlik
te eğitim 
kalitesinin düşük
lüğü bütün çıplak
lığıyla görülmekte
dir. Gelişen ve 
kalkınan ülkelerin 
üç yıllık, beş yıllık, 
on yıllık gibi 
izleyecekleri pro
gramları vardır. Biz 
de ise her gün 
değişen, yazboz 
tahtasına çevrilen 
programlar... Bu 
anlayışla hiçbir 
konuda verimli ve 
başarılı olamayız. 
Aklı ve bilimi kul
lanmadığımız 
sürece yaptığımız 
iş sadece göz 
boyamaktır.

Gemlik Batar» 30. yıla hazırlanıyor

«
I
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I 
0

M
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Gemlik Rotary 
Kulübü’nün 30. 
kuruluş yılı hazırlık
ları başladı.
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün 
geçtiğimiz hafta 
yapılan toplantısına, 
2440. Bölge 
Guvernörü Güneş 
Ertaş, Guvernör 
Yardımcısı Denizhan 
Sezgin, Bölge 
Sekreteri Sait Tosun 
katıldılar.
Toplantıda söz alan 
Gemlik Rotary 
Kulübü Dönem 
Başkanı Haşan 
Hamaloğlu, Gemlik 
Rotary Kulübü’nün

30. kuruluş yıldönü 
münü kutlayacak
larını söyledi. 
Külüp çalışmaları 
hakkında bilgi veren 
Hamaloğlu, 
guvernörün kulüp
lerini ziyaret 
etmesinden dolayı 
mutluluk duyduk
larını söyledi.

Hamaloğlu, Gemlik 
Rotary Kulübü’nün 
uzun yıllardan beri 
okuma yazma 
bilmeyenlerle ilgili 
açılan kursların 
sponsorluğunu yap
tığını, yüzlerce 
vatandaşın okuma 
yazmayı öğrenme
sine destek

vererek cehaletle 
savaşa katkı 
sağladıklarını

söyledi.
Kulübün Gemlik
Körfezi’nde her yıl

yelken yarışları 
düzenlediklerini 
belirtti.

—
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GEMLİKSPORA MESKEN DARBESİ 1-2
Seyfettin SEKERSÖ7

Play-off için 
mücadele veren 
Gemlikspor, evinde 
oynadığı kritik 
maçta Ertuğrul Gazi 
Meskenspor'a 
savunmada yaptığı 
hatalarla 2-1 yeni 
lerek büyük darbe 
aldı.
Süper Amatör 
Küme B grubunda 
oynanan maçın 
bitiş düdüğüyle bir
likte tribünlere 
koşarak seyircilerle 
tartışmaya giren 
Meskenspor kale
cisi Eren'in hareketi 
tepki çekerken, 
yaşanan tartışma 
güvenlik güçlerinin 
müdahale etmesiyle 
büyümeden 
yatıştırıldı.
Maça iyi başlayan 
Gemliksspor 
savunmasının yap
tığı hatada golü 
kalesinde gördü. 
11. dakikada ceza 
sahasının köşesine 
gelen topa çıkan 
kaleci Ömer'den 
önce koyan Fatih 
Meskenspor'u 1-0 
öne geçirdi.
Yediği sürpriz golle 
yenik duruma 
düşen Gem lik- 
şpor'da forvet ele
manları rakip 
kalede yakaladıkları 
pozisyonlarda 
beraberlik golünü 
bulamazken yine 
bir kontratakta 
kalesinde ikinci 
golü gördü.
21. dakikada ceza 
sahasına gelen 
topa kelciyle birlik
te hamle yapan 
Mehmet, takımını 2- 
0 öne geçirdi.
Savunmasının yap
tığı iki hatayla iki 
farklı geriye düşen 
Gemlikspor, 33. 
dakikada Şiyar'ın 
golüyle skoru 2-1 
yaparak umutlandı 
ancak ilk yarıda 
başka gol bula

mayınca devre 2-İ 
Meskenspor'un 
üstünlüğüyle sona 
erdi.
İkinci yarıda oyunu 
tamamen rakip 
sahaya yıkan 
Gemlikspor, rahat 
lıkla geldiği ceza 
sahası içinde son 
vuruşlarda başarılı 
olamadı. Tüm bat
larıyla beraberlik 
golünü arayan 
Gemlikspor karşı 

sında iyi savunma 
yapan ve kapanan 
Meskenspor 
kontrataklarla gol 
aradı.
Maçın 88. dakika 
sında Gemlik 
spor'un kazandığı 
ceza atışında 
düdük çalmadan 
atışı kullanan 
Osman daha 
önce de sarı bulun
duğu için kırmızı 
kartla oyun dışında 

kaldı.
Maçın bitiş 
düdüğüyle birlikte 
koşarak tribünlere 
giden Meskenspor 
kalecisi Eren'in 
hareketleri maçın 
tansiyonunu yük
seltirken olaylar 
büyümeden 
yatıştırıldı.

SAHA : Gemlik ilçe 
HAKEMLER:
Volkan Karabulut 5,

Halil Özer 5, 
Faik Barbaros 
Balkan 5, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 4, Samet 4, 
(Barış 4) Bülent 5, ' 
Emrah 5, Osman 5, 
Şiyar 5, (Semih Kaş 
2) Muharrem 5, Arif 
5, Selahattin 4, 
Bergan 5, Samet 
Güler 4, 
E. G. MESKEN
SPOR : Eren 5, 
Şenol 5, Tayfur 5,

Murat 6, Tevfik 6, 
Abdullah 5, Metin 5, 
Fatih 5, (Ümit 1) 
Samet 4, (Ferhat 2) 
Mehmet 5, (Enis 2) 
Naim 5, 
GOLLER : 
Dk. 11. Fatih, 
Dk. 21. Mehmet, 
(Meskenspor) 
Dk. 33. Şiyar, 
(Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 88. Osman, 
(Gemlikspor)
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Maııaıtitoniiwi»ıi
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, 
çalışan kadına 
yönelik çocuk 
teşvikini içeren bir 
taslak hazırladık
larını söyledi. 
Tasarıya göre 
çocuk sayısındaki 
artışa paralel 
emeklilik yaşı öne 
çekilecek. Bu sayı 
arttıkça emeklilik 
yaşı düşecek 
Sabah'n haberine 
göre, hükümetin, 
hem kadınları istih
damda tutacak 
hem de çocuklarını 
rahatça büyüt
melerine olanak 
tanıyacak "esnek 
çalışma" modelinin 
ayrıntıları belli 
oldu. SABAH, 
kadınlara "hem 
çocuk hem de 
kariyer" yapmayı 
önemli ölçüde 
kolaylaştıracak 
yasa taslağının 
ayrıntılarına ulaştı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, çocuk 
teşvikini de içeren 
çalışmada, çocuk 
sayısına göre 
kadınların emeklilik 
yaşını öne çekmeyi 
planladıklarını 
belirtti. Çocuk 
sayısının artışına 
bağlı olarak hizmet 
süresi orantılı bir 
şekilde azalacak. 
ESNEK ÇALIŞMA 
Aile ve Çalışma 
Bakanlıklan'nca 
hazırlanan torba 
taslağa göre, 
doğum izninden 
dönen kadına hem 
özel sektörde hem 
de kamuda "esnek 
çalışma" imkânı 
tanınacak.

Hükümet, 0-3 yaş 
ya da 0-6 yaş 
olarak iki formül 
üzerinde duruyor. 
İzinden dönen 
kadın, isteğe bağlı 
olarak çocuğu 3 ya 
da 6 yaşına gelene 
kadar daha kısa 
süreli çalışabile- 
cek 
ZAMAN-MEKAN 
AYARI 
Taslakta "zaman 
sal" (iş yerinde 
kısmi süreli çalış
ma) ve "mekânsal" 
(evden çalışma) 
olanakları değer
lendiriliyor. Hem 
memurları hem de 
özel sektörü kap
sayacak uygulama
da, bu seçenekleri 
kullanan kadınların 
memurlukta 
"kademeli yük
selme" ve kıdem 
de dahil tüm özlük 
hakları korunacak. 
ÖĞLENE KADAR 
ÇALIŞABİLECEK 
Bakan Çelik, bu 
çalışmanın en 
büyük amacının 
aile bütünlüğü 
olduğunu anlattı. 
Çelik, sabah işe 
gidecek olan 
kadınların öğleden 
sonrasını ise evine 
ayırma imkânı 
yakalayabileceğini 
söyledi.
KADIN

İSTİHDAMINA 
ÖZEL ÖNLEM 
Taslakla ilgili 
bürokratların en 
önemli çekince 
uygulamaların 
kadını istihdamdan 
uzaklaştırma riski. 
Bunun için birçok 
formül masaya 
yatırılırken, özel 
sektörde işveren
lere izne ayrılan 
kadınların mas
raflarının devlet 
tarafından karşılan
ması gibi kolaylık
lar üzerinde 
çalışılıyor. 
'ÜÇ ÇOCUK 
BİLİMSEL 
TESPİT' 
Halihazırda yüzde 
27 olan kadınların 
istihdama katılma 
oranını yüzde 
38'lere taşımayı 
hedeflediklerini 
belirten Faruk 
Çelik, üç çocuk 
politikası ile ilgili 
olarak da şu 
ifadeleri kullandı: 
"65 yaş üstü nüfus 
oranı 2023'te yüzde 
10.2 düzeylerine 
çıkacak. Bu açıdan 
çocuk meselesi 
çok önemli.
Başbakanımızın 
asgari 3 çocuk 
ifadesinin altında 
yatan gerçekler 
var. Bunlar bilimsel 
verilere dayanıyor."

2013'ün ilk ayından 
itibaren piyasada 
satılan yerli ve 
ithal tüm TV'lerde 
DVB-T özelliği 
bulunmasının 
zorunlu olacakken, 
eski TV'lerde 
karasal yayın 
(DVB-T) teknolojisi 
olmadığı için özel 
bir aparatın kul
lanılması zorunlu 
olacak.
Teknik Sat Group 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal 
Yukarıkozan, 
2013'ün ilk ayından 
itibaren piyasada 
satılan yerli ve 
ithal tüm TV'lerde 
DVB-T özelliği 
bulunmasının 
zorunlu olduğunu, 
yeni dijital yayına 
geçmek isteyen
lerin, eski TV'lerde 
karasal yayın 
(DVB-T) teknolojisi 
olmadığı için özel 
bir aparat (Settop 
box) kullanmak 
zorunda kalacağını 
belirtti.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Radyo 
ve Televizyon Üst 
Kurulu'nun (RTÜK) 
başlattığı balkon 
ve dış cephelerde 
çanak antenlerin 
oluşturuğu görün
tü kirliliğini 
engelleme çalış
ması ve karasal 
yayına geçiş hazır
lıklarıyla birlikte, 
uydu anten hizmeti 
veren firmalar Ar- 
Ge çalışmalarına 
yöneldi.
Teknik Sat Group 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal 
Yukarıkozan, yap

tığı açıklamada, 
daha kaliteli yayın 
için karasal yayın 
uygulamasına 
geçilmesinin son 
derece yerinde bir 
karar olduğunu 
belirtti.
Yukarıkozan, 
2013'ün ilk ayından 
itibaren piyasada 
satılan yerli ve 
ithal tüm TV'lerde 
DVB-T özelliği 
bulunmasının 
zorunlu olduğunu 
hatırlatarak, 
"Yayınlar eski 
TV'lerde DVB-T 
olmadığı için özel 
bir aparatla (Dijital 
alıcı) izlenebilecek. 
Settop Box'ları 
üretmek için çalış
malara başlandı. 
Fiyatı ortalama 50 
lira civarında ola
cak dijital alıcıları 
üretmek için Ar- 
Ge'ye büyük önem 
veriyoruz. Yeni 
teknolojiler 
geliştiriyoruz. 
Örneğin biz Teknik 
Sat Group olarak 
TÜBİTAK destekli 
fiber optik tabanlı 
uydu dağıtım siste
mi projesi başlattık 
ve ödül aldık" 
ifadelerini kullandı. 
"Fas'ta çok büyük 
bir projeye imza 
attık, Katar ve 
Dubai'de büyük 
projeler üzerinde 

çalışıyoruz" 
Geliştirdikleri fiber 
optik sistemler ile 
bir merkezden 10 
kilometre çapında 
bir alana uydu ve 
karasal yayınları 
dağıtma imkanı 
sağlayabildiklerini 
dile getiren 
Yukarıkozan, 
"Geliştirilen sistem 
ile optik hat 
üzerinden CCTV 
kamera, netvvork 
ve uydu sistemleri 
aynı hat üzerinden 
verilebiliyor. 
Bu sistemler ile 
Fas'ta 2 bin 
villalık çok büyük 
bir projeye imza 
attık. Yine bu sis
temle Katar ve 
Dubai'de fiber 
optik uydu sistem
leri konusunda 
büyük projeler üze 
rinde çalışıyoruz" 
bilgisini verdi. 
Karasal yayınla 
daha az kanal, 
daha kaliteli ses ve 
görüntü imkanı 
Türkiye'nin bu 
teknolojiye geçmek 
için çok geç 
kaldığını savunan 
Yukarıkozan, şu 
anda AB 
ülkelerinin dışında 
İran, Azerbaycan 
ve Türki 
cumhuriyetlerin bu 
sistemi kul
landığını anlattı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

MAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 614 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 512 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 553 10 68 !
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrfc. 514 80 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akcan PetrolMAR-PET “13 3? 3®
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4501 

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)

GEMIİKSİHEMNLİİĞIİ
VENÜS SİNEMASI 

PARANORMAL 
ACTİVİTY -4: 
12:00-14:00- 
16:00-18:00- 

20:15
CELAL İLE 

CEREN:11:30- 
14:00-16:15- 
18:30-20:30

GDO 
KARAKEDİ: 
12:00-14:15- 
16:15-18:15- 

20:30 
REZERVASYON 

513 33 21



GemlikKSrfez

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

IBKia
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

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...

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...

www.alîberkerakincLcom
Ol*8t tİfY*0,N

Hemen Arayın!0 0(224)

4417244

ali berker akına
mimarlık

Bursa Ofis
Altmşehir Mh. Ata Blv. No® Gizemler İş Mrk.;

:kat:3 D:21 Nilüfer / BURSA ...
-Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48,

Kayhan.»!!. Gemlik

Gemlik Ofis
: Eşref DİI^IÇER Mah. Z\silhan No:47 Gemlik / BURĞA 
fFel:0224 514 48 41;
’linfo@aliberkeraklnci.com A BURSA İLİ7 GEMLİK İLÇESİ /

▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

mailto:linfo@aliberkeraklnci.com


MANASTIR EMLAK
Ul MANASTIR EMLAK 

■ GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 
B 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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
19 Şubat 2013 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

fili Çelik ten neni 
suçlamalar

Gemlik Ziraat Odası Başkanı ve 
Ali Çelik, Marmarabirlik Gemlik 
Kooperatifinin iyi idare edilme 
diğini söyledi. Sayfa 4’de

AKP’den istifa eden Belediye Meclis Üyesi Fevzi Ayyıldız, Fatih Mehmet Güler istifa ederse CHP’li adayı destekleyeceğini söyledi.

Gülerden istila sinyali
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
Hukuk devletine olan inancının sürdüğünü, 
davaların bazılarının sonuna yaklaşıldığını 
belirterek,, “Sonuç çıkmazsa, seçimlere bir 
yılda az kala partiminde görüşünü alarak, 
Belediye Başkanlığı görevimden istifa ede
bilirim” diyerek Belediye Meclisi’nde 
üçüncü kez başkan vekilliği için seçim 
sinyali verdi.
Öte yandan, AKP’den istifa eden meclis 
üyesi Fevzi Ayyıldız da, Fatih Mehmet 
Güler’in istifası halinde Belediye Başkan 
vekili seçimlerinde CHP’nin çıkaracağı 
adayı destekleyeceğini açıkladı. Sayfa 2’de

SendikadanCiirük
Adliye Binası na tenki

Adalet Bakanlığı’nın da boşaltılmasını iste
diği Adliye binasında 85 personel çalışıyor. 
Taşı nılması düşünülen bir binanın aylık 
kirasını yüksek bulan Adalet Bakanlığı’na 
seslenen sendikacılar, “İnsan cani kiradan 
daha mı değersiz” dediler. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış gürsel şensoy
^ÖRTAK SAĞLIK GÜVENLİK BÎRİMİ

Necdet Yılmaz’a cevabimdir.. (2)
Sayın Yılmaz, yaptığınız açıklamanın 

bir başka yerinde, "Fatih Güler’in Sesi 
Gazetesi sahibine" öyle her aklına 
estiğinde ahlak dersi vereceğine önce 
kendine bir bak bakalım. Bir süre senin 
gazetende de yazan sonra kendi tabiri 
ile belediyeden yemlendiğini görünce 
ayrılan sayın Özcan Vural'a soralım 
senin ahlakını." diyorsun.

Önce şunu iyice bil. Sözünü ettiğiniz 
kişi, bizim gazetemizden belediye ile 
olan iş ilişkilerimizden değil, Belediye 
Başkanvekili’nin 10 Ocak Gazeteciler 
Günü’ nedeniyle Paşa Restaurant’ta 
düzenlediği yemeğe, o’nu neden davet 
etmediğimiz için gazetemizden ayrıldı.

Daveti biz değil, Başkanvekilinin yap
ması gerektiğini kendine söyledik. 4’de

• İş Yeri Hekimliği ® Portör Muayeneleri
• İş Güvenliği Uzmanlığı S İşe Giriş Raporu

• İlk Yardım Eğitimi S Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu
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AKP’den istifa eden Belediye Meclis Üyesi Fevzi Ayyıldız, Fatih Mehmet Güler istifa ederse CHP’li adayı destekleyeceğini söyledi.

Güler den istifa sinyali
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, hukuk . 
devletine olan 
inancının sürdüğü 
nü, bir sonuç alına
mazsa istifa etmeyi 
düşünebileceğini 
söyledi.
Dün yayınlanan 
Bursa Hakimiyet 
Gazetesi’nde köşe 
yazarı Ersel Peker’e 
açıklamalarda bulu
nan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, yerel 
seçimlere bir yıldan 
az kaldığında 
gerekirse başkanlık 
görevinden istifa 
edebileceğini açık
lamış ve yeni bir 
sürecin başlayabile
ceğine dikkat çek
mişti.
Bu açıklama üzerine, 
“Görüşünüzde karar
lı mısınız?” diye sor-

Fatih Mehmet Güler Fevzi Ayyıldız
duğumuz Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, şun
ları söyledi: 
"İç İşleri Bakanlığı 
yasaya karşın, duru
mumu görüşmü 
yor. Görevime iade 
edilmemem için 
hiçbir neden yok. 
Ben, tutuklu bir 
belediye başkanı 
değilim.
Görevden uzak
laştırılma nedenim,

Cumhuriyet 
Savcısı’nın tutuklan
ma talebimin yerel 
mahkemece geri 
çevrilmesi sonrası, 
İç İşleri Bakanhğı’na 
yazdığı yazı ile 
gerçekleşti. 
Oysa, böyle bir 
durum hiçbir 
belediye başkanının 
başına gelmiş 
değildir. 
Cumhuriyet 
Savcısı’nın görevi, 

suçlu varsa, soruş
turmanın tamamlan
masından sonra 
yargıya gitmektir. 
Tüm soruşturmaların 
tamamlanmasına, 
tanıkların dinlenme
sine, bazı davaların 
bitmesine, 
bazılarının 
birleştirilmesine 
karşın, içişleri 
Bakanlığı beni göre
vime iade etmiyor. 
Anlaşılan etmeyi de 

düşünmüyorlar. 
Konuyu, Valiliğe ve 
İçişleri Bakanhğı’na 
yeniden hatırlata
cağım. Hakkımda 
açılan bazı davalarda 
sona yaklaşıldı. 
Hukuk Devletine 
olan inancımı 
koruyorum.
Bunlardan sonuç 
alamazsam, CHP 
Belediye Başkanı 
olarak bu durumu 
partimle bir kez daha 

görüşeceğim. 
Durum değer
lendirmesi yapaca 
ğız. Gerekli 
görülürse görevim
den istifa etmeye 
hazınm. Bu konuda 
yalnız başıma karar 
alamam." dedi.

AYYILDIZ, 
GÜLER İSTİFA 
ETSİN, CHP’nin 
ADAYINI 
DESTEKLEYECEĞİM 
Öte yandan, AKP 
den istifa eden Fevzi 
Ayyıldız, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Fatih Mehmet 
Güler’in 29 Mart’tan 
sonra istifa etmesi 
halinde yeniden 
Belediye başkan- 
vekilliği için seçime 
gidilmesi gerektiğini, 
Bu süreçte CHP’nin 
çıkaracağı adayı 
destekleyeceğini 
söyledi.

Sendikadan Çürük' Miiye Binası na tepki
Adalet Bakanhğı’nın da boşaltılmasını istediği Adliye binasın
da 85 personel çalışıyor. Taşınılması düşünülen bir binanın 
aylık kirasını yüksek bulan Adalet Bakanhğı’na seslenen 
sendikacılar, “İnsan canı kiradan daha mı değersiz” dediler.
Gemlik Adliye 
Binası’nda yapılan 
depremsellik test
lerinde “çürük” 
olduğunun raporlar
la belirlenmesine 
karşın “Çürük” 
binada hala görev 
yapılmasına tepki 
gösteren Büro 
Emekçileri 
Sendikası Bursa 
Şubesi yöneticileri, 
Adliye Binası 
önünde basın açık
laması yaptılar.

ADLİYE ÖNÜNDE 
AÇIKLAMA 
Büro Emekçileri 
Sendikası Bursa 
Şubesi üyesi bir 
grup, dün saat 
13.30’da Gemlik 
Adliye Binası 

önünde biraraya 
geldi.
Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığı’nca Adliye 
binası ve Adliye 
Lojmanlarında yap
tırılan depreme 
dayanıklılık testinde 
"olumsuz" yönde 
rapor verilen 
Gemlik Adliyesi'nin 
bugüne kadar 
boşaltılmamasına 
tepki gösterdi. 
Sendika üyeleri, 
"Deprem değil, 
ihmal öldürür, der
hal tahliye işlemi 
yapılmalıdır" yazan 
bir pankart altında 
açıklama yaparak, 
Adalet Bakanhğı’nın 
binanın boşaltıl
masını istemesine 
karşın, her gün 

binada davalara 
bakıldığı belirtildi. 
Büro Emekçileri 
Sendikası Bursa 
Şubesi Başkanı 
Selçuk Söğüt, 
Gemlik'in 1. derece 
deprem kuşağında 
olduğu nu 
belirterek, binasının 
depreme dayanıklı 
olmadığı mn gerek 
TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası 
ve Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
raporlarla sabit 
olduğunu söyledi. 
Selçuk Söğüt, şun
ları söyledi: 
"Tüm bunlara 
karşın bugüne 
kadar binanın 
boşaltılması

gerçekleştirilmedi. 
Binada, 85 personel 
çalışıyor.
Ayrıca, her gün 
yüzlerce Gemlikli 
bu binada Adli 
işlerini takip ediyor. 
Adalet Bakanlığı, 
2012 yılı Nisan 
ayında binanın 
tahliye işlemleri 
başlatılmasını iste
diği halde 
bugüne kadar 
somut bir adım 
atıldı." dedi.
Adliye yeri için 
geçici kiralanmak 
istenen bir binanın 
bulunduğu da belir
tildiği açıklamada, 
Adalet Bakanhğı’nın 
bu binanın kirasını 
yüksek bulması 
nedeniyle, taşınma

canı bu kira 
bedelinden daha az 
mı değerlidir?" 
denildi.

işleminin gerçek
leşmemesine de 
anlam verilmediği 
belirtelirek, "İnsan

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Semıilisi için Seliası Kiiıırüsü'ııe çıttı İhsanca
Bursa'da nişanlısı 
ile tartıştığını ve 
kendisiyle 
görüşmediğini 
söyleyen genç 
Setbaşı Köprüsü'ne 
çıkarak intihar 
teşebbüsünde 
bulundu. İzleyen
lere korku dolu 
anlar yaşatan genç, 
bir polisin cep tele
fonunda kız 
arkadaşını ikna 
etmesi sonrası 
eyleminden 
vazgeçti.
Olay, 20.00 suların
da Setbaşı 
köprüsünde 
gerçekleşti.
Köprüye çıkan

MiiiMiiIiiiiIiiImIiiiMİIiIİİb
Bursa'da 3 kişi 
tanımadıkları şahıs
lar tarafından darp 
edildi.
Olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Soğanlı 
Mahallesi'nde mey

WlHllllllMlllİ!İB|l|llll
Bursa'da dün 
oynanan Spor Toto 
Süper Lig ve 2.Lig 
maçlarında küfret
tikleri belirlenen 3 
kişiye, kamuoyun
da 'Sporda Şiddet 
Yasası' olarak bili
nen '6222 Sayılı 
Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair 
Kanunu' kapsamın
da işlem yapıldı. 
Bursa Atatürk 
Stadı'nda oynanan 
Bursaspor-Sanica 
Boru Elazığspor 
maçında küfrettik
leri, çevresindeki
leri rahatsız ederek 
taraftarları 
galeyana getirdik
leri iddia edilen 
Ruhen K. ve Bertan 
K. ifade vermek 
üzere polis

şahsı gören vatan
daşlar polis ve 
itfaiye ekiplerine 
haber verdi. Olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri köprünün 
altında çift hava 

dana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Y.O.K., O.K. 
ve İ.K, yolda 
yürürken kimliği 
meçhul şahıslarla 
karşılaştı. Çıkan 
tartışmada kimliği 

merkezine götü 
rüldü. Tribünde 
agresif hareket 
lerde bulundukları 
öne sürülen iki 
taraftar hakkında 
'6222 Sayılı Sporda 
Şiddet ve Düzen 
sizliğin Önlenme
sine Dair Kanu 
nu'na Muhalefet* 
suçundan işlem 
yapıldı. 

yastığı ile tedbir 
alırken, polis ekip
leri ise Y,A.'ı 
ikna etmek için 
yoğun çaba sarf 
etti.
Kız arkadaşıyla 

belirsiz şahıslar 3 
kişiyi darp etti. 
Vatandaşların 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen 112 
ekipleri yaralıları 
hastaneye götürdü. 
Yaralılardan

Öte yandan İnegöl 
Şehir Stadı'nda 
Inegölspor ile Ga 
ziosmanpaşaspor 
arasında oynanan 
Spor Toto 2. Lig 
Beyaz Grup maçın
da küfrettiği belir
lenen Ayhan Y.K. 
isimli taraftar, polis 
ekiplerince yakala
narak merkeze 
götürüldü. Ayhan 

arasının bozuk 
olduğunu söyleyen 
şahıs gözyaşlarını 
tutamadı. Şahsı 
ikna etmeye 
çalışan polisler, 
bir yandan da cep 
telefonuyla kıza 
ulaştı.
Nişanlısı ile tele
fonda görüştürülen 
Y.A. eyleminden 
vazgeçti.
Olayı haber alan 
gencin annesi de 
Setbaşı Köprüsü'ne 
gelince 
gözyaşlarını tuta
madı. Y.A. daha 
sonra polis 
merkezine 
götürüldü

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Şeytan köprüsü...

Y.O.K.'nın hayati 
tehlikesinin olduğu 
öğrenilirken, diğer 
iki kişinin durum
larının iyi oiâuğu 
belirtildi. Polis 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Y.K. hakkında 
'Sporda Şiddet 
Yasası' olarak bili
nen kanun hüküm
lerince işlem 
yapıldı.
Üç taraftarla ilgili 
soruşturma başla 
tıldığı ve bu taraf 
tartarın 'spor müs
abakaları seyrinden 
men' cezası alabile
cekleri öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Toplumlar) bir arada tutan değerler var. 
Dil, din, bayrak en yüceleri elbette.. Bu 
değerler, “toplumun çimentosu” olarak da 
tanımlanabiliyor. Hemşericilik de bunlar
dan biri. Önceki akşam Bursa Eğridereliler 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 
geleneksel gecesine davetliydik. Başkan 
Ahmet Kahraman’ın ısrarına dayanamadık. 
Daha önce bir davetlerine daha 
katılmıştım. Bir adıyla Eğridere, diğer adıy
la Ardino’da bulunan tarihi Şeytan 
Köprüsü gibi yapılmış pasta kesiyorlar bu 
geleneksel gecede..

Şeytan Köprüsü pastayı gördük, davete 
katılan politikacıların yaptıkları konuş
maları dinledik ve şöyle bir çıkarımda 
bulunduk.. * * *

İnsanları bir arada tuttuğunu varsay
dığımız dil, din, bayrak gibi değerlerin tıpkı 
çimento gibi sonradan türetilen 
materyaller olduğunu düşünürsek, bu 
değerlerin günümüzde hala toplumları 
çatıştırdığını görüyoruz.

Ardino’daki Şeytan Köprüsü’nün tarihini 
incelediğinizde, yapımında çimento ve 
harç kullanılmadığını bilmek, fakat 
yapıldığı 15. yüzyıl başlarından buyana 
hala ayakta kaldığını görüyor olmak “vay 
be” dedirtiyor insana..

İşte can ahcı nokta burası.. Toplumları 
bir arada tutmak için ille de çimento gerek
miyor. Şeytan Köprüsü’nde temel malzeme 
sadece doğanın verdiği taş ise, toplumları 
bir arada tutacak değer de sadece ve 
sadece insan doğallığı olmalı!

Fakat köprüyü vücuda getirmek için 
taşlar nasıl yontulduysa, her insan da ken
dini yontacak, ödün verecek ki, çimentoya 
gerek kalmaksızın huzur inşa edilebilsin..* * *

Yemeğin içinden saç teli, pilavdan taş 
çıkarır gibi, bir hemşeri derneğinin 
yemeğinden böylesi bir sonuç çıkarmak 
da neyin nesi?

Bal-Göç Başkanı Dr. Yüksel Özkan çıktı 
kürsüye, “Bulgaristan’daki HÖH’nin 
BDP’ye benzetilmesi bizi rencide ediyor. 
Herkes haddini bilecek. Tepkisiz kala
mayız. Gerekirse bu tepkimizi meydanlara 
taşırız” dedi.

MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy 
da “Balkanlardan göçün nedeni Türk kim
liğini kaybetmemek içindir. Hiç kimse elim
izden kimliğimizi almaya kalkışmasın” di 
yerek kükredi.

İkisine de diyecek bir şey yok. Haklılar.. 
..da..
Dediğimiz gibi, dil, din, ırk, bayrak belki 

bir toplumun çimentosu oluyor ama insan
lığın çimentosu olamıyor ne yazık ki!* * *

..ve tabii hem o gecedeki konuşmalara, 
hem de bizim yazımıza son noktayı koya
cak olan cümle, eski başbakan yardım
cılarından Ertuğrul Yalçınbayır’a ait..
“Bursa’da bir Saltanat Kapısı var. Hisar 

Kapı’dan çıktığınızda da Pınarbaşı 
Mezarlığı var karşınızda. Saltanat özlemi 
içinde olanlara hatırlatırım!”

—DÖRT DÖRTLÜK— 
Amaçlanıyorsa insanlığın huzuru 
Aramayalım birbirimizde kusuru 
Bana ne dememeli hiçbir kimse 
Aklı varsa, herkesin olmalı umuru

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

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik Marmarabirlik Kooperatifi ve Borsa’ya verdi veriştirdi

ili Çelik ten yeni suçlamalar
Necdet Yılmaz’a cevabimdir.. (2)

Eğer biz davet etmiş olsaydık, yazarlarımız, İnan 
Tamer’i de, Gürhan Çetinkaya'yı da, Necati Kartal’ı da, 
Erhan Izgi'yi de, Ihsan Bölük’ü de davet etmemiz gere 
kirdi.

Yazarlanmızın böyle bir tepkisi olmadığı gibi, sorun 
bile etmediler.

Bizim belediyeden yemlendiğimiz iddiasını basın 
karşısında kamuya yapıyorsunuz. Yine yargılamadan 
infaz ediyorsunuz. Bir de hukukçu olacaksınız.

Bunları yazanlar ve söyleyenlerle yargı karşısında 
hesaplaşacağız.

Süreci bekliyoruz.
Hangi yöntemlerde oturduğunuz belli olan Belediye 

Başkanlık koltuğuna gelir gelmez, ilk suçlamanız benim 
ve eşimle ilgili oldu.

Bunu, Mehmet Çelik kanalıyla yaptınız.
0 kişi, 57. hükümet döneminde MHP İlçe Başkanı idi 

ve bir matbaası vardı.
Bursa Devlet Hastanesi’nin ve tüm ilçelerin devlet 

hastanelerinin matbaa işlerini o’na özel olarak verdiler. 
Ben bunları o günlerde yazdım, sorguladım. Oğlu, 
gazetemizi kundaklamaya kalktı.

Gemlik’teki TELEKOM bayilikleri O’nun döneminde 
peşkeş çekildi.

Devlet Hastanesi kantini, Ziraat Bankası Avukatlığı, 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve TELEKOM’un avukatlığı, 
O’nun döneminde yandaşlarına yerildi.

Buna karşın işini yürütemedi.
Siz ise, bunları bile bile, bu kişinin desteği ile koltu 

ğa oturdunuz.
Halkın tercihini hiçe saydınız.
0 kişiyi de Gemlik’in en önemli sorunlarının başına 

getirdiniz.
Oysa, mecliste partinizin 9 üyesi vardı.
Koltuk için sizin adayınıza oy veren 2 kişiyi ödüllen 

dirdiniz.
Bunu ahlakınızın neresine oturtursunuz?
Bizim anlımız açık.
Konuyu 2 yıl önce yargıya taşıdınız.
Daha hakkımızda dava bile açılmadı.
Siz ise hüküm veriyorsunuz, binlerini gaza getirip 

yargıda bulunuyorsunuz.
Birşey çıkarsa, gider kendimizi savunuruz. Eğer bu 

dava açılır da, ceza alırsam 40 yıllık gazetecilik mesleği
ni bırakırım.

Sen, Avukutlığı ve siyasi yaşamına son verir misin?
Sizin Belediye Başkanvekiliniz hakkında MHP 

yargıya gitti.
Gemlik Belediyesi’ni 15 milyon liralık zarara uğrat

tığınız iddia edildi.
Fatih Mehmet Güler, bir çok suç duyurusunda 

bulundu.
Sizler, siyasete atıldıktan sonra, TELEKOM’un, 

TEDAŞ’ın ve Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin hukuk işleri
ni nasıl aldınız?

Sîzlerden biri, siyasete atılmadan önce belediye 
avukatlığını yaparken, 8-10 yıl içinde müteahhitlik mer
tebesine nasıl ulaştı.

Bu kadar kamu işi alan kaç tane hukukçu var bu Uç 
de?

Hürriyet Caddesi'nde Baykan ailesine ait arsayı ala
mayınca, kim bu arsayı konut alanından çıkartıp, katlı 
otopark yaptırdı?

Oysa bu arsayı, sizin eski ilçe başkalarınızdan biri 
o aile ile anlaşıp almıştı. Çevre yolundaki Sedef Ticare 
tin bulunduğu alan konut alanından, katlı pazar yerine 
çevrildi, aynı yıl neden yeniden konut alanına çevrildi?

Sizler sudan çıkmış AK Kaşıklar değilsiniz.
Siyaset kaygan bir zemindir.
Kimse bu zeminde dans edemez. Geriye bir bakın 

kaç tane ayakta kalan siyasetçi var.
Bugünler gelir geçer.
Sizler de bir gün mazi olursunuz.
Siyaset yapacaksanız, çamur atarak değil, dürüstçı 

yapın.
Bana karşı olan histerinizden kurtulun.
Sonu iyi getirmez.

Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı ve Ali Çelik, 
Marmarabirlik 
Gemlik
Kooperatifi’nin iyi 
idare edilmediğini 
söyledi.
Çelik, "Ziraat Odası 
Başkanı olarak 6 
yıldır her platformda 
Gemlik Zeytininin 
kıymetinin bilinmesi
ni, Marmarabirlik’in 
iyi idare edileme 
diğini, bu gidişle 
kooperatifin kar ede
meyeceğini söyle 
dik. Şimdi bakıyo
rum ki bir zaman 
muhalefetteyken üst 
yönetime ağır 
hakaret edenler, 
yönetime seçilince 
sesleri kesti.
O zaman kendilerine 
hakaret ettikleri 
insanların yanında 
sormuştum.
Beğenmediğiniz 
insanlar sizi yöne
time alınca neden 
sesinizi kestiniz 
diye" dedi.
Çelik, bu kişilere 
"Maaşınız mı? men
faatleriniz mi? Sizi 
susturdu dediğimde 
başlarını önlerine 
eğmişlerdi." şek
linde konuştu.

MARMARABİRİLK 
İYİ İDARE 
EDİLMİYOR

Mehmet Ocalan ImıalıM
İmralı'da tutuklu 
bulunan Abdullah 
Öcalan'ın kardeşi 
Mehmet Öcalan'ın 
da aralarında 
bulunduğu 3 
mahkum yakını 
adaya gitti.
Dün sabah 08.30 
sıralarında Gemlik 
Jandarma 
Komutanlığı'na 
gelen gelen 
Mehmet Öcalan ile 
Cumali Karsu'nun 
akrabası Pervin 
Oduncu ve Şehmuz 
Poyraz'ın ablası 
Felek Cızlaşmak 
yaklaşık 1,5 saat 
araç içerisinde 
bekledi.
Daha sonra kimlik 
kontrolü yapılarak 
içeri alınan 3 kişi 
işlemlerinin tamam

Ziraat Odası ve 
üreticiler, "Marmara 
birlik’in iyi idare 
edilmediğini bilmi 
yorlar mı?" diyen Ali 
Çelik, eski birlik 
yönetim kurulu 
üyesi İbrahim 
Aksoy’a da seslene 
rek; "Biz sizleri 
kooperatif yöne
timine seçilmeden 
önce ikaz etmiştik. 
Allah aşkına yöne
timdeyken üreticiye 
ve kooperatife ne 
faydalar sağladınız 
da kooperatif üyeleri 
sizleri yeniden yöne
time seçsin, kısır ve 
menfaate dayalı söz
lerinizle bu işi düzel
temezsiniz gelin 
Gemlikliler olarak 
borç içine batmış 
üretici için neler 
yapabiliriz konuşa 

lanmasının ardın
dan camları kapalı 
minibüsle Gemport 
Limam'na hareket 
etti.
Mehmet Öcalan, 
kardeşinin ikinci 
heyetin gelişini 
beklediğini söyledi. 
PKK Örgütünin 
tutuklu lideri 
Abdullah öcalan'ın 
kardeşi Mehmet 
Öcalan, "Kamuoyu 

hm. Gelin orayı iyi 
temsil edebilecek 
insanları oraya 
seçelim.
Gazete beyanlarıyla 
ne Gemlik zeytini 
değerini buldu, ne 
de üreticinin duru
mu düzeldi. Ben de 
biliyorum ki Gemlik 
yönetimi ve üst 
yönetim bu işleri iyi 
götüremediği orta 
da, sizler üst yöne
tim de üreticinin 
menfaatlerini ve 
yönetim şekillerini 
ziraat odaları olarak 
hiç konuşmadınız. 
Gemlik’in akil insan
ları, üreticileri, Tarım 
sal Kalkınma Koope 
ratifleri, Ticaret 
Borsası ve Ticaret 
Odası bir komisyon 
oluşturarak bu 
işlerin altından nasıl 

na ve imralı'ya bir 
mesaj gidecekse, 
bu kuşlar aracığıyla 
değil insanlar 
aracılığı ile olacak
tır." dedi.
Abdullah Öcalan ile 
görüşmek üzere 
İmralı'ya giden 
kardeş Mehmet 
öcalan dönüşte 
"Aile görüşünü 
yaptık ve hakkımızı 
kullandık.

kalkabileceğimizi 
konuşmalıyız." dedi.

BORSA’YA 
SUÇLAMA 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın Gemlik 
zeytininin coğrafi 
işaretinin elinde tut
masına rağmen 10 
senedir tatbikata 
sokmadığını, her 
sattığı zeytinden % 2 
keserek sermayesi 
ne kattığı, üreticiye 
en ufak bir fayda 
sağlamadığı, Gemlik 
dışında alınan zeyti 
nin faturasının 
Gemlik zeytini diye 
tescil ederek, 
Gemlik çiftçisinin 
ahn terini gasp ettiği 
iddia eden Ali Çelik, 
açıklamasını şöyle 
sürdürdü: 
"Gemlik zeytinin 
adını lekelendiği gibi 
yöre dışındaki 
çiftçiye hizmet ettiği 
ortadayken, geliniz 
buradan "oaş'ıayıp 
yönetimleri bu işi 
becerebileceklerden 
seçelim.
Çünkü, üretim ve 
ticarette siyaseti, 
ahbap çavuş ilişki
lerini sokarsanız 
kooperatifleri düzel
temez ve basit şahsi 
menfaat kavgalarıyla 
zaman kaybedersi 
niz.” dedi.

Diğer konuları da 
gündeme getirdik. 
Süreç için şunu 
diyebiliriz.
Sürecin ilerlemesi 
için en kısa 
dönemde eş 
başkanlar veya bir 
heyetin buraya 
gitmesi gerekiyor. 
Kamuoyuna, Kandil 
gerekiyorsa 
Kandil'e bu mesaj 
kuşlarla gidilmez, 
insanlarla gidilir. 
Bir an önce bir 
heyetin oraya 
gitmesi çok önem
lidir. Eğer süreç 
ilerleyecekse ikinci 
görüşün olması 
gerekiyor. Bazı 
mesajlar bazı yer
lere gidecekse bu 
insanalarla gidilir" 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


19 Şubat 2013 Salı Gemlik Körfez Sayfa 5

löıılerin sırunlaıı tellılenlııır
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CHP’likadınların mahalle
gezileri sürüyor

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, köylerde 
inceleme yaptı. 
Belediye Meclisinin 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a köylere 
götürülecek hizmet 
ve yatırımlar 
konusunda yetki 
vermesi üzerine, 
Belediye teknik 
ekipleri, mimar ve 
mühendislerle 
beraber Muratoba, 
Katırlı, Hamidiye, 
Şükriye, Fevziye, 
Kurtul ve Engürücuk 
köylerini ziyaret

Tahletli eğitim haşladı
Bursa’da tabletli 
eğitim dönemi res
men başladı. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından gönde 
rilen yeni nesil 
tablet bilgisayarlar, 
3 okulda 918 öğret
men ve öğrenciye 
dağıtıldı. Fatih proje
si çerçevesinde 
eğitim ve öğretimde 
fırsat eşitliğini sağla 
mak ve okullardaki 
teknolojiyi iyileştir 
mek için Bursa’daki 
9. sınıf öğrencilerine 
tablet bilgisayarlar 
dağıtılıyor. Pilot okul 
olarak Bursa Erkek 
Lisesi, Osmangazi 
Anadolu Lisesi ve 
Nilüfer Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
ne dağıtılan tablet 
bilgisayarlar, 
önümüzdeki eğitim

I ve öğrektim döne
minde de tüm 
okullara yayılacak. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
Bursa’ya gönderilen 
tablet bilgisayarların 
dağıtım töreni 
Erkek Lisesi’nde 
yapıldı. 

eden Refik Yılmaz, 
muhtarlardan önce
likli çalışmalar 
konusunda bilgi 
alıp, eksiklikleri 
duyulan bölgelerde 
incelemelerde 
bulundu.
İl Genel Meclisi üye 
si Ercan
Barutçuoğlu'nun da 
katıldığı ziyaretler 
sırasında konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "// Özel 
İdaresi önümüzdeki 
yıl görevini tamam
lıyor.

Programa Vali 
Şahabettin Harput 
da katılırken, öğren
ciler merakla bek
ledikleri tablet.bil
gisayarını almanın 
mutluluğunu yaşadı. 
Bugün itibariyle 
Fatih projesi kap
samında 98 okulda 2 
bin 348 adet et 
kileşimli tahta yer
leştirildiğini anlatan 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, 2013 yılında 
teknik ve endüstri 
meslek liseleri ile 
diğer tüm meslek 
liselerine, 2014 yılın
da ise ilköğretim 
okulları ve 
ortaokullarına 
donanımların kuru
lacağını açıkladı. 
Her etkileşimli

Dolayısıyla 
Köylerimiz de mahal 
leye dönüştürülü 
yor. Biz hem yeni 
Büyükşehir Yasası 
konusunda köylüleri 
mizi bilgilendin 
yoruz, hem de 
belediyemiz tarafın
dan yapılacak çalış
ma, hizmet ve 
yatırımların planla
masını yapıyoruz. 
2014 yılını bekleme
den, bu yıl içinde 
köylerimizin önemli 
eksiklerini gidere 
rek, yatırımlarımızı 
başlatacağız" dedi.

tahtanın maliyetinin 
4 bin TL olduğuna 
dikkat çeken 
Gülsar, tablet bil
gisayarın 17 ilde 
pilot uygulama 
olarak başladığına 
dikkat çekti. 
Bursa’daki 3 pilot 
okulunun 9. sınıf 
öğrencilerine ve 
öğretmenlerine 
tablet bilgisayar 
verileceğine dikkat 
çeken Gülsar, 
“Bursa Erkek 
Lisesi’ne 310, 
Osmangazi Anadolu 
Lisesi’ne 200 ve 
Nilüfer Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi’ne 408 adet 
olmak üzere toplam 
918 tablet bilgisa
yarlar dağıtılmaya 
başlandı.

CHP Gemlik ilçe 
Kadın Kolu 
Başkanı Sevinç 
Gülcü ve yönetici
leri ev ziyaretlerine 
ara vermeden 
devam ediyor. 
CHP’lilere alan 
çalışmaları yaptık
ları mahâllelerde 
vatandaşların evle 
tine konuk olu 
yorlar.
Geçtiğimiz günler 
de Hamidiye Mahal 
lesi’ne ziyarette 
bulunan kadın kolu 
parti programımızı, 
etkinliklerini 
vatandaşlarla pay
laşıyorlar.
Ziyaret ettikleri 
mahalle sakinlerine 
kendilerinden bek
lentilerinin neler 
olduğunu soran 
CHP’li kadınlar,

KAYIP
Beko Casio 

398 SR8QE, 
00070300214 notu 
yazar kasamızın 

ruhsatını kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

BEKİROĞULLARI 
LOKANTACILIK 
GIDA TUR. İTH.
İHR. LTD.ŞTİ. 

Gemlik 1610376428

KAYIP
Adıma bastırmış 

olduğum 
Seri A 85951-86000 
sıra numaralı 1 cilt 

fatura, Seri A 
427951-428000 sıra 

nolu 1 cilt Sevk 
İrsaliyesi, Seri A 

367951-368000 sıra 
nolu 1 cilt faturam 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

MUSTAFA 
KAYNATMA 

Gemlik 5400285768

mahalleler hakkın
da bilgi topluyorlar. 
Çalışmaların asıl 
amacının halk ile 
birebir iletişime 
geçmek ve ortak 
payda da buluşmak 
olduğunu söyleyen 
CHP’liler, "Bu yön

UaaUMMRlTtlMSlMtlUlll

SailLIKlÜKKIlN
Eşref Dinçer Mahallesi 

1. Dere Sok. No: 3 
Asilhan Atay İş Merkezi 

Kat: 4 No : 54 
Gemlik / BURSA 

adresindeki 40 m2 
dükkan satılıktır.

0212373 86 82
TÜRKİYE’NİN

EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

1 GUNDC DHVtTİVC SASIIIR
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

tem halkla buluş
mada en etkili yol 
dur. Bu tür çalışma 
lara hız kesmeden 
devam edeceğiz, 
ilçemizde yaşayan 
tüm kadınlarla bire
bir iletişime geçe
ceğiz. “ dediler.
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Büyükşehir Bursa'yı cebinize taşıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, android 
mobil uygulaması ile 
hem belediyecilik 
hizmetlerini hem de 
kentin tarihi ve turis
tik mekanlarını canlı 
görüntülerle vatan
daşın cebine taşıyor. 
Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak projeleri 
bir bir hayata 
geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, bilgi 
teknolojilerine bağlı 
yaşanan değişimlere 
ayak uydurarak, 
teknolojik altyapısını 
da gün geçtikçe 
yeniliyor. Gerek 
belediyecilik hizmet
lerinin sunumu, 
gerekse vatandaşın 
hizmetlere daha 
kolay erişiminin 
sağlanması amacıyla 
bugüne kadar mobil 
web sitesi, sms

sorgulama sistem
leri ve e-belediyeci- 
lik uygulamalarını 
hayata geçiren 
Büyükşehir 
Belediyesi, tablet 
bilgisayar kul

lanımının artması ve 
andoid işletim sis
temli cep telefon
larının yaygınlaş
ması üzerine 
Android Mobil 
Uygulamasını 

hayata geçirdi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kurumsal 
Android Mobil 
Uygulaması google 
play store da 
yayınlandı.
Turizme katkı 
Büyükşehir 
Belediyesi bünyesin
deki yazılım uzman
ları tarafından haya
ta geçirilen uygula
ma ile vatandaşlar 
artık android işletim 
sistemine sahip 
tabletleri ve cep tele
fonları ile Güncel 
haberler, duyurular, 
etkinlikler, ihaleler, 
e-yayınlar, projeler, 
meclis kararları, 
ulaşım hatları, 
durakları, bukart 
bayileri, borç 
sorgulama, seyahat 
kartı, evrak, hal 
fiyatları, mezar yeri, 

istek şikayet bildiri
mi ve sorgulaması 
ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ne ait 
kurumsal bilgilere 
istedikleri her yer
den rahatlıkla ulaşa
bilecek. Uygulama 
belediyecilik hizmet
lerine erişimi 
kolaylaştırmanın 
yanında Bursa’nın 
turizm potansiyelin
in geliştirilmesine 
yönelik de önemli 
katkılar sağlıyor. 
Uygulamada Heykel, 
yeni stadyum içi ve 
dışı ve Osmangazi 
metro istasyonunu 
gibi noktaların canlı 
görüntülerini de 
izleme olanağı 
sağlıyor. Uygulama 
sayesinde yakında 
Emirsultan, Yeşil, 
Kent meydanı,

Ulucami gibi 
tarihi ve turistik 
mekanların 
görüntüleri de canlı 
olarak paylaşıma 
açılacak. Böylelikle 
Bursa’nın tarihi 
mekanları, dünyanın 
herhangi bir 
köşesinden 
izlenebilecek. 
Uygulama; 
https://play. 
google.com/store/ 
apps/details?id=com 
.bursacebinizde. 
mob adresinden 
android işletim sis
temli telefonlara 
yüklenebilecek.
Ayrıca uygulamanın 
IOS versiyon çalış
malarının testi de 
yapılırken, kısa 
zaman sonra 
Appstore'dan da 
indirilebilecek duru
ma gelecek.

KİRAUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : O 532 661 79 90

Gemlik Körfez
TCIIl Z “SUYUNU BOŞA 

ImA Â HARCAMA”

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

MM ®ÜE ÖLDÜNÜZ Mü!
iuılrlı luilıılı ilmi luınıl ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ FJA AA AA
İstiklal Caddesi Bora Sokak İRİ 1 JİLİ IIH K.i
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ■ 1 “ ■ V V U UU

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : O 532 583 53 78

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

https://play
google.com/store/
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


19 Şubat 2013 Salı Gemlik KRrfez Sayfa 7

Berkay KARABULUT

Serbest Kürsü
"GEMLİKLİ İÇİN YATIRIM ZAMANI

İdari bilimler 
okuyanların temel 
bilgi kaynağıdır... 
Üretim faktörleri 
emek, sermaye, gi 
rişimci ve ham
madde olmak üzere 
dörde ayrılır. Her 
yerinden doğal kay
nak fışkıran güzel 
ülkemin, 76 milyon
luk çoğunluğu genç 
dinamik nüfusu, 
Karadeniz zekası ve 
girişimci ruhu var... 
Ama üretim için 
gerekli sermaye bu 
üç faktöre göre en 
büyük sıkıntıdır...

İşte sermayenin 
problem olduğu 
ülkemize, 63'ten beri 
kapısında bek
lediğimiz AB'nin 
katılım/üyelik öncesi 
mali yardımları ilaç 
olabilecek... Bursa' 
mn AB yardımların
dan yararlanabilen 
42 şanslı ilden biri 
olduğunu ve Gemlik 
halkının da AB'den 
gelecek geri ödeme
siz hibeleri elde ede
bilecek Bursa'nın 16 
şanslı ilçesinden biri 
olduğunu müjdele
mek istiyorum size.
Öncelikle IPARD 

programı dahilindeki 
geri ödemesiz hibe 
desteklerinin ve bu 

hibelerin dağıtımı ile 
görevlendirilen 
Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu' 
nun Bursa'mız ve 
dolayısıyla Gemlik' 
te ki faaliyetlerinin 
2013 yılı itibariyle 
başladığını müjdele 
yelim. Geçtiğimiz 
günlerde de ilçemiz 
de tanıtım toplantısı 
düzenlediler.

IPARD programının 
başlıca amacını 
"Türkiye'deki tarım 
işletmelerini AB 
standartlarına 
ulaştırmak" olarak 
tanımlıyor TKDK...

Bursa ili genelinde 
kurumun web 
sitesinde yapılmakta 
olan ankette en çok 
talebin büyük ve 
küçükbaş süt hay
vancılığına olduğu 
ve oranın yüzde 32' 
ler de seyrettiğini 
söyleyebilirken, 
bunu yüzde 15 ile et 
hayvancılığı, yüzde 
10 ile kırsal 
ekonomik faaliyet
lerin çeşitlendirilme
si, yüzde 8 ile meyve 
sebze işlenmesi ve 
paketlenmesi ve 
yüzde 8 ile de kırsal 
turizm işletmelerine 
olduğu görülüyor.

İlimiz de destekle
nen tarımsal sektör
lerden süt üretiminin 
desteklenmesi 
başlığı altında 10 
baştan 120 başa 
kadar süt inekçiliği , 
işletmeleri ile, 50 
baştan 500 başa 
kadar süt koyun- 
keçiciliği işlet
melerinin her türlü 
bina ve makine ahm- 
ları program kap
samında yüzde 50' 
den yüzde 65'lere 
varan oranlarda 
karşılıksız/geri 
ödemesiz hibe 
olarak desteklen
mektedir.

Bunun dışında kır
mızı et besiciliği ve 
beyaz et besiciliği de 
ilçemizde destek
lenebilecek yatırım
cılardan başı çek
mekte.

Olavı ciddiyetini 
daha iyi anlata
bilmek adına şöyle 
kısa bir örnek vere
lim. Misalen 100 
başlık bir süt inekçi 
liği işletmesinin 800 
bin TL'ye mal 
olduğunu varsa
yarsak bu işletme 
için 40 yaşın altında
ki bir yatırımcı ilçe 
miz dağlık alanların
da bu yatırımı yap

ması halinde, 520 
bin lirasını IPARD 
fonlarından geri 
ödemesiz olarak geri 
alabilecek. Bu 
durumda 280 bin 
liraya 800 bin liralık 
bir işletmenin sahibi 
olacaksınız.

İşletmenin kapa
sitesinin düşürülme
siyle işletmenin 
başlangıç maliyetleri 
de çok daha aşağı 
çekilebilmektedir. 
Program kişisel 
işletmelere olanak 
sağlayabildiği gibi, 
aynı zamanda koo 
peratifleşmeye ve 
birden fazla ortaklı 
işletmelere de farklı 
oranlarda hibeler 
vererek destek ola
bilmektedir.

Üstelik, IPARD pro
gramı dâhilinde 
sadece süt ve et 
hayvancılığına değil, 
örneğin Haydariye 
Köyü, Nacaklı Deresi 
üzerinde kültür 
balıkçılığı faaliyet
lerinin yapılabilmesi 
halinde 250 bin avro' 
ya kadar mal olabile
cek projelerin yüzde 
50'sine destek vere
bilmek mümkün ola
bilecek.

Ya da ilçemizin
'ras.İTTtaftTrıûe 

yapılabilecek arıcılık 
faaliyetlerinde kovan 
alımından bal sıkma 
ve işleme ekipman
larına kadar; süs 
bitkileri yetiştirici 
liğin de kapalı alan
da 1 hektar açık 
alanda ise 2 hektar 
arazi büyüklüğüne 
kadar sera yapımın
dan traktör alımına 
kadar muhtelif 

kalemlerde; tıbbi ve 
aromatik bitki üreti
minde muhtelif zirai 
aletlerin alımından, 
tıbbi aromatik bitki
lerin paketlenmesine 
kadar yine 250 bin 
avroya kadar proje 
lerde yüzde 50 
destek almak 
mümkün olacak.

Veyahut ilçemizde 
örneğin Büyük 
Kumla, Narlı, 
Karacaali, Haydariye 
gibi kırsal alanda ki 
köylerde dağ ve 
deniz turizmini can- 
landırabilecek, 25 
yatak kapasitesine 
kadar turizm işlet
melerinin inşaatın
dan tefrişatına kadar 
400 bin avroluk pro
jelerin yüzde 50'si 
geri ödemeksizin 
desteklenmektedir. 
Örneğin projeler 
dâhilinde, kırsal yer- 
leşkenizde Uludağ 
Çobankaya mevki
inde ki Kızılay kampı 
tarzındaki bungolow 
tarzı ahşap evlerden 
yapabileceğiniz bir 
işletme, yürüyüş 
parkurları, at binici
lik tesisleri, spor 
alanları, spor salon
ları, su sporları, vs, 
gibi her türden 
işletme gereksini
minin yarısı yine geri 
ödemesiz hibe 
olarak karşılanacak
tır.

Şu an için ilçemizin 
bel bağlamış olduğu 
"Zeytin ve Zeytin 
yağı üreticiliği" için 
herhangi bir 
desteğin olmaması
na karşın bir sonraki 
proje dönemlerinde 
yerel mikro işlet

melerinin desteklen
mesi başlığı altında 
destekler gelebilir. 
Lâkin çeşitliliğin çok 
olması ve son yıllar
da zeytin üretiminin 
halka olan kazançsal 
dönüşünün önceki 
yıllardaki gibi olma
ması, Gemlikli çiftçi 
ve yatırımcıyı farklı 
alanlarda faaliyetlere 
yönlenerek, gelirini 
çeşitlendirmesi 
gereğini ortaya koy
muştur.

TKDK'nın internet 
sitesinde bu iş için 
pek çok banka ve 
tarım kredi koopera 
tifleriyle anlaşmanın 
var olduğu ve bu 
finans kaynaklarının 
yatırımcıların ilk 
etapta ihtiyaç duy
duğu finansmanı 
uygun imkan ve 
şartlarda sağlaya
bileceği yönünde 
bilgi verilmektedir.

Sizlere kalan ise 
Bursa -Nilüfer 
Yıldırım Caddesinde 
yer alan kısa adı 
TKDK olan Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme 
Kurumunun il koor
dinatörlüğünü 
ziyaret ederek ayrın
tılı bilgi almak ve 
başvuruda bulun
mak.

Unutmayalım ki bu 
paralar yatırımcı ve 
çiftçiler tarafından 
kullanılmadığı tak
tirde yeniden AB 
fonlarına iade 
edilmektedir.

Kısaca "şimdi 
Gemlikli için yatırım 
zamanı"

kyerteriMic teftmnılıoM
Avukat Mehmet 
Ümit Yalçın, yeni İş 
Sağlığı ve Güvenli 
ği Kanunu ile işyer
lerinde hekim çalış 
tırma zorunluluğu
nun getirildiğini 
söyledi.
BESDAB firması 
yetkilileri BUGİAD 
üyesi Avukat Meh 
met Ümit Yalçın ve 
Dr. Gökhan Şahin 
tarafından verilen 
seminerde, 6331 
sayılı yeni Temel İş 
Sağlığı ve Güvenli 
ği Kanunu, yönet
melikler ve risk 
değerlendirmesi 
konularında detaylı 
bilgiler aktarıldı. 
Seminerde, 2013 
Ocak'ta 80 bin

liraya varabilen 
cezai yaptırımları 
başlayan yeni 
kanunla, 50'den az 
çalışanı olan işlet
melerde mutlaka 
profesyonel iş yeri 
hekimi ve iş güven
lik uzmanının çalış
ma süresince yer 
alması, 50'den fazla 

çalışanı varsa özel 
oda temin edilmesi 
gerektiğini 
söyleyen Yalçın, 
"50'den az çalışanı 
olan tehlikeli ve 
çok tehlikeli işlet
meler için Temmuz 
2013, az tehlikeli 
sınıfında olan işlet
meler içinse

Temmuz 2014'e 
kadar süre mevcut. 
Kanunla birlikte 
işletmelerde artık 
risk analizleri 
yapılarak çalışanlar 
belli aralıklarla 
sağlık gözetimin
den geçecek." dedi. 
Yeni İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanu 
nu'nun temel ama 
cı, sağlıklı ve gü 
venli bir iş hayatına 
geçiş yapmak ol 
duğunu vurgulayan 
Yalçın, ayrıca 10 
'dan az çalışanı 
olan firmalarda iş 
sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin devlet 
tarafından destek
leneceğini de 
belirtti.

RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ 
ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK 

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
MEZUNU ÇALIŞMA 

ARKADAŞLARI ARIYORUZ. 
ARŞEN ELEKTRİK
Orhangazi Cad. No: 19/2 

GEMLİK
Tel: 0 224 513 40 45 

GSM : 0 533 436 56 09
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TUFAD'tfan Antrenörlerine haşarı dileği

Hafta sonunda 
başlayari Gemlik 
suni Çim Saha 
sında oynanan 
Gemlik Körfez 
spor-Namık Kemal 
1. Amatör Küme 
karşılaşmasından 
önce, Bursa TUFAD 
yönetim kurulu 
üyesi Volkan Özgül 
ve Hakemlere 
başarı dileklerinde 
bulunularak, yeni

sezonun uğurlu ve 
başarılı geçmesini 
dilediler.
Körfezspor yöneti
cilerin bu jestinden 
mutluluk duyduk
larını söyleyen 
TUFAD yönetim 
kurulu üyesi 
Volkan Özgül, 
“Derneğimize 
kayıtlı meslek- 
daşlarımızin yeni 
sezona çıkarken

Körfezsporun 
jestiyle karşılaştık. 
Çok mutlu olduk. 
Yeni sezonun 
kulüplere ve 
futbolculara, 
Türk futboluna 
başarılı olmasını 
diliyorum.
Meslekdaşlarımızın 
da her zaman yan
larında olduğunu 
bilmelerini istiyo
rum" dedi

Belediyespor I116 Çoıanak’ı bilirdi LO
Orhangazi Hür 
Spor’u sezonun ilk 
maçında 12-0, 
Orhangazi Gençler 
Birliğini deplas
manda 10’a T 
mağlup eden 
Gemlik Belediye 
Spor U 16 Takımı, 
ligin üçüncü maçın
da Gemlik 
Çotanakspor'a da 
acımadı.
Baştan sona etkili 
futbolunu devam 
ettiren mavi beyazlı 
gençler, ilçe der- 
bisindeki rakiplerini 
gole boğdu. 
Gemlik Belediye 
spor rakibi Çotanak 
Spor'u Onur (2) 
Furkan, Rahim, 
Hakan, Mustafa ve 
Birkan'ın golleriyle 
7-0 mağlup etmeyi 
başardı. Kaleye

atılan şutlarda da 
büyük bir üstünlük 
kuran ve yeşil 
beyazlı rakibinin 
kalesini şut bom
bardımanına sokan 
mavi beyazlıların 7 
topu da direkten 
döndü. Gemlik 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Suni 
Çim Saha Tesislerin 
de oynanan 
karşılaşmaya 
Gemlik Belediye 
Spor U 16 Takımı 
sahaya, Soner, 
Orhan, Muratcan, 
Mustafa, İlhan, 
Hüseyin, Hakan, 
Rahim, Furkan, 
Eray ve Onur on 
biriyle çıktı.
Taraflı tarafsız 
herkesin takdirini 
kazanan Gemlik 
Belediye Spor U 16

takımı 19 Şubat 
2013 Salı günü de 
saat 15.00'de 
Orhangazi Göl 
Sahasında

Compenante Spor 
ile karşılaşacak. 
Teknik Direktör 
Haydar Yiğit, bu 
maça da büyük

önem verdiklerini 
ve aynı ciddiyetle 
hazırlandıklarını 
belirterek, taraftar
ları da bol gollü

yeni zafer için 
Orhangazi Göl 
tesislerine davet 
etti.

‘Gemlik Körfez’' www.gernlikkorfezgazetesi.com

http://www.gernlikkorfezgazetesi.com
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Başbakan Tayyip 
Erdoğan'ın 
belediyelerdeki 18 
bin sözleşmeli per
sonelin kadroya 
alınması talimatı 
doğrultusunda 
çalışmalar devam 
ederken sürpriz bir 
gelişme yaşandı, 
haberine göre 
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, bir 
önceki Bakanlar 
Kurulu'nda hem 
sözleşmelilerin 
kadroya alınması 
hem de 657 sayılı 
kanunda yapılacak 
değişikliklerle ilgili 
sunum yaptı. Çelik, 
halen kamuda 
sözleşmeli person
el, geçici personel 
gibi değişik isimler 
altında personel 
çalıştırıldığını 
anlattı. Bakanlar 
Kurulu'nda bu 
statülerin teke 
indirilmesi benim
sendi. Birçok 
bakan, kamuda 
değişik ad altında 
memur çalış
masının sakın
calarına dikkat 
çekti. Tek personel 
rejimine geçe
bilmek için de bir 
kereye mahsus 
olmak üzere 
sözleşmelilerin 
kadroya alınması 
kararlaştırıldı.

GÜLER AJANS

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Yaklaşık 80 bin 
personelin kadroya 
alınmasıyla 
belediyeler, TRT, 
Sağlık Bakanlığı ve 
diğer bütün 
sözleşmeliler 
kadroya kavuşa
cak. Ancak KİT 
personeli, kapsam 
dışında tutulacak. 
Belediyelerin son 
dönemde işe aldığı 
kişiler de birkaç ay 
çalışıp kadro hakkı 
kazanacak. 200 bin 
sözleşmeli perso 
nel, Haziran 
2011'deki seçimler
den önce kadroya 
alınmıştı. Son alım
la birlikte yaklaşık 
300 bin kişiye 
kadro verilmiş ola
cak. Sözleşmeliler, 
pek çok ilave hak
tan faydalanacak. 
Çakılı görev yapan 

sözleşmeli perso 
nele tayin hakkı 
verilecek. Kadroyla 
birlikte en önemli 
iyileşme, iş güven 
cesinde olacak. 
Her yıl sözleşme 
yenileyen 
memurlar, 
sözleş melerinin 
uzatılmaması 
endişesinden kur
tulacak. Halen pek 
çok alanda 
sözleşmeli ile 
kadrolu arasında 
farklar bulunuyor. 
Örneğin sözleşme 
lilerin tayin hakkı, 
çeşitli kısıtlamalara 
tabi. Kadrolular 
için geçerli 
süt izni ve 
ücretsiz izin hakkı, 
sözleşmelilerde 
yok. Bütün bu 
farklar ortadan 
kalkacak.

lüğe girecek olan 
yeni sigorta sis
teminin uygulama 
esasları netleşti. 
Full kasko ’ ve 
‘süper kasko’ 
dönemi bitiyor. 
Star'da yer alan 
habere göre 1 
Nisan’dan itibaren 
dar kasko,kasko, 
genişletilmiş kasko 
ve tam kasko 
olmak üzere 4 çeşit 
kasko uygu
lanacak.
Dar kasko, mini 
hasar ödemesini 
içerecek. Örneğin 
100 ve 200 liralık 
primle kasko 
yaptırılabilecek. 
Diğer 3 kaskonun 
ise kapsamı ve 
fiyatları farklı ola
cak.
Bu kapsamdaki 
kaskoların primleri 
parçaların orijinal

Türkiye'deki 21 
elektrik dağıtım 
bölgesinde Ulusal 
Elektrik Tarifesi 
uygulanıyor. Ülke 
genelindeki elektrik 
kayıp-kaçak parası 
da bütün abonelere 
yansıtılarak tahsil 
ediliyor.
Elektrik piyasası 
mevzuatı gereği 
önceki yıldan 
itibaren abone lerin 
elektrik fatu rası 
için ödediği 
paranın ayrıntıları 
faturalarda yazıl- 
maya başlandı.

olması, onarımların 
yetkili servislerde 
gerçekleştirilmesi 
gibi unsurlara bağlı 
olarak yükselecek 
veya düşebilecek. 
Tercih tamamen 
araç sahiplerine ait 
olacak. Hazine 
Müsteşarlığı 
Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü yetk
ililerinin verdiği bil
giye göre yeni 
yönetmelik ile 
hiçbir prim artışı

Aboneler, faturalar
da çalınan elek
triğin parasını 
ödediğini görünce 
tepkiler artmaya 
başladı. Bunun 
üzerine bazı dağı 
tim şirketleri fatu
rada kayıp-kaçak 
bedeline yazmak
tan vazgeçti. 
Tepkilerin devam 
etmesi üzerine 
dağıtım şirketleri 
yeni bir uygulama 
başlattı: Faturalar 
dan kayıp-kaçak 
bedeli bölümü 
tamamen kaldırıldı.

olmayacak.
Öte yandan alkollü 
sürücülerin yaptığı 
kazaların ödenip 
ödenmeyeceği de 
açıklığa kavuştu. 
Buna göre alkollü 
sürücülerin yaptığı 
kazalarda hasarlar, 
sürücü tarafından 
ödenecek. Sigorta 
şirketleri ise bu 
kapsamdaki 
kazaların verdiği 
zararlardan sorum
lu tutulamayacak

Ocak 2013'den son 
ra elektrik abone 
leri artık faturaların 
da kayıp-kaçak 
bedeli bölümü ve 
ödediği parayı 
göremeyecek. 
Ancak aboneler, ka 
çak elektriğin be 
delini diğer fatura 
kalemleri üzerin 
den ödemeye 
devam edecek. 
Türkiye'de alınan 
bütün önlemlere 
rağmen elektrik 
kayıp-kaçağı 
önlenemiyor

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

KAYMAKAMLIK

ulmim
Pogasus Akmit Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turtam 513 20 77
Süzar Turizm 612 10 72
Kanbefoğlu-EMdaf 614 45 49
Amtur 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 Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yonlkapı <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

■IÜÜİ
Gemlik Körfez

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4502

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)

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 613 10 58
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk 5^4 gg BS

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

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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 013 10 70MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 4 0
Baysa Patrol 013 01 03

VENÜS SİNEMASI 
PARANORMAL 
ACTİVİTY -4: 
12:00-14:00- 
16:00-18:00- 

20:15
CELAL İLE 

CEREN:11:30- 
14:00-16:15- 
18:30-20:30

GDO 
KARAKEDİ: 
12:00-14:15- 
16:15-18:15- 

20:30 
REZERVASYON 

51333 21
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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER-
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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 
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
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3D:21 Nilüfer/BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsrtı:0(533) 477 14 48

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

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

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244

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


MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastlremlakqemllk.com

Sebahattin DEMİR/Emlak Müşaviri

İANASTIR EMLAK

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

G E M L İ K ’ İN İLK G Ü N L Ü K S İ YA S İ GAZ E T E S İ
>0 s„h„t f R^mhı. www.gemlikkorfezgazetesi.eom--------------------------------------------- 50Kn_

Silindirin arasına 
sıtaşau isçi elflü
Orhangazi’de, Componenta 
Dökümcülük A,Ş.'de silindirin 
arasına sıkışan işçi hayatını 
kaybetti. Haberi sayfa 3’de

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ve CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, il Başkanı Metin Çelik Valiliğe başvurdu

filik görevine iateiıi isimi
Belediyene 
sözleşme 
sancısı

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, CHP Bursa 
Milletvekili Sena Kaleli ve CHP İl Başkanı Metin Çelik ile 
birlikte geçtiğimiz hafta Bursa Valisi Şahabettin Harput’u 
ziyaret ederek, İçişleri Bakanlığı’nın 2 yıldır kendisini 
görevine iade etmediğini, bunun hukuksuz olduğunu 
belgeleriyle anlatarak, 4 sayfalık bir dilekçe vererek, 
Valiliğin İçişleri Bakanhğı’na iadesi ile ilgili beyanda 
bulunmasını istediği öğrenildi. Güler, dilekçesinde 
hakkında daha ağır suçlamalarda bulunulan İzmir ve 
Bodrum belediye başkanlarını örnek göstererek, bunlar
la ilgili davaların sürdüğünü ancak görevlerinde olduk
larını belirterek, uygulamanın demokrasiye, hukuka ve 
AİHM ve AİHS kararlarına aykırı olduğunu belirterek, 
görevine iadesini istedi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediyesi’n 
de sözleşmeli per
sonel olarak çalışan 
30 kişinin sözleşme 
sinin sona ermesine 
karşın 25 personelin 
bir yıl süre ile 
sözleşmesinin uza
tıldığı, 5 personelin 
ise sözleşmesinin 
Mart ayı sonuna 
kadar uzatılması 
istemi sancı yarattı.

Daha öncede 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz 
tarafından sözleşme 
leri fesh edilen 
ancak yargı tarafın
dan görevlerine iade 
edilen kişilerin 
yeniden görevlerinin 
uzatılmasının isten
memesi tepkilere 
neden oluyor. 
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış ityeOud aıuıyautouL

Gemlik’in yeni gündemi, Güler’in istifası 
iki gündür, Gemlik’in gündemi Beledi 

ye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in Bursa 
Hakimiyet Gazetesi’nde açıklamalarıyla 
değişti.

Ersel Peker, Gemlik’! iyi tanıyan ve 
siyasilerle diyalogu güzel olan bir gaze 
tecidir.

Fevzi Ayyıldız’ın, AKP’den istifasından 
sonra, onunla yaptığı konuşma üzerine, 
Fatih Mehmet Güler ile görevinden istifa 
konusunu görüşüp, önceki gün köşesin 
de yazdığı yazı Gemlik gündemine otur
du.

Gemlik kamuoyu, ‘Fatih Mehmet Güler 
istifa mı ediyor’ diye soruyor.

Dün, karşılaştığım kişiler bu soruyu 
sordular.

Güler, istifa eder mi, etmez mi? 4’de

* 7-8 kişilik sınıflar
Esnek çalışma saatleri

Öğrenci koçluğu

ınn-MU 2 ,acebook/9em"kbirey ® ^^©birey.com □ twitter/gemlikbirey www.gemlikbirey.com

O 221(511(1515

Daha özel yayınlar
Daha özel denemeler 

Aile Eğitim Danışmanlığı

http://www.manastlremlakqemllk.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com-www.ilan.coiri.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.eom
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ve CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, İl Başkanı Metin Çelik Valiliğe başvurdu

Güler, görevine iadesini istedi
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
CHP Bursa 
Milletvekili ve CHP 
Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Sena 
Kaleli, Bursa CHP İl 
Başkanı Metin Çelik 
ile birlikte Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput’u ziyaret 
ederek, İçişleri 
Bakanlığı’nca 
görevinden uzak
laştırılması ile ilgili 
kararın yeniden göz
den geçirilmesini ve 
görevine iade 
edilmesini istedi. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
CHP Bursa 
Milletvekili ve CHP 
Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Sena 
Kaleli, CHP İl 
Başkanı Metin Çelik, 
geçtiğimiz hafta Vali 
Harput’u makamında 
ziyaret ederek, Vali 
Harput’a 4 sayfalık 
dilekçe vererek, İçiş
leri Bakanlığı’nca 
görevinden uzak
laştırılmasına ilişkin 
2 ayda bir gözden 
geçirilmesi kararının 
devam ettirildiğini 
belirterek, şunları 
söyledi: 
“Hakkımda açılan 
soruşturma ve 
kovuşturmalar 
gerekçe gösterilerek, 
yaklaşık 2 yıldır hak
sız bir şekilde göre
vimden uzak tutul

maktayım. Bakanlık 
2 ayda bir gözden 
geçirme yazısını 
tarafıma göndermek
te, beni görevimden 
uzaklaştırmaya 
devam etmektedir.” 
Güler, Valiliğe 
verdiği dilekçesinde, 
hakkında açılan 
davalar ile ilgili 
geniş açıklamalarda 
bulundu.
Mahkemelerin 
devam ettiğini 
belirten Güler, 
soruşturma kap
samında tutuklanan 
3 kişinin tahliye 
edildiğini, şu ada 
davalar ile ilgili 
tutuklunun bulun
madığını, iddialar 
nedeniyle açılan 
davalardaki sanık 
memur sayısının 50 
civarında olduğunu 
belirterek, 
“Tutuklanmayıp ta 
görevinden uzak
laştırılan sadece 
şahsımdır. İçişleri 
Bakanlığı’nın bugüne 
kadar görevden uzak 
laştırılmama ilişkin 
olarak aldığı karar
larına dayanak 
yapılan Valilik yazısı 
içeriği hatalı ve 
eksiktir” dedi.
Güler, Cumhuriyet 
Savcıhğı’nın başlat
tığı soruşturmaların 
tamamının kovuştur
maya dönüştüğünü, 
Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde

hakkında sadece 2 
dava dosyası bulun
duğunu, berat ettiği 
bir dava ile ilgili 
soruşturmanın hala 
görevden uzaklaştır
ma gerekçesi 
sayıldığını belirterek, 
şöyle dedi: 
“Ayrıca, görevden 
uzaklaştırılmamın 
gerekçelerinden 
birisi de Gemlik 2. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 
2011/225 esas sayılı 
dava olarak gösteril 
mektedir. Oysa, 
Gemlik 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 
açılan bir dava yok
tur.”
Gemlik Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde 4 

davanın sürdüğünü 
belirten Güler, bun
ların birinde meclis 
üyeleri ile birlikte 
yargılandığını, 
hiçbirinin de bu 
nedenle görevinden 
uzaklaştırılmadığını 
belirtti.
Bütün davalarda 
tanık ve sanıkların 
dinlendiğini, delil
lerin toplandığını, 
bazı davaların 
bilirkişiye gittiğini, 
raporların hazır
landığını ve sonuç 
aşamasına gelindiği
ni belirten Belediye 
Başkanı Güler, 
“Mahkemelerce şu 
ana kadar hazırlanan 
bilirkişi raporlarında 
suçsuz olduğumun 

tespiti bulunmak
tadır” dedi.
Güler, görevden 
uzaklaştırılmasının 
hukuksuzluğunu da 
belirttiği 
dilekçesinde. 
Bakanlığın görevden 
uzaklaştırmasına 
ilişkin kararın 
Anayasanın eşitlik 
ilkesine de aykırı 
olduğunu iddia etti. 
İzmir ve Bodrum 
Belediye 
Başkanlarına yükle
nen suçların kendi
sine yapılan suçla
malardan daha ağır 
olduğunu belirten 
Güler, bu belediye 
başkanlarının görev
lerinde yargılandık
larına dikkat çekti. 
Güler, dilekçesinin 
sonunda “Ben, 100 
bin nüfuslu bir ilçe 
halkının iradesiyle 
seçilmiş bir belediye 
başkanıyım. Hiçbir 
suç işlemediğimden 
de eminim. Ancak, 
yargılanmamı da 
kendime yapılan bir 
haksızlık saymamak
tayım. Kim olursa 
olsun, seçilmişlerin 
de yüce adalet 
karşısında her 
zaman hesap ver
meleri gerektiğini 
savunmaktayım. 
Ancak, bir yılı aşan 
savcılık soruştur
ması döneminde ilçe 
halkında oluşan ön 
yargı, kovuşturma 

aşamasında 
görevden alınmam 
ile birlikte mahku
miyete 
dönüşmüştür. Bu 
aşamada Bakanlığın 
halen görevden 
uzaklaştırılmam 
konusunda diren
mesi geçici mahiyet
teki uzaklaştırma 
tedbirinin benim 
yönümden telafisi 
imkansız cezaya / 
yargısız mahku
miyete dönüşmesi 
anlamına geldiği gibi 
toplumda da 
demokrasiye ve 
hukuka olan inancı 
aşındırmaktadır. 
Bakanlığın bu karan 
gelişmiş hiçbir 
demokrasi de bulun
madığı gibi bu konu
da Avrupa İnsan 
Hakları 
Sözleşmesinin ihlal 
edildiğini sayan çok 
sayıda karar bulun
maktadır. Hakkımda 
hiçbir mahkumiyet 
olmamasına, her 
görevi hukuken 
yapabilmeme karşın 
halkın iradesiyle 
seçildiğim Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
görevini yapama
maktayım” denilerek 
Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput’tan göreve 
iadesinin gerektiğini 
mütalaa etmesini 
istedi.

Belediyede sözleşme sancısı
Gemlik 
Belediyesi’nde 
çalışan personelin 
bir kısmında 
sözleşme sancısı 
yaşandığı öğrenildi. 
Gemlik 
Belediyesi’nde 
sözleşmeli personel 
olarak çalışan yak
laşık 30 kişinin 
sözleşmesinin sona 
ermesi üzerine, 25 
personelin 
sözleşmeleri bir yıl
lık olarak insan 
Kaynakları

Müdürlüğü’nce uza
tıldığı ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
onaylanmasına 
karşın personelden 
daha önce Refik 
Yılmaz tarafından 
sözleşmeleri fesh 
edilenlerden Folklor 
Eğitmeni Çağrı 
Selçuk, Jeoloji 
Mühendisi Sabiha 
Yıldızalp, İnşaat 
Mühendisi Mehmet 
Ali Bozdumân’ın 
sözleşmelerinin

Mart ayı sonuna 
kadar uzatılması 
emrinin verildiği 
öğrenildi.
Öte yandan, 
Belediye Şehir 
Plancısı Müge 
Gürsoy’un 
sözleşme süresinin 
bir yılın altında ola
cağı belirtilirken, 
Refik Yılmaz 
tarafından 
sözleşmeli personel 
olarak işe alınan 
Mimar Nuray 
Burak’ın da duru

munun netlik kazan 
madiği öğrenildi.

YARGIYA 
GİDECEKLER 
Refik Yılmaz’ın 
Belediye 
Başkanvekili 
görevine gelmesin
den sonra 
sözleşmeleri fesh 
edilen Çağrı Selçuk, 
Sabiha Yıldızalp, 
Mehmet Ali 
Bozduman, Dilek 
Ağdemir idari 
Mahkemesi’ne 

başvurarak, yürüt
meyi durdurma 
kararları almış ve 
görevlerine dön
müşlerdi.
Sözleşmeli perso 
nel ile ilgili işveren 
ile yapılan 
sözleşmelerin 
hukuken bir yıl 
süreli olması 
gerekirken, Gemlik 
Belediyesi’nin buna 
uymaması halinde, 
bu personelin 
yargıya başvurması 
bekleniyor.

AKP hükümetinin 
aldığı bir kararla, 
kamu kurumlarında 
sözleşmeli personel 
olarak çalışmakta 
olan kişilerin 
memur statüsüne 
geçirilmesi kararı 
nın uygulamaya 
geçmesine kısa bir 
zaman kala çalışan
lar tarafından tepki 
ile karşılandı.
Yapılan uygula
manın haksız ve 
adaletsiz olduğu 
belirtildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Silinıiirin ar asına sı kısan isçi öiaii İhsanca
Orhangazi’de, bir 
döküm fab
rikasında 
silindirin arasına 
sıkışan işçi 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye 
göre, 
Componenta 
Dökümcülük 
A.Ş.'de kalıplama 
bölümünde 
bakımcı olarak 
çalışan Ercan 
Bozdağ (43), 
derece itme 
fren silindirinin 
arasına sıkıştı.

toft Milli! FltlIBÜllMl
Bursa'da internet 
kazısı yapıldığı 
sırada meydana 
gelen doğalgaz 
patlaması korkuttu. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kükürtlü Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
internet için fiber 
kablo döşenirken 
iş makinesinin 
kepçesi doğalgaz 
borusuna zarar 
verince patlama 
oldu. Sızan gazın 
alev alması 
herkesin yüreğini 
ağzına getirdi. 
Bölgeye birçok 
Bursagaz ekibi ve

Yaşlı aflam yanarak can »enli
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
Ocaklı köyünde 
Süleyman Sakin’e 
(82) ait evde dün 
gece yangın çıktı. 
Sobadan sıçrayan 
kıvılcımlardan kay
naklanan yangın 
hızla büyüdü. 
Yangını gören köy 
kahvehanesindeki 
vatandaşlar hemen 
itfaiyeye haber 
verirken, bir yan
dan da alevlere 
müdahale etmek 
istedi, ancak

Mesai arkadaşları

ji ।,:

itfaiye ekibi sevk 
edildi. Basıncın da 
etkisiyle metrelerce 
yükselen alevlere 
ekipler yangın 
söndürme tüp

alevler evin 
tamamını sardı. 
Yatak olan 
Süleyman Sakin 
alevlerden kaçmayı 
başaramadı, itfaiye 

tarafından olay 
fark edilirken, fab
rikaya gelen 112 
ekipleri Bozdağ'ın 
hayatını kaybet
tiğini tespit etti. 
Orhangazi'ye 
bağlı Yeniköy 
Belde si'nde 
ikamet eden
Ercan Bozdağ'ın 

silindire sıkışan 
cesedi yaklaşık 2 
saatlik çalışmayla 
çıkarılabildi.
Bozdağ'ın 
ölümüyle işçiler 

göz yaşlarına

leriyle müdahale 
etti.
Binalarının önün
deki caddede patla
ma olduğunu ifade 
eden Pelit 

ekiplerinin olay 
yerine gelmesiyle 
birlikte kısa sürede 
kontrol altına alı
nan yangın 
söndürülürken, 

boğuldu. 
Bozdağ'ın yakınları 
acı haber üzerine 
fabrika önüne 
gelerek bilgi 
almaya çalıştı.
Yıllardır 
Componenta'ta 
çalışan Bozdağ'ın 3 
çocuk babası 
olduğu öğrenildi. 
İş kazası sonrasın
da fabrika 
yönetimi bir süre 
üretimi durdurdu. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor

Apartmanı görevlisi 
Ali Çelik, "Ekipler 
asfaltı kazarken 
patlama oldu. 
Birden yükselen 
alevler kısa sürede 
söndürüldü. 
Herkes panik 
içindeydi" diye 
konuştu.
Fiber kabloları 
yaklaşık 60 san
timetreden 
geçirdiklerini ve 
kazıların izinli 
yapıldığını kayde
den firma yetkilileri 
ise, zemin şartları 
sebebiyle doğalgaz 
borusunun söz 
konusu bölgede 
fazla derin olma 
dığını iddia etti.

yaşlı adamın hay
atını kaybettiği 
görüldü.
Komşu köye bir 
yakınlarının mevli
dine giden Naci 
Sakin ve eşi, 
babasının yanarak 
öldüğünü öğren
ince sinir krizleri 
geçirdi.
Savcılık olayla ilgili 
soruşturma 
başlatırken, yaşlı 
adamın cesedi 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
gönderildi.

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Sorun yok, gökdelenler 
göğümüze giriyor!

Bursa’da Doğanbey Kentsel Dönüşüm 
fenomenini gördükten sonra insanın Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye yalvarası geliyor: “Sayın Başkan 
n’olur bir daha kentsel dönüşüm işine 
bulaşma!”

Birtakım hatalar oldu, insanlar mağ
duriyet yaşadı, verilen sürelere uyulmadı, 
hukuki sorunlar yaşandı vesaire.. Sonuçta 
şöyle ya da böyle Doğanbey ucubeleri 
yaşam alanına dönüştü. Artık bundan 
sonra sefayı da, cefayı da orada yaşayan
lar çekecek. Bize de o çirkin gökdelenlere 
bakarken “Vah ki vah” demek düşecek!

Kentsel dönüşüm uygulama alanı olarak 
Doğanbey’e itirazımız hiç olmadı.. Niye? 
Çünkü proje kapsamındaki mahalleler, 
kentin tam göbeğinde kalmış çöküntü böl- 
gesiydi..

Bu anlamda Hükümetin kentsel 
dönüşüm politikasını da, özünde doğru 
buluyoruz, destekliyoruz da.. Ancak uygu
lamalarda sorun var.

Örneğin, Bursa’da ikinci büyük kentsel 
dönüşüm projesi olarak gündeme gelen 
Akpınar Projesi’nin hiç de iyi niyetli 
olmadığına yönelik kaygılar var 
kamuoyunda..

Akpınar Mahallesi neresi, tarif edelim 
önce..

Mudanya Yolu üzerinde, Organize Sanayi 
Bölgesi karşısında 1050 Konutlar olarak 
bilinen bölge..

Ne oldu? Şaşırdınız değil mi?
Sıra sıra kooperatif konutlarının bulun

duğu planlı bir bölgede neden gerek 
duyuldu acaba kentsel dönüşüme?

Bursa’da “Demiryolu altı” olarak bilinen, 
Alemdar, Soğanlı, Çiftehavuzlar, Çirişhane, 
Küplüpmar, Kemerçeşme, Yeşilova, 
Başaran, Selamet, Bahar, Gülbahçe, 
Namıkkemal ve Atıcılar gibi onlarca 
“teneke mahalle” dururken, planlı 
yapılaşmış bir bölgede kentsel 
dönüşümün gerekçesi, “bölgenin sağında 
solunda, önünde arkasında bulunan 
imtiyazlı alanlara emsal oluşturmak” 
olmasın sakın?

Söz konusu bölgedeki yapılar ekonomik 
ömrünü tamamlamış olabilir. Fakat önce
likli olarak dönüşüme tabi tutulması 
gereken daha eski blokları gösterebiliriz, 
aynı ilçe sınırları içinde..

Soğukkuyu Mahallesi’ndeki Siteevler 
mesela.. Bursa’nın ilk kooperatif evleridir.

Depreme dayanıklılık ise eğer Akpınar 
Projesi’nde gerekçe, Siteevler’de hem yapı 
yorgunluğu var, hem de zemin problemi.. 
Dere yatağı üzerinde çünkü.. Zemin alüv 
yon..

Bize göre burasının da acelesi yok.
Zamanında Doğanbey ile ilgili sıkça 

yazıyoruz diye, o bölgede mülk sahibi olup 
olmadığımızı soruşturdular.. Şimdi 
Akpınar’ı eleştiriyoruz ve başka bir yer 
öneriyoruz ya.. Önerdiğimiz yerde 
mülkümüz olup olmadığını araştıracaklar 
şimdi. Araştırsınlar bakalım!

Kentsel dönüşüm ve imar planlamaların
dan rant elde etmek için uğraşanlar, çıkar
ları doğrultusunda kentin kaderiyle 
oynayanların, yüksek yapılaşmaya ilişkin 
savunması şöyle: Bursa’da araziler çok 
değerli.. Gökyüzüne çıkmakta sıkıntı yok!

Doğru, “Alt tarafı gökdelenler göğümüze 
giriyor, sorun yok!”

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış İmam Hatinlilere'ltri’tanıtılflı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik'in yeni gündemi, Güler’in istifası
Ersel Peker, dün yine bu konuyu köşesi 

ne taşıdı.
Fatih Mehmet Güler’in ‘29 Marttan sonra 

gerekirse istifa edebilirim’ sözleri siyasi 
ortamı hareketlendirdi.

Peker’in yorumuna göre, Belediye Mecli 
sindeki partilerin sayısal durumu değişti.

MHP yine kilit parti konumunda.
Bu konuda MHP İlçe Başkanı Osman 

Durdu açıklamasında; ‘‘Güler, kamu vic
danının rahat edebilmesi için başkanlık 
ceketini çıkarıp hesaplaşmaya hazır oldu 
ğunu göstermelidir.” diyor.

Ve devamla ekliyor:
“Gördük ki, ne CHP, ne AKP’nin yönettiği 

belediye meclis üyelerinde güven ortamı 
kalmamış. Dolayısıyla da MHP grubu ola 
rak elimizi taşın altına koyup ‘yediemin’ 
olmayı öneriyoruz.

Durdu’nun bu sözleri tartışılır.
MHP’nin Belediye meclisinde sadece 2 

üyesi var. 11 üyeli CHP, 10 üyeli AKP, 3 
bağımsız üyeli bir meclisimiz var.

29 Mart 2009 seçimlerinde halk, CHP’ye 
belediye yönetimi verdi.

Başlatılan Savcılık soruşturması ve 
açılan davalarla, siyasi bir kurum olan 
İçişleri Bakanlığı, 2 yıldır CHP’li belediye 
başkanını görevinden uzak tutuyor.

Bunun Türkiye de başka örneği yok.
Siyasi ahlaka uymayan yöntemlerle 

belediye başkanlığı koltuğu meclis üyesi 
transferleri ile gerçekleşti. Hem de iki kez.

Fatih Mehmet Güler istifa ederse 3.sü 
yaşanır mı sorusu geliyor akla.

Bunun olması için, MHP daha önce yap
tığı gibi kendi adayının desteklenmesini 
isteyerek, taşın altına elini kendi yöntemi 
ile koymak istiyor.

Mecliste 2 üyesi bulunan bir partinin, 
seçime kadar başkanlık yapmasını Osman 
Durdu deyimiyle “yedieminlik" olarak 
tanımlanıyor.

Bu olur mu?
Bana göre biraz zor.
Ersel Peker, AKP İlçe Başkanı ile yaptığı 

görüşmede, böyle bir durum söz konusu 
olursa, Refik Yılmaz’ın üçüncü kez aday 
olmayacağını söylüyor. “Bu durumda mec 
lis üyelerimizin arasından belirleyeceğimiz 
arkadaşımızı aday göstereceğiz.” diyor.

Ama, CHP’den bir kişinin belediye başka 
nı olması halinde, başlatılan hizmetlerin 
aksayacağından söz ediyor.

Dikkat edin. Büyükşehir Belediyesinin 
yapacağı hizmetler, sadece AKP bir bele 
diye başkanı ile ilçeye gelebileceği belir
tiliyor.

Bir çeşit, Büyükşehir’e dayalı şantaj.
Halk, AKP’li ye oy vermeyince, bu ilçeye 

hizmet getirmeyecekler mi?
AKP mantığı bu.
Seçmeni bununla korkutarak koltukta kal 

mak istiyorlar. Halk iradesini hiçe sayıyor
lar.

Bu konu uzun süre gündemden düşmez.

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi'nde 
yürütülmekte olan 
“Değerler Eğitimi 
Projesi” kapsamın
da, tarihe ve kültürel 
mirasa saygı 
çerçevesinde, 
kültürel miraslarımız 
dan ‘Itri’ tanıtıldı. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi' 
nde yürütülmekte 
olan Değerler 
Eğitimi kapsamında 
Kültürel Miraslarımız 
tanıtılmaya devam 
ediyor.
Bu ay da kültür 
miraslarımızdan, 
dünyanın tanıdığı, 
eserleri, dünya kül 
tür mirasları için de 
yer alan, ölümü 
üzerinden 300 yıl 
geçmesine karşın, 
besteleri hala okun
maya devam eden, 
eskimeyen, her dem 
yenilenen ITRİ anla 
tıldı.
Okulun Biyoloji 
öğretmenlerinden

Yağım illi BUDO seferlerini arttırdı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
Bursa - İstanbul 
arasında konforlu 
ve güvenli ulaşımın 
sağlanması amacıy
la başlattığı BUDO 
seferlerine ilgi 
yoğun olunca, 
sefer sayıları 
karşılıklı olarak 
artırıldı.
BUDO 1 Mart’tan 
itibaren haftanın 5 
günü karşılıklı ola 
rak 4 sefer, cuma 
ve pazar günleri ise 
5 sefer yapacak. 
Bursa’yı her açıdan 
ulaşılabilir bir kent 
haline getirmek 
amacıyla yeni yol
lar açmaktan raylı 
sisteme kadar her 
alanda önemli 
yatırımları hayata 
geçiren Büyükşehir 
Belediyesinin 24 
Ocak’ta seferlere 
başlattığı BUDO, 
kısa zamanda 
Bursa ve İstanbul
luların en önemli 
ulaşım aracı haline 
geldi. Mudanya ve 
Kabataş iskeleleri 
arasında karşılıklı 
olarak hafta içi 2

Ayşe Aslan Ekinci 
ve bir gurup 
öğrencinin birlikte 
hazırladıkları prog 
ram, okulun konfe 
rans salonunda 
kalabalık bir öğret
men ve öğrenci 
gurubuna ünlü 
besteci, klasik Türk 
müziğinin dönüm 
noktası, temel taşı 
Buhurizade Mustafa 
Itn'nin hayatı şiirler
le, sunumlarla ve 
öğrencilerin çektiği 
kısa filmlerle 
anlatıldı.
Sunuculuğunu 

seferle başlatılan 
BUDO, günlük 
yolcu sayısını binin 
üzerine çıkarırken, 
özellikle Cuma gün
leri ve hafta sonu 
doluluk nedeniyle 
çok sayıda vatan
daş bilet bulamama 
sıkıntısı yaşamaya 
başladı.
Vatandaşlardan 
gelen yoğun talep 
ler üzerine sefer 
sayılarına ilaveler 
yapan BUDO, 1 
Mart 2013 tarihin
den itibaren sefer 
sayılarını haftanın 
beş günü 4’e, 
Cuma ve Pazar 
günleri ise 5’e 
çıkarıyor.

Anadolu 10/A sınıfı 
öğrencileri Merve 
Tatlıcan ve Melike 
Ari'nin yaptığı prog 
ram saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile 
başladı.
Program Itn’nin eser 
lerinin seslendiril 
diği koro ile devam 
etti.
Öğrenciler program 
hazırlığı sırasında 
yaşadıklarını film 
halinde salona 
sundu.
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet

1 Mart’ta yürürlüğe 
girecek tarife 1 
Mart’tan itibaren 
yürürlüğe girecek 
tarifeye göre, gemi 
ler hafta içi Mudan 
ya’dan 07.00, 11.00, 
15.30 ve 18.00’da, 
Cuma günleri de 
bunlara ek olarak 
20.30’da hareket 
edecek. İstanbul’
dan hafta içi kalkış 
saatleri de 08.00, 
10.00,15.30 ve 
18.00, Cuma gün
leri de ek olarak 
20.30 olarak belir
lendi.
Hafta sonu 
Mudanya’dan kalkış 
saatleri 09.00, 
12.00, 16.00 ve

Türkmen konuş
masında "Bu anlam
lı ve özenle hazırlan
mış çalışmada 
emeği geçen öğren
cilere ve okulun bi 
yoloji öğretmeni 
Ayşe Aslan 
Ekinci'ye teşekkür 
ederek, "Özellikle 
kültür miraslanmızın 
yaşatılabilmesi için 
önce tanınması 
gerekmektedir. Bu 
bağlamda yürüt
tüğümüz Değerler 
Eğitimi Projesinin 
okulumuz ve ilçemiz 
için örnek bir çalış
ma olduğu 
kanaatindeyiz.
Aynca yapılan çalış
manın tamamının 
öğrencilerin emeği 
olması fikir aşa
masından,sunuma 
kadar tamamen 
özgün olması 
takdire 
şayandır."ded\. 
Program İtn'nin 
hayatının 
anlatıldığı sunumla 
sona erdi.

17.30, Pazar günleri 
de bunlara ilave 
olarak 21.00 olarak 
belirlenirken, gemi 
ler İstanbul’dan 
09.00, 11.30, 15.00 
ve 18.30’da Pazar 
günleri de bunlara 
ilave olarak 
21.00’da hareket 
edecek.

MART AYINDAN 
İTİBAREN 
UYGULANACAK 
SEFER TARİFESİ 
HAFTA İÇİ HAFTA 
SONU 
BURSA İSTANBUL 
BURSA İSTANBUL 
07:00 08:00 09:00 
09:00 
11:00 10:00 12:00 
11:30 
15:30 15:30 16:00 
15:00 
18:00 18:00 17:30 
18:30 
* 20:30 * 20:30 

*21:00 *21:00
Not: * işaretli 

seferler sadece 
CUMA günleri 
yapılır.
Not: * işaretli 
seferler sadece 
PAZAR günleri 
yapılır.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İstiklal Caddesi’ne yeni bir lezzet markası geldi

Tatlıses Çiğ Köfte hizmete acildi

İstiklal Caddesi’nde 
yeni bir lezzet 
markası olan 
Tatlıses Çiğ Köfte 
hizmete açıldı. 
Dün, saat 13.oo’de 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz ve 
parti başkan lan 
tarafından kesilen 
kurdele ile hizmete 
açılan Tathses çiğ 
Köfte, Gemlikliler 
tarafından ilgi 
gördü.
Açılışta konuşan 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Gemlik’te 
böylesi yeni bir iş 
yerinin açılması ilçe- 
mez renk katıyor.
Yeni işyerlerinin 
açılması ilçemizin 
gelişmişliğini gös
teriyor. Hayırlı, 
uğurlu olmasını 
diliyorum" dedi.

Açılışa siyasi parti 
ilçe başkanları, bele 
diye meclis üyeleri 
de ilgi gösterdi. 
Açılışta CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, İnşaat 
Mühendisleri Odası 
ve Gemlik Rotary 
Kulübü Başkanı 
Haşan Hamaloğlu ve 
kalabalık halk toplu
luğu katıldı. 
Eczacı Ayşen Özer 
ve Halil Özer’in 
damadı Murat 
Şenay’ın sahibi 
olduğu Tathses Çiğ 
Köfte açılışında, 
İbrahim Tathsesin’in 
türküleri çalındı, 
halka damak tadı 
için çiğ köfte 
dağıtıldı. Yeni işyeri 
günboyu doldu taştı.

Gemi Adamları
Yetiştirme 

Kursu başladı

Gemi Adamları 
Yetiştirme Kursu 
Başladı.
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklama
da, 7 kursiyerin 
katılımı ile 
başlayan kursun 
25 Mart 2013 tari-
hine kadar devam 
edeceği, 240 saat 
olarak tamam
lanacağı bildirildi. 
Açılışa İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Liman Başkanı 
Serkan Canlı, ilçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet 
Duran , kurum 
müdürü Rüveyde 
Kılıçlar ,kurs 
öğretmeni Ertuğrul 
Sorgun ile kursi 
yerler katıldı. 
Denizcilik 
Müsteşarlığından

uzun bir süreç 
sonrası alınan 
yetkilendirme ile 
açılan Gemici 
Eğitimi kursu 
Türkiye'de bir Halk 
Eğitim tarfından ilk 
olarak açılma özel
liği taşıyor. 
Önümüzdeki 
dönemde 90 saat-
lik STCW ve 240 
saatlik Gemici 
Eğitimi kursları 
periyodik olark 
açılmaya devam 
edilecek.
Kurslara katılmak 
isteyen ilgililerin 
şahsen Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
müracat etmeleri 
gerekiyor. 90 saat
lik STCW kursları 
mn 1 Nisan'da 240 
saatlik Gemici 
Eğitimi Kursları 17 
Nisan da başlaya
cağı belirtildi

UKlUMIIIIlNTtlMISlitlIM

SÜTIIIK ıimıı
Eşref Dinçer Mahallesi 

1. Dere Sok. No: 3 
Asilhan Atay İş Merkezi 

Kat: 4 No : 54 
Gemlik / BURSA 

adresindeki 40 m2 
dükkan satılıktır.

02123738682

tltMı
RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ 

ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK 
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

MEZUNU ÇALIŞMA 
ARKADAŞLARI ARIYORUZ.

ARŞEN ELEKTRİK
Orhangazi Cad. No : 19/2 

GEMLİK
Tel : 0 224 513 40 45 

GSM : 0 533 436 56 09

Armutlu’da elektrik ve 
tesisat işlerinde 

çalışacak elektrik ustası 
ve kalfa aranıyor□532 569 76

ABONE OLDUNUZ MU?

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazelesi.com

ww.gemlikkorfezgazelesi.com
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Modeks Fuarı Başlıyor
Mobilya sektörünün 
Anadolu'daki en 
büyük buluşması 
Mobilya, Dekoras 
yon ve Aksesuarları 
Fuarı(MODEKS) 
Bursa'da başlıyor. 
Mobilya sektörünün 
Anadolu'daki en 
büyük buluşması 
Mobilya, 
Dekorasyon ve 
Aksesuarları 
Fuarı(MODEKS) 
Bursa'da başlıyor. 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde yarın 
açılacak fuar, 5 
salonda toplam 30 
bin metrekare alan
da lider mobilya fir
malarını bir araya 
getirecek.
Tüyap Bursa 
Fuarcılık Anonim 
Şirketi tarafından, 
Media Anemon işbir
liğinde, TG Expo,

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın değerli 
desteği ile hazır
lanan MODEKS 
2013, Mobilya, 
Dekorasyon ve 
Aksesuarları Fuarı, 
20-24 Şubat 2013 
tarihleri arasında 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde gerçek
leştirilecek. Mobilya 
üreticileri ile 
satıcıları buluştura

cak MODEKS 
fuarının tanıtımı 
Almira Otel'de 
düzenlenen basın 
toplantısı ile yapıldı. 
Toplantıda ayrıca 
fuar organizasy
onunun katılımcı fir
maları MEDİA 
Anemon Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İsmail Bilican, 
MEDİA Anemon 
Genel Müdürü 
Mustafa Dündar 
Koşumcu ile TG 
EXPO Yönetici

Ortağı Elif Tuğba 
Avşar da hazır 
bulundu.
Tüyap Bursa 
Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdürü İlhan 
Ersözlü, fuarlar 
şehri Bursa'da 5 
salondan 196 firma 
ve firma temsilciliği 
ve 348 markanın 
katılımı ile 
Anadolu'nun en 
büyük mobilya fuarı 
niteliğinde hazır
lanan Modeks 2013 
ile sektöre hızlı bir 
giriş yaptıklarını 
belirtti.
Önemli üretici 
mobilya firmaları ile 
profesyonel 
ziyaretçileri buluştu
racak olan fuarda ev 
mobilyası, ofis 
mobilyası, aksesuar 
ve dekorasyona 
ağırlık verildiğini 
anlatan Ersözlü,

"Ülkemizin mobilya 
imalatı ve yan 
sanayisinin merkezi 
olan İnegöl fir
malarının yanı sıra, 
Türkiye genelindeki 
firmalar yoğunlukta 
olacak." dedi. 
İlhan Ersözlü, 
düzenledikleri fuar
lar ile ülke ve bölge 
ekonomisine büyük 
katkı sağladıklarını 
belirterek, Modeks 
2013 fuarının da 
Bursa'nın bu yönde
ki gücüne güç kata
cağını söyledi. 
"YAKLAŞIK 50 
ÜLKEDEN KATILIM 
BEKLENİYOR" 
Son dönemde ki 
konut ve inşaat sek
töründe ki 
hareketlilik son
rasında dekorasyon 
malzemeleri ve pro
jelerine de duyulan 
ihtiyaç duyulduğunu 

anlatan Ersözlü, 
şöyle devam etti: 
"Ülkemize daha 
büyük katkı i Çin TG 
Expo ve Tüyap 
Yurtdışı ofisleri 
tarafından yapılan 
tanıtımlar ile 
Afganistan, 
Almanya, 
Arnavutluk, 
Azerbaycan, B.A.E., 
Bahreyn, Bangladeş, 
Belçika, Bosna - 
Hersek, Bulgaristan, 
Çin, Filistin, Fransa, 
Gabon, Gürcistan, 
Hırvatistan, 
Hindistan, Hong- 
Kong, Irak, İngiltere 
ve Yunanistan gibi 
ülkelerden iş 
adamları davet edil
di. Yurtiçinden ise 
Türkiye genelinde 30 
bin mobilya mağaza
sı yetkilisi özel mek
tup ile fuara davet 
edildi.

KİBAUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

Gemlik Kirfez wniiiioMisiıon
TEMA* “TaX£şa

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" ■’
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de kafalın
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GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ FJA AA AA
İstiklal Caddesi Bora Sokak IHI 1 JlLİ llh K.l
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KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

K AŞ€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
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Zarar eden ögretmeneııi kapatılacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
öğretmenevleri ile 
ilgili önemli bir 
uygulamaya geçi 
yor. Uygulamada 
önemli 
değişiklikler var. 
Valiliklerce her yıl 
şubat ayı sonunda 
öğretmenevleri ve 
akşam sanat 
okulları ile ilgili 
değerlendirme 
raporları hazır
lanacak. Yıllık orta
lama yüzde 20 
doluluk oranının 
altında kalan ve iki 
yıl üst üste zarar 
eden kurumlar 
tespit edilecek. 
Raporları değer
lendirecek MEB 
Destek Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
kapatılması uygun 
bulunan kurumlan 
kapatacak.
MEB Öğretmenev
leri, Öğretmenevi 
ve Akşam Sanat 
Okulu Uygulama

Yönergesi, Tebliğler 
Dergisi'nin şubat 
sayısında yayım
landı.
Yönerge ile bakan
lığa bağlı 
öğretmenevleri ile 
öğretmenevi ve 
akşam sanat 
okullarının açılış, 
kapanış, yönetim, 
işletme ve denetim 
usul ve esasları 
düzenleniyor. 
Öğretmenevleri ve 
akşam sanat 
okullarının hizmet
lerini değer
lendirmek suretiyle 
5 asıl ve 5 yedek 

üyeden oluşan 
Danışma Kurulu 
kurulacak. Kurulda 
il ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerince 
seçilecek biri asil 
biri yedek iki emek
li öğretmen, 
muhasebe, finans
man turizm otelcilik 
ve ev ekonomisi 
bölümlerinden ikisi 
yedek ikisi asil 4 
branş öğretmeni, 
eğitim-öğretim 
kuramlarından biri 
asil biri yedek iki 
müdür, 
öğretmenevi ve 
akşam sanat okulu 

müdürü ve yedek 
olarak seçeceği bir 
müdür yardımcısı 
olmak üzere beş 
asil beş yedek üye 
yer alacak.
Danışma Kurulu, 
öğretmenevi ve 
akşam sanat okulu 
müdürlüğünce 
hazırlanan bütçeye 
ilişkin görüş ve 
önerilerde bulu
nacak. Kurum 
hizmet ünitelerinde 
uygulanacak 
ücretlere ilişkin 
kurum yönetimine 
önerilen sunacak. 
Her yıl temmuz ve 
ocak aylarında 
kurumun gelir/gider 
durumunu, hizmet 
ünitelerinin ver
imliliği ve person
elin performansı 
hususlarında mali 
ve idari değer
lendirme yapacak. 
İl ve ilçenin 
ihtiyacına göre 
çevrenin doğal 
yapısı ve turizm 

özelliğine uygun 
olarak yeni 
öğretmenevleri 
açılabilecek. Yeni 
açılacak kurumların 
en az 10 yataklı, 
odalarında en fazla 
4 yatak, her oda da 
banyo ve tuvalet 
olması şartı getiril
di. öğretmenevleri 
ve akşam sanat 
okulları için tek tek 
valiliklerce her yıl 
şubat ayı sonuna 
kadar değer
lendirme çalışma 
yapılacak. Yıllık 
ortalama yüzde 20 
doluluk oranının 
altında kalan ve 
makul bir gerekçe 
olmaksızın son iki 
yıl üst üste zarar 
eden kurumlar 
belirlenecek. Bu 
kurumlara ilişkin 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
kapatma teklifi ile 
ilgili valilik tarafın
dan hazırlanacak 
rapor MEB Destek

Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 
sunulacak.
Genel müdürlük 
yapacağı değer
lendirme sonucu 
kapatılması uygun 
bulunan kurumlan 
kapatacak.
Milli Eğitim istatis
tikleri örgün eğitim 
2011-2012 verilerine 
göre 81 ilde 23 bin 
553 kapasiteli 667 
öğretmenevi ve 
akşam sanat okulu 
bulunuyor. İl sırala
masına göre sayı 
ve kapasite 
itibariyle en çok 
kurum bulunan il 
sıralaması şöyle: 
“Ankara bin 28 kap
asiteli 16 kurum. 
İstanbul 918 kapa
siteli 19 kurum.
İzmir 849 kapasiteli 
17 kurum. Erzurum 
692 kapasiteli 18 
kurum. Konya 505 
kapasiteli 19 
kurum.”

KÖRKZ BALIKÇILIK
ÇARCI NIN YGRI hizmetinizdeyiz.

GÜNLÜK
TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 
KALAMAR - KARİDES 1 

GÜVEÇ' LAKERDA |

MEVSİM SALATASI
SİPARİŞ KABUL EDİLİR

Atatürk Kordonu Çelebi Apt. Altı GEMLİK Tel : 0 224 514 42 49
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2014 sonunda çocuk nargile ıMIm meşalen ilini
yurdu kalmayacak

Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakan 
Yardımcısı Aşkın 
Asan, 2014 yılı 
sonuna doğru 
çocuk yuvaları ve 
yetiştirme yurt
larının kalmaya
cağını belirterek, 
“Onun yerine sevgi 
evleri ve çocuk 
evleri modellerimi
zle koruma altına 
aldığımız çocuklara 
hizmet vermeye 
devam edeceğiz" 
dedi.
Ankara Üniversite
sindeki “Kurum 
Bakımından 
Toplumsal Geçiş 
Sürecinde Çocuk
lar”* konulu toplan
tıda konuşan Asan, 
kadına karşı şidde
ti önleme merkez

lerine başvuranlar
dan yüzde 68'inin 
eşinden şiddet 
gördüğünü ve bun
ların yüzde 40'ının 
alkol ve madde 
bağımlısı olduğunu 
söyledi. KOZA 
Şiddet Önleme ve 
İzleme 
Merkezlerinde 7 
ayrı kurumun tek 

çatı altında hizmet 
verdiğini anlatan 
Asan, “Yaptığımız 
çalışmalarda 
KOZA'lara 
başvuranların 
yüzde 98'i kadın. 
Başvuruda bulu
nanların yüzde 
90'ının ekonomik 
güvencesi yok” 
bilgisini verdi.

Nargilelik tütün 
mamulü içilen iş 
yerine ait alan/alan- 
lar okul öncesi 
eğitim kurumlan, 
dershaneler, öğren
ci yurtları, özel 
eğitim ve öğretim 
kurumlan dahil 
olmak üzere ilk, 
orta ve lise öğren
im kurumlarına 
kapıdan kapıya en 
az 200 metre me 
saf e de bulunabile
cek.
Nargilelik Tütün 
Mamulü İçilen 
İşyeri ne Ait 
Alan/Alanlara 
Sunum Uygunluk 
Belgesi Verilmesi 
ile Bu Yerlerin 
İşletilmesinde 
Uyulması Gerekli 
Hususlar Hakkında 
Tebliğ, Resmi 
Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Buna göre, nargile
lik tütün mamulü 
içimi yapılan işyer
ine ait alan/alanlar 
için Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenle 
me Kurumu'ndan 
Nargilelik Tütün 
Mamulü Sunum 
Uygunluk Belgesi 
alınması zorunlu 
olacak.
Nargilelik tütün 
mamulü içilen işy
erine ait alan/alan- 
ların, Tütün 
Mamulleri ve 
Alkollü İçkilerin 
Satışına ve 
Sunumuna İlişkin 
Usul ve Esaslar 
Hakkında 
Yönetmelikte yer 
alan düzenlemeler
le birlikte; okul 
öncesi eğitim 
kurumlan, der
shaneler, öğrenci 
yurtları, özel eğitim 
ve öğretim kurum
lan dahil olmak 

üzere ilk, orta ve 
lise öğrenim 
kurumlarına kapı
dan kapıya en az 
200 metre 
mesafede bulu
nacak. Nargilelik 
tütün içilen iş 
yerleri, okul 
öncesi eğitim 
kurumlarının, 
dershaneler, 
özel eğitim ve 
öğretim kurumlan 
dahil olmak üzere 
ilk, orta, lise ve 
yükseköğretim 
kurumlarının; 
kültür ve sosyal 
hizmet binalarının; 
bu binaların 
müstakil yapıları 
ile bunların 
eklentileri ve 
bahçelerinin, 
yerleşke sınırları 
içinde faaliyet 
gösteriliyor ise 
buraların, kapalı 
ve açık alanlarında 
yer almayacak.

Diyanet ten Vatandaşa Umre Uyarısı
Hac ve Umre 
Seyahatleri 
Yönetmeliği değişti. 
Diyanet önemli 
uyarılar yaptı. 
Umre yapmak için 
kutsal topraklara 
gidenlerin sayısı 
her geçen yıl 
artarken 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı Hac ve 
Umre Seyahatleri 
ile Jlgili yönetmen
likte değişikliğe 
giderek, özellikle 
seyahat acenteleri 
için önemli şartları 
uygulamaya koydu. 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı ’nın ista
tistiklerine göre 
geçen sene 380 bin 
kişi umre yaptı. Bu 
rakamın 140 bin 
kadarı Diyanet'in 
programını tercih 
etti, 240 bin kişi de 
özel firmalarla 
mübarek beldeye

gitti.
YENİ YÖNETMELİK 
MİLLİ GAZETEDE 
YAYINLANDI 
Diyanet İşleri 
Başkanlığınca 
hazırlanan "Hac ve 
Umre Seyahatleri 
ile İlgili İşlerin 
Diyanet İşleri 
Başkanlığınca 
Yürütüfmesfne Dair 
Yönetmelik" Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Buna göre, Hac ve 
umre ziyaretleri 
kapsamında ulus
lararası her türlü 
seyahat hizmetleri
ni verme yetkisini 
haiz seyahat acen
teleri tarafından 
düzenlenecek Hac 
ve umre seyahatler
ine ilişkin iş ve 
işlemleri belirleme 
yetkisi tamamen 
Diyanet İşleri

Başkanhğı'na ait. 
YOLCULARIN 
HAKLARI 
KORUNACAK 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı, 2001 
yılındaki Hac ve 
Umre 
Yönetmenliğini 
değiştirerek, yeni 
uygulamaları 
başlatırken, Hac ve 
umre ibadetlerinin 
usulüne uygun, 
sağlık ve güvenlik 
içinde, yolcuların 
hakları korunacak 
şekilde yerine 
getirilmesi

amacıyla yurt 
içinde ve yurt dışın
da gerekli tedbirleri 
almak, ilgili ülke, 
kurum ve kuru
luşlarla işbirliği 
yapmak, bu konu
lardaki hizmet ve 
faaliyetleri düzenle
mek, yürütmek ve 
denetlemek yetkisi 
Diyanet İşleri Baş 
kanlığı'nda olacak. 
Acentelerin, Hac ve 
umre ile ilgili yurt 
içinde ve yurt dışın
daki faaliyetlerini 
seyahatin her 
safhasında gözetle

mek, denetlemek ve 
denetim sonuçlarını 
değerlendirerek 
tanzim edilecek 
raporları gerek
tiğinde ilgili mer
cilere iletme yetki
sine de sahip olan 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Hac ve 
umre seferi 
düzenleyecek acen
teleri Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile 
birlikte ortak çalış
ma yaparak 
belirleyecek.
DİN 
GÖREVLİLERİNE 
ARANAN 
ÖZELLİKLER 
Yönetmenliğe göre, 
Hac ve umre 
hizmetlerinde din 
görevlisi olarak 
görevlendirilecek
ler, Mesleki Bilgiler 
Seviye Tespit 
Sınavına (MBSTS) 
girenler arasından 

belirlenecek. 
Hac ve umre 
hizmetlerinde, 
müracaat esnasın
da veya pasaport 
verilmesi, aşı yapıl
ması ve diğer bel
gelerin düzenlen
mesi sırasında 
hiçbir vakıf, dernek, 
kuruluş veya kişi 
adına bağış isten
meyecek. 
SEYAHAT 
ACENTESİ 
AÇACAKLARA 
UYARILAR 
Seyahat Acenteleri, 
Mekke ve 
Medine'de Hac ve 
umre irtibat büroları 
açmak ve bu büro
ların adresleri ile 
telefon numar
alarını ve sorumlu
larını Türkiye'de 
hareket tarihinden 
en az 10 gün önce 
Başkanlığa yazılı 
olarak bildirecekler.

KRŞCDC B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Mi Mlııııı Bin mlıı ııliııı
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, trafik 
kazalarının önüne 
geçmek için üzere 
yasal düzenleme 
hazırladı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, trafik 
kazalarının önüne 
geçmek için 
emniyet kemeri 
takmama, aşırı hız 
ve kırmızı ışıkta 
geçme gibi en fazla 
kazaya yol açan 
bazı kural ihlaller
ine verilen cay
dırıcılıktan uzak 
para cezalarını 
artırmak üzere 
yasal düzenleme 
hazırladı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü veriler
ine göre, trafik 
kazaları ülkenin en 
önemli sorunların
dan biri. 2011’de 
meydana gelen 1 
milyon 228 bin 928 
trafik kazasında 3 
bin 835 kişi olay 
yerinde hayatını 
kaybetti, 238 bin 74 
kişi de yaralandı. 
2002’den 201 Te 
kadar trafik 
kazalarında 43 bin 
140 kişi yaşamını 
yitirdi. Uzmanlar, 
hastanede ölenler
le birlikte bu 
sayının 100 bini 
aşabileceğini belir
tiyor.
Trafik kazalarının 
önüne geçebilmek 
için bu yılı "sefer
berlik yılı” ilan 
eden emniyet, 
denetimleri artırıp 
eğitim programları
na ağırlık vererek 
ölümlü trafik 
kazalarını en az 
yüzde 10 oranında 
azaltmayı hedefli

yor. Denetimlerin 
yanı sıra, kazaların 
önüne geçilmesi 
için caydırıcılıktan 
uzak bazı trafik 
cezalarının da 
artırılması plan
lanıyor. Yeni 
ehliyetler de dahil 
pek çok düzenle
meyi içeren 2918 
sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu’nda 
değişiklik yapıl
masına dair kanun 
tasarısı İçişleri 
Bakanı Muammer 
Güler’in görüşüne 
sunuldu. 
Bakanlıkta son 
haline getirildikten 
sonra TBMM’ye 
gönderilecek tasarı 
ile hız sınırını 
yüzde 10 ile yüzde 
30 arasında aşan 
sürücülere verilen 
cezanın 166, yüzde 
30 ile 50 arasında 
aşan sürücülere 
verilen cezanın ise 
343 liraya yük
seltilmesi plan
lanıyor. Hız sınırını 
yüzde 50’den fazla 
aşan sürücülere de 
700 lira ceza verile
cek. Tasarı ile kır
mızı ışık ihlali 
yapanlar 343 lira, 
emniyet kemeri 
takmayanlar da 166 
lira ceza ödeyecek
ler. Bebek koltuğu 
kullanmayan 
sürücülere de 166 
lira ceza verilecek.

Emniyet şeridinde 
kullananlara verile
cek cezanın yanı 
sıra sadece 
korunan ve 
koruyan araçlarda 
kullanılan ”çakar 
lamba” takan 
sürücülere verilen 
cezanın da 77 
liradan 343 liraya 
çıkartılması 
öngörülüyor 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, alkollü 
araç kullanıl
masının önüne 
geçmek üzere 
radikal kararlar 
aldı. TCK’nın 179. 
maddesine göre, 
kara, deniz, hava 
veya demiryolu 
ulaşım araçlarını 
kişilerin hayat, 
sağlık veya mal 
varlığı açısından 
tehlikeli olabilecek 
şekilde sevk ve 
idare eden kişi, iki 
yıla kadar hapis 
cezası ile ceza
landırılıyor. Bugü 
ne kadar alkollü 
yakalanan sürücü 
lere para cezası 
uygulanıyor, 
polisin "can ve mal 
güvenliğini tehlik
eye düşürecek şek
ilde araç kul
landığına” dair 
tutanak tutmadığı 
alkollü sürücüler 
hakkında 179. 
madde uygu
lanamıyordu

nıs itiı rol Mü mıı
HGS ile ilgili 
yaşanan sorunların 
etiketin doğru yere 
yapıştırılmadığın- 
dan kaynaklandığı 
açıklandı.
PTT Ankara 
Başmüdürü 
Mehmet Güçlü, 
Hızlı Geçiş 
Sistemi'nde (HGS) 
yaşanan sorunların 
büyük bir 
bölümünün, 
etiketin doğru yere 
yapıştırılmamasın- 
dan kay
naklandığını 
belirterek, 
“sürücülerin, 
gişe geçişlerinde 
sorunla karşılaş
mamaları için 
HGS etiketlerini 
doğru yere 
yapıştırmaları 
gerekiyor” dedi. 
Güçlü, vatan
daşların 17 Eylül 
2012 tarihinden 
itibaren ücretli 
otoyollar ve köprü 
geçişlerinde uygu
lanan Hızlı Geçiş 
Sistemi'ni ben
imsediğini, ancak 
zaman zaman 
şikayetler geldiğini 
ifade etti.
Güçlü, şöyle 
konuştu: 
“HGS etiketlerinde
ki bakiyeleri yeterli 
olmasına karşın 
geçişlerde 
gişelerin, kaçak 
geçiş yapar gibi 
alarm verdiği 
yönünde şikayetler 
geliyordu. Bunları 
incelediğimizde, 
büyük bir 
bölümünün vatan
daşların, HGS 
etiketlerini doğru 
yere yapıştır

malarından kay
naklandığını 
tespit ettik. 
PTT işyerlerimizde 
ve gişelerde 
görevli 
arkadaşlarımız, 
HGS etiketi alan 
vatandaşlarımıza, 
etiketleri araçların
da nereye ve nasıl 
yapıştırmaları 
gerektiğini özellikle 
izah ediyorlar.
Bunun yanı sıra bu 
konuda hazırlat
tığımız broşürleri 
HGS etiketi alanla 
ra mutlaka veriyor- 
lar.Buna rağmen, 
birçok araçta 
etiketler tarif edilen 
yerlere yapıştırıl 
mıyor. Dolayısıyla 
araç geçiş 
yaparken okuyucu 
etiketi görmediği 
için gişe alarm 
veriyor. Vatan 
daşlar da bunun 
sistemden kay
naklanan bir hata 
olduğunu ve 
araçlarının kaçak 
geçiş yapmış gibi 
algılandığını 
düşünüyorlar. HGS 
etiketlerinin doğru 
yere yapıştırılması 
halinde gişelerin 
alarm vermesi 
mümkün değil.”

Bu durumla 
karşılaşanların hiç 
bir şekilde mağdur 
edilmediğini 
belirten Güçlü, sis
temden kaçak 
geçiş yapmış görü
nen araçların kon
trol edildiğini, 
etiketlerinde yeterli 
bakiye varsa 
otomatik olarak 
çekildiğini söyledi. 
Güçlü, bakiyeleri 
yetersiz olanların 
cep telefonlarına, 7 
gün içerisinde 
bakiyelerini geçişe 
yeterli hale 
getirmeleri için 
kısa mesaj gönde 
rîıvtı^ıııiy mu ouıc 

içerisinde 
bakiyelerini 
tamamlamaları 
halinde hiç bir 
cezai işlemin uygu
lanmadığını vurgu
ladı.Etiketler ne 
reye yapıştırıla
cak? PTT Ankara 
Başmüdürü Güçlü, 
HGS etiketlerinin 
yapıştırılacağı 
yerin araçlara göre 
değiştiğini söyledi. 
Etiketin, aracın iç 
tarafından ön 
camın ortasına 
yapıştırılması 
gerektiğine işaret 
edildi.

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 
Polis İmdat 155

■ Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55

1 t ■ 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 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

KAYMAKAMUK
। Kaymakamlık 513 10 51

C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd 513 29 54

( Emniyet Müd 513 10 28

ULAŞIM
B| Ptgaiut Akrnıı S*/<slust 514 63 62

* . METRO 613 12 12
J Aydın Turizm 613 20 77
H Süzer Tunr/n 612 10 72

■ Ker»t»efoğlu■€»ede514 45 49
1 AnMur 614 47 71

| Kml Koç 612 01 63

HASTANELER
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Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BU8Kİ 514 57 90
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı Ifl. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Kortuz Takti 513 18 21
■F Çınar Takti 513 24 67
M Guvorı Takti 513 32 40
L Gemlik Takti 513 73 24

I Manastır Takti 517 33 94

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPÜR FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

OTORÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

Akçen Petrol biÎiot»
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz on ıc 45
Boyza Petrol 513 Q1 03

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
Bütünlor Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Gemlik Körfez
OIMLİK'İN İLK OONLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4503 

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

Matbaâcıhk-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

KiıiıtaM
VENÜS SİNEMASI 

PARANORMAL
ACTİVİTY -4: 
12:00-14:00- 
16:00-18:00- 

20:15
CELAL İLE 

CEREN:11:30- 
14:00-16:15- 
18:30-20:30

GDO 
KARAKEDİ: 
12:00-14:15- 
16:15-18:15- 

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...

AKINCI 
SİTESİ

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 kazandırıyor...

Akıncı Sitesi, Size hayallerindin büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katlarına jkadar her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS 
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...
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Gemlik TicareljBorsası Başkanı İlhan Acar, Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik’in suçlamalarına sert yanıt verdi.

İl«llllll w M Mİ II i Mlf
Gemlik Ticaret Borsası Başkanı İlhan 
Acar, Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik'in 
yaptığı açıklamaların mesnetsiz ve haksız 
olduğunu söyledi. Acar, “İddia edilenin 
aksine çalışmalarımız Gemlik Zeytini ve 
müs tahsilini yüceltmek konusundadır. 
Yıllardır zeytin fidanı Gemlik’imizden it 
hal edilirken, bunca sorunumuz varken, 
bunların hiç üzerinde durmayan ve an 
lamsız mikrofon konuşmalarıyla sadece 
kendini ön plana çıkarmayı amaçlayan 
bir insanın bu tür suçlamaları gülünçtür.” 
şeklinde konuştu. Haberi sayfa 2’de Ilhan Acar

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sinop ve Samsun olayları...
Önceki gece televizyonumun kanalını 

açtığımda BDP milletvekillerine Sinop 
ve Samsun da saldırıldığını izledim.

Tüylerim diken diken olmadı desem 
yalan olur.

Burada yaşan la r bana 1992 yılında 
Sivas’ta Aziz Nesin ve diğer sanatçılara 
yapılanları anımsattı.

Bir otele sığınan sanatçılar kaldığı bina 
ateşe verilerek, burada 36 kişinin 
ölümüne yol açıldı.

ölenler öldüğüyle kaldı, katiller, caniler 
güruğu ya ülkeden kaçtı, ya da birkaçı 
küçük cezalarla paçayı kurtardılar.

Sevelim veya sevmeyelim, BDP millet 
vekilleri, bu ülkenin parlementerleridir.

Türkiye yine büyük bir ayıptan kıl payı 
kurtuldu. Devamı sayfa 4’de

İttMUl
Malezya ile birlikte Marmarabirlik'in 
ihracat yaptığı ülke sayısı 41'e çıktı. 
Arnavutluk ve Nijerya ile de bağlantılar 
yapıldı, sevkıyat yakında... Sayfa 5’de

2B’lerin fiyatları
belli oldu

Anayasada yapılan 
değişiklikle, orman 
özelliğini yitirmiş 
olan arazileri kul
lananlara satıl
masıyla ilgili yapılan 
değişiklikten sonra 
2/B arazilerinin son 
ve kesin fiyatları 
belli oldu. 
Mal Müdürlükle

ri’nde oluşturulan 
bir masada, 2/B 
arazisi olanların tüm 
bilgileri toplandı. 
Gemlik’te 2/B arazisi 
sahipleri, Hâzineye 
kaç lira ödeyecek
leri bu masadaki 
görevliden öğre- 
nilebiliyor.
Haberi sayfa 4’de

Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler
Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı 

çp Ve Daha fazlası için; fcjİFCy

2013-2014 S facebook/gemlikbirey @ gemllk@»lrey.com
2 * ° twitter/gemlikbirey www.gemlikbirey.com
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Gemlik TicaretjBorsası Başkanı İlhan Acar, Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik’in suçlamalarına sert yanıt verdi.

ftcaı, "ldıliaların hepsi mesnetsiz «e haksızılıi1”
Gemlik Ticaret 
Borsasi Başkanı 
ilhan Acar, Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik’in yaptığı açık
lamaların mesnetsiz 
ve haksız olduğunu 
söyledi.
İlhan Acar, yaptığı 
yazılı açıklamada Ali 
Çelik’e çatarak 
“Hayatında hiçbir 
başarısı olmamış, 
başında olduğu 
kooperatif iflas etmiş 
bir insanın büyük bir 
hezeyan içinde 
kurumlara iyi yöneti
ciler seçilme talebini 
bir ironi olarak 
değerlendirdim. ” 
dedi.
İlhan Acar, Ali 
Çelik’in Gemlik 
Ticaret Borsası’na 
karşı yönettiği iddia 
lara yanıt verirken, 
Gemlik zeytininin 
coğrafi işaretin çalış
malarına 2003 yılın
da dönemin Borsa 
Başkanı Melih

GEMLİK TİCARET BORSASİ 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.

TTürkiye 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 
almayacaklarından, oy kullanma ve seçilebilme haklarını yitir
miş olacaklardır.

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

Sonuç olarak; vergi kayıt durumlarının kontrol edilmesi, 
doğru bilgilerin kayıtlarımıza geçirilmesinin sağlanması 
amacıyla, üyelerimizin en geç 20 Mart 2013 tarihine kadar 
Borsamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sayın üyelerimizin dikkatine sunulur.
GEMLİK TİCARET BORSASİ

Kazanç zamanında 
başlandığı ve bu 
konuda iki ayrı heye 
tin görev yaptığı, 
belirtilerek şu 
görüşlere yer verildi: 
“Heyetimiz, 7 Şubat 
2009 tarihinde 
göreve gelmiş olup 
yaptığımız ilk iş 
“Gemlik zeytinini 
Coğrafi İşaret” 
kavramının tatbikata 
konulması işidir. 
Bu konu ivedilikle 
ele alındıktan sonra 
hukuki ve idari 
prosedür tamamlan
mış, olup 2013 yılı 
içinde uygulamaya 
konulacağı tarafımız
dan kamuoyuna 
duyurulmuştur. ’ 
Yüzde 2 stopaj ver
gisinin Borsa ile 
ilgisi bulunmadığının 
belirtildiği açıklama
da, “Kaldı ki 
Borsamız olmasa 
büyük müstahsile 
yüzde 4 olarak yan
sıyacaktır.

Borsamızın almış 
olduğu binde 1 dir. 
O’nu da çeşitli kuru
luşlara paylaştırdık
tan sonra bir bölümü 
kurumumuza kalmak 
tadır. Bu kurum tüm 
tüccarın bir meslek 
kuruluşu olduğun
dan, bu paranın ser

maye ile de alakası 
yoktur. Bu paralar 
yöremiz ticari 
faaliyetlerinin 
geliştirilmesi, müs
tahsilimizin bilinç 
lendirilmesi ve 
yasakların belirlediği 
diğer konularda har
canır.” denildi.
Gemlik dışından alı
nan zeytinin Gemlik 
Zeytini olarak tescil 
edilmesi konusunda 
da Ali Çelik’e yanıt 
veren İlhan Acar, 
şunları şöyledi: 
“Bu işin içinde olan 
birisinin böyle bir 
iddia ile ortaya çık
ması cahilliği ile

Kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Karadeniz, 
Orta Karadeniz 
kıyıları, Doğu 
Anadolu'nun 
doğusu, zamanla 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz, Batı Kara 
deniz ile Eskişehir 
ve Ankara çevre 
lerinde görülecek 
yağışlar genellikle 
yağmur ve sağa 
nak, doğu bölgel
erde karla karışık 
yağmur ve kar şek
linde olacak. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Doğu Karadeniz, 
Orta Karadeniz 
kıyıları, Doğu 
Anadolu'nun 

değilse ard niyetli ile 
anlamlandırılabilir. 
Çünkü herkes bilir ki 
müstahsil fişi giriş
lerinde mutlaka ilgili 
köy ve şehir 
bildirilir.” dedi.
Acar devamla, şun
ları söyledi: 
“Gemlik Ticaret 
Borsasi olarak biz 
tüccarların bir 
meslek kuruluşuyuz. 
Esas görevimiz 
Gemlik tüccarının 
hak ve menfaatlerini 
korumaktır. Ancak, 
bu görevimiz yanı 
sıra yapılan tüm 
çalışmalarımızda, 
müstahsilimizi ve 
tüketiciyi korumak 
durumunda 
olmuşuzdur. Gerek 
bölgemiz gerekse 
ülke sahtında yap
tığımız çalışmalar 
ortadadır. Bu çalış
malarda iddia 
edilenin aksine 
Gemlik Zeytini ve 
müstahsilini yücelt
mek konusundadır. 
Yıllardır zeytin fidanı 
Gemlik’imizden ithal 
edilirken, bunca 
sorunumuz varken, 
bunların hiç 
üzerinde durmayan 
ve anlamsız mikro
fon konuşmalarıyla 
sadece kendini ön 
plana çıkarmayı

doğusu, zamanla 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz, Batı 
Karadeniz ile 
Eskişehir ve 
Ankara 
çevrelerinde 
görülecek yağışlar, 
genellikle yağmur 
ve sağanak, doğu 
bölgelerde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde ola
cak. Yağışlar, bu 
akşam saatlerinde 
İzmir, Balıkesir, 
Manisa, Aydın, . 
Uşak, Kütahya ve 
Muğla çevrelerinde 
kuvvetli olacak. 
Hava sıcaklığında, 
yurt genelinde 
önemli bir değişik
lik beklenmezken, 

amaçlayan bir 
insanın bu tür suçla
maları gülünçtür. 
Dört yıla yakın bir 
süredir görev yap
maktayız. Bu göreve 
üyelerimizin tevec- 
cüğünü kazanarak 
seçildik. Gemlik zey
tinini yüceltmek, 
yöremiz müstahsilini 
güçlendirmek ve 
ülkemiz ekonomisine 
hizmet etmek 
şiarımız oldu. Bu 
konuda sadece ülke 
içinde değil, tüm 
dünyada mücadele 
ettik. Etmeye de 
devam edeceğiz. 
Mücadelemiz yapıla
cak seçimlerde 
görev verildiğinde 
daha büyük 
mücadele içinde 
sürecektir.
Herhangi bir nedenle 
resmi mücadele 
etme imkanı bula
mazsak, talep 
edildiği takdirde tüm 
bilgi birikimlerimizi 
yeni yönetime sun
mayı toplum önünde 
söz veriyorum. 
Son kertede değil 
ahbap çavuş ilişki
leri her zaman daha 
iyi ve daha iyinin 
mücadelesi içinde 
oldum, olacağım.” 
dedi.

rüzgar, genellikle 
kuzey, zamanla 
güney kesimlerde 
batı ve güneybatı 
yönlerden hafif ara 
sıra orta kuvvette 
esecek.
Yağışların; bu 
akşam saat
lerinden itibaren 
İzmir, Balıkesir, 
Manisa, Aydın, 
Uşak, Kütahya ve 
Muğla çevrelerinde 
kuvvetli olması 
beklendiğine 
dikkat çeken mete
oroloji yetkilileri, 
su baskını, ani sel, 
ulaşımda 
aksamalar gibi ola
bilecek risklere 
karşı vatandaşları 
uyardı.
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W sıııli ili teıı anlı Mim ıMıı
Bursa’da, koyun 
hırsızlığı yapan üç 
kişi jandarmadan 
kaçmak istedi. 
Zanlılardan biri 
arazideki su kanalı-' 
na saklandı, yak
laşık yarım saat su 
kanalında yatan 
hırsızlık zanlısı, 
daha fazla dayana
mayarak sudan 
çıkıp jandarmaya 
teslim olurken, 
askere nezaretha
nenin sıcak olup 
olmadığını sordu. 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
Tepecik beldesinde 
Yusuf Kaplan’a ait 
ağıldan koyun 
çalarak arazi yolun
dan kaçmak 
isteyen Ş.K. (33), 
N.D. (33) ve 
B.K.’nin (30) panel-

van tipi araçları 
çamura saplandı. 
Hırsızlık yaptıkları 
beldeye araçlarını 
çektirmek için trak
tör aramaya dönen 
hırsızlar, terk 
edilmiş şüpheli 
aracın jandarmaya 
bildirilmesi üzerine 
Tepecik’e gelen 
jandarma ekiplerini 
görünce ne 

yapacaklarını 
şaşırdı. 3 hırsız 
yakalanmamak için 
araziye kaçtı.
Jandarmanın takibi 
sonucu Ş.K. ve 
N.D. kısa sürede 
yakalanırken, B.K. 
arazideki bir su 
kanalına saklandı. 
Jandarmanın ara
ması sürerken, yak
laşık 20 dakika 

kanalda saklanan 
B.K. soğuk suya 
daha fazla dayana
mayarak, yakınlar
da arama çalış
malarını sürdüren 
jandarmaya teslim 
oldu. Kendiliğinden 
jandarmaya teslim 
olan zanlı, askere, 
“Nezarethanede 
soba var mı?’ 
diye sordu. Tirtir 
titreyen B.K. 
askerler tarafından 
battaniyeye sarıldı. 
İfadelerinin ardın
dan adliyeye sevk 
edilen koyun 
hırsızları 
çıkarıldığı 
mahkeme tarafın
dan tutuklandı. 
Hastanede sağlık 
kontrolleri yapılan 
koyun hırsızları 
cezaevine konuldu.

ftlacakVerecek
Tartışması Kanlı Bitti
Bursa’da, alacak 
verecek tartış
masında silahla 
yaralanan bir kişi 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybetti.
Osmangazi ilçesi 
Kırcaali Mahallesi 
Namık Kemal 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda, 
duyulan silah ses
leri üzerine vatan
daşlar durumu 
'155 Polis İmdat 
Hattı'm aradı. 
Olay yerine gelen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekip
leri, Ziya Öztürk'ü 
(41) yaralı olarak 
buldu. Bacağından 
silahla vurulan 
Öztürk, 112 Acil 
Servis Ambulansı 

tarafından Bursa 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yapılan müdahel- 
eye rağmen öztürk 
haşyatını kaybetti. 
Öztürk'ün katil 
zanlısının Ahmet 
B. olduğu ileri 
sürüldü.
Sabıkalı olduğu 
öğrenilen ve olayın 
ardından kaçtığı 
belirlenen Ahmet 
B.'nın yakalanması 
için geniş çaplı 
soruşturma 
başlatıldı.
Cinayetin Öztürk 
ve Ahmet B. 
arasındaki alacak 
verecek tartış
masından kay
naklandığı 
öğrenildi.

II II II

İznik ilçesinde 
kaçak kazı yaptık
ları öne sürülen 4 
zanlıdan 2’si, 
olay yerinde 
düşürdükleri 
"trafik cezası mak
buzu" sayesinde 
yakalandı.
Alınan bilgiye 
göre, ihbar üzerine

Bursa’da 5? Kîloaram Esrar He Galriltll
Bursa’da, polise 
yakalanmamak için 
3 araç kullanan 57 
kilo esrar taşıyan 
uyuşturucu 
satıcıları narkotik 
köpeği 'Alfa' 
sayesinde yaka
landı.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şubesi ekipleri 
Diyarbakır'dan 
Bursa'ya uyuşturu
cu getirileceği bil
gisini alınca 
operasyon başlattı. 
Uyuşturucu 
satıcıları 33 yaşın
daki Hüseyin T., 30 

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yeşil Cami 
Mahallesi 
Kaymakköşkü 
mevkisine giden 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
kaçak kazı 
yapıldığını tespit 
ettiği zeytinlik alan
da, kazı 
malzemeleri ile bir

yaşındaki 
Burhanettin C., 30 
yaşındaki Emrah 
D., 27 yaşındaki 
Ercüment Ç. ve 22 
yaşındaki Ahmet 
G.'yi takibe alan

"trafik cezası mak
buzu" buldu.
Zanlıların 
düşürdüğü mak
buzdan yola çıkan 
polis ekipleri, 
Yalova'da ikamet 
ettiklerini 
belirlediği şüpheli 
lerden M.U. (43) ve 
R.Ç'yi (29), 

polis bu kişilerin 
hedef şaşırtmak 
için 3 ayrı araç kul
landığını tespit etti. 
Bunun üzerine 
araçlar Bursa kent 
merkezinde 

gözaltına aidi. 
Olayla ilgileri 
bulunduğu tespit 
edilen Y.K ve 
A.K'nın arandığı, 
M.U. ile R.Ç'nin de 
sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevk edildiği 
bildirildi 

durdurularak 
narkotik köpeği 
'Alfa' tarafından 
arandı. Belçika 
kurdu özel eğitimli 
'Alfa', bagaja sak
lanan 57 kilo esrarı 
tespit etti. Polis, 
esrarı getiren ve 
Bursa’da torbacı 
kişilere satmak 
isteyen 5 şüpheliyi 
gözaltına aldı. 
Hüseyin T., 
Burhanettin C., 
Emrah D., 
Ercüment Ç. ve 
Ahmet G., 'İştirak 
halinde uyuşturucu 
ticareti yapmak' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

220 Hin korsan 
kitap ele geçildi
Türkiye genelinde
ki korsan kitap 
operasyonlarını 
yürüten Türkiye 
Basım Yayın 
Meslek Birliği 
(BASYAYBİR) veri
lerine göre, 2012 
yılında 29 ilde 
gerçekleştirilen 
baskınlarda piyasa 
değeri 5 milyon 
lirayı bulan 220 bin 
korsan kitap ele 
geçirildi.
Konuyla ilgili 
yapılan açıklamaya 
göre, polis ekip
lerinin yürüttüğü 
operasyonlar, 
İstanbul, Trşbzon, 
Ordu, Samsun, 
Sivas, Adıyaman, 
Urfa, Mersin, 
Konya, Balıkesir, 
İzmir, Manisa, 
Kütahya, Ankara, 
Sakarya, Erzincan, 
Hakkari, Bursa, 
Düzce, Antalya, 
Adana, Hatay, İsk
enderun, Çorlu, 
Amasya, Erzincan, 
Kocaeli, Ayvalık ve 
Tarsus'ta yoğun
laştı. Baskınlarda, 
kitapların yanı sıra 
baskıya hazırlık 
aşamasında onbin- 
lerce sayfa ve 
kitap kapağı, mat- 
baala, kapak 
takma, kaplama, 
kırma, kesme 
makineleri ile kor

san kitap kalıpları 
ele geçirildi. 
BASYAYBİR'in 
avukatlarının ele 
geçirdiği kitaplar 
incelendiğinde, 
Türkiye'deki kor
san kitap okuma 
kültürü haritasını 
çıkartmak da 
mümkün. Timaş 
Yayınlan'ndan 
çıkan Nazan 
Bekiroğlu'nun 
Trabzon-Tebriz- 
Tiflis-Batum 
-Bakü- İstanbul 
hattında geçen 
"Nar Ağacı" isimli 
roman, ele geçir
ilen kitaplar 
arasında ilk sırada 
yer aldı.
Korsan matbaala 
rında İskender 
Pala'nın Kapı 
Yayınlan'ndan 
çıkan "Efsane 
(Bir Barbaros 
Romanı)" adlı 
kitabı ikinci, Yapı 
Kredi Yayınİan'n 
dan Amin Maalo 
uf un "Doğudan 
Uzakta" üçüncü, 
Yaşar Kemal'in 
"Çıplak Deniz 
Çıplak Ada" kitabı 
dördüncü, 
Pegasus 
Yayınlan'ndan E.L. 
James'in "Grinin 
Elli Tonu" adlı 
eseri de beşinci 
sırada yer aldı.

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

2B'lerin Man telli «İlil
Sinop ve Samsun olayları...

Türkiye’de 30 yıldır bir savaş sürüyor.
Türkiye’de yaşayan Kürtlerin Abdullah 

Öca lan liderliğinde başladığı başkaldırı 
sonun da, binlerce insanımız canını kaybet
ti.
PKK adıyla örgütlenen teröristler, Türkiye 

Cumhuriyeti devletine karşı silahlı mücade
lesini hala sürdürüyor.

Terörün başı, CİA tarafından yakalanarak 
Türk Devletine teslim edildi.

Yargılanarak, ömür boyu hapis ile ceza
landırıldı.

Tutklandığından beri, İmralı Adası’ndan 
terör örgütünü yönetiyor.

BDP de kuruluğundan beri, Türkiye Cum 
huriyeti yurttaşlarının değil, sadece kürt
lerin sorunlarıyla ilgilenen bir parti oldu.

Ne PKK’ya, ne de Öcalan’a hiç bir zaman 
toz kondurmadı.

Gelmiş geçmiş hükümetler de ülkedeki 
kürt sorununu görmemezlikten geldi.

Kürtçe yayın çıkaranlar, şarkı türkü söyle 
yenler bile cezalandırıldı.

AKP iktidarı dönemi, PKK terörünün en 
kanlı baskınlarının ve ölümlerinin gerçek
leştiği dönem oldu.

AB ile başlatılan yakınlaşmada, ülkedeki 
kürt sorununu, alevi sorununu, romen yurt
taşların sorunlarını çözme iddiasıyla proje 
ler üretildi.

Bunlara, Demokratik Açılım, Kürt Açılımı, 
Alevi Açılımı, Romen Açılımı gibi çeşitli ad 
lar verildi ama hiçbirinde başarılı olunama 
\dı.

Habur’da hukuk rezaleti yaşanmasından 
sonra, ‘Kürt Açılımı’ rafa kalktı.

Açılım derken, TRT’ye kürtçe kanal koydu, 
son olarak da mahkemelerde kürtçe savun
ma hakkı tanındı.

Ötesi gelmedi. Ama el altından, devlet 
Öcalan ve PKK temsilcileriyle toplantılar 
yaptıldığı öğrenilince işler-yine bozuldu.

Daha bir iki ay önce Başbakan Erdoğan, 
BDP’yi kapatmaya kalktı.

BDP milletvekillerinin dokunulmazlığını 
kaldırmak için yasal hazırlıklar başlattı..

Düne kadar BDP’liler, terör örgütünün par- 
lementodaki uzantısı değil miydi?

BDP’liler PKK’lı terörisle kucaaklaştığı 
zaman Erdoğan neler demedi ki.

Şimdi birden ne değişti?
Barış, gündeme yıldırım gibi düştü.
PKK ile nasıl barış yapılacak! PKK ile 

değil, İmrâhdaki tutuklu ile önce anlaşacak
lar. PKK silahları bırakıp Türkiyenin güven 
cesinde yurt dışına çakacak!

Sonra silahlar susacak.
Olurmu sizce? PKK buna razı gelir mi?
Karşılığında birşey istemeden, PKK veya 

Öcalan barış masasına oturur mu?
Başbakanın sivri dili ortalığı geriyor.
Bu sürece karşı olanları ve eleştirenleri 

barışa engel olmakla suçluyor.
Sinop ve Samsun’da yaşan linç girişimini 

halkı kılmak imkansız. Ancak, BDP‘e nereye 
gideceğini iyi araştırıp yola çıkmalı.
Sinop’taki saldırganlara bakarsanız kimler 
olduğunu atarsınız.

Böyle giderse barış başlamadan, yeni bir 
savaş başlar.

2 B arazisi sahipleri 26 Şubat 2013 tarihine kadar Mal 
Müdürlüklerine başvuracaklar

Anayasa’da yapılan 
değişiklikle, orman 
özelliğini yitirmiş 
olan arazileri kul
lananlara satılmasıy
la ilgili yapılan 
değişiklikten sonra 
2 B arazilerinin son 
ve kesin fiyatları 
belli oldu.
Mal
Müdürlükleri’nde 
oluşturulan bir 
masada, 2 B arazisi 
olanların tüm bilgi
leri toplandı.
Gemlik’te 2 B arazisi 
sahipleri, Hâzineye 
kaç lira ödeyecekleri 
bu masadaki 
görevliden öğre- 
nilebiliyor.

SON BAŞVURU 
26 ŞUBAT
2 B arazilerinde 
daha önce belir
lenen raiç fiyatların 
yüksek çıkması

ardından, arazi kul- 
lanların bu konuda 
yaptıkları şikayetler 
üzerine, yeniden 
yapılan değerlen 
dirmede, fiyatlar 
aşağıya çekildi. 
Bu bedelleri 
Ödeyenlere araziler 
Hazine tarafından 
devredilecek. 
Son raiç bedellerin

peşin yatırılması 
halinde yüzde 30 
indirim yapılırken, 
vadeli almak 
isteyenler, arazinin 
değerini 8 yılda 
ödeyecekler.
2 B arazileri ile ilgili 
son başvuru tari
hinin 26 Şubat 2013 
günü olduğu belir
tilirken, daha önce

alınan 2 bin lira 
peşin ödemenin 
kaldırıldığı bildirildi. 
26 Şubat 2013 tari
hine kadar başvu
ranlara Mal 
Müdürlükleri tarafın
dan yazılacak yazı 
ile satış daveti 
yapılacak ve devir 
işlemleri başlatıla
cak.

Taksi ücretlerine zam
Bu haftadan 
itibaren taksiye 
daha fazla para 
ödeyeceğiz 
Taksilere zam 
kararının ardından 
zamlı açılış tarifesi 
Cuma gününden 
itibaren geçerli 
olacak.
2.7 lira olan tak
simetre açılış 
fiyatı Cuma'ya 2.95 
liraya çıkacak.

TAKSİLER 
DEĞİŞİYOR
UKOME kararları

gereği taksiler de 
birçok değişiklik 
olacak. Taksilerde

ücretsiz 5 dakikalık 
bekleme süresi 
tamamen kalkıyor, 
beklenen her dakika 
üzerinden taksime
tre ücret yazacak. 
Artık taksilerde 
engelli rampası 
zorunluluğu da 
var. Ayrıca 5 yaş 
üstü taksilerin 
trafiğe çıkışı için 
belediye ruhsat ver
meyecek.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR
■■

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
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Malezya ile birlikte Marmarabirlik'in ihracat yaptığı ülke sayısı 41'e çıktı. 
Arnavutluk ve Nijerya ile de bağlantılar yapıldı, sevkiyat yakında...
Dünyanın en büyük 
sofralık zeytin üreti
cisi Marmarabirlik, 
ihracat yaptığı ülke 
sayısını 41'e çıkardı. 
Marmarabirlik 
Başkanı Asa, 
"Marmarabirlik'e 41 
kere maşallah 
dedirten gelişmeler 
yaşıyoruz" dedi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa'nın yaptığı yazılı 
açıklamaya göre, 
son yıllarda Ar-ge 
çalışmalarıyla ürün 
çeşitliliğini artıran 
Marmarabirlik, ihra
cat yaptığı ülke 
sayısını Malezya ile 
birlikte 41'e çıkardı. 
Başkan Hidamet 
Asa, toplamda 
Marmarabirlik tari
hinin en yüksek 
bedelli ürün alım 
kampanyasını 
gerçekleştirdiklerini, 
şimdi ise bütün 
dikkatlerini pazarla
maya çevirdiklerini 
kaydetti. Asa, ihra
cat yaptıkları 41. 
ülke olan 
Malezya'nın ardın
dan anlaşmaları 
yapılan Arnavutluk 
ve Nijerya'ya da 
yakında sevkiyata 
başlayacaklarını 
bildirdi.
Pazarlamaya 
büyük önem

başladık" dedi.Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, yönetim olarak 
temel politikalarının, 
ortak üreticilerden 
her kampanya döne
minde daha fazla 
ürün alıp, daha fazla 
satmak olduğunu 
belirterek, "Bu amaç 
doğrultusunda 
pazarlamaya büyük 
önem veriyoruz. İç 
satışların artırıl
masının yanı sıra 
özellikle de Avru 
pa'ya ihracatı artır
mak, öncelikli hede
flerimiz arasında. 
Yılbaşından itibaren 
değiş tirdiğimiz 
Avrupa bayilik sis
teminin meyvesini 
de şimdiden almaya 

Yenilik için yatırım 
Başkan Asa, yeni
likçilik, ürün çeşitlil
iği, tüketicinin ürüne 
kolay ve hızlı ulaşa
bilmesi gibi konular
da da kendini 
geliştiren 
Marmarabirlik'in, dış 
pazarlardan daha 
çok pay alabilmek 
için sofralık zeytinde 
tuz oranını yüzde 
2.5'in altına 
düşürdüğünü hatır
latarak şunları 
söyledi: 
"Ürün ve ambalaj 
çeşitliliğimizi, kul
landığımız 300'd en 
fazla barkod göster
mektedir. 
Tüketiciye bol

seçenek sunmak 
için de entegre 
tesislerimizde 
sürekli yeni yatırım
lar ve yenilemeler 
yapıyoruz. Ar-Ge 
faaliyetleriyle, yeni 
markalarla hem 
sofralık zeytin, hem 
de zeytinyağında 
pazardan daha fazla 
pay almanın yol
larını arıyoruz."

Marbir ve "Yeşil ile 
Siyahın Düeti" 
"Marbir" markasıyla 
farklı tüketici grup 
larına da ulaşmayı 
hedeflediklerini 
anlatan Hidamet 
Asa, "Marbir, 
Marmarabirlik 'in 
kendisiyle yarışa
cağı bir marka olma 
yolunda ilerliyor. Bu 
marka ile farklı 
mecralarda, farklı 
tüketici gruplarına 
hitap ediyoruz.
Ayrıca, ürün çeşitlil
iğine son örneğimiz, 
'Yeşil ile Siyahın 
Düeti" adı altında bir 
ambalajda piyasaya 
sunmak üzere 
olduğumuz yeşil ve 
siyah zeytinin bir 
arada bulunduğu 
ambalaj.
Bu düeti, 
tüketicilerimizin çok 
beğeneceğini 
umuyoruz" diye 
konuştu.

Milletvekili
Ayılından Eğitim 
Bir Sen’e ziyaret

Gemlik'e gelen Ak 
Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz Eğitim Bir 
Sen'i ziyaret 
ederek sendika 
üyeleriyle sohbet 
ettiler.
Memur Sen 
Konfederasyonuna 
bağlı memurlar ve 
Eğitim Bir Sen'e 
üye çok sayıda 
okul idarecisi 
öğretmenin 
katıldığı toplantıda 
milletvekili İsmail 
Aydın ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ülke ve 
Gemlik günde
minde yer alan 
konularla ilgili 
açıklamalarda 
bulundular.
Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ve Parti 
yönetim kurulu 
üyelerinin de 

katıldığı sohbet 
toplantısı karşılıklı 
soru cevap, fikir 
teatisi halinde 
sıcak ve samimi 
bir ortamda 
gerçekleşti.
Memur Sen ve 
Eğitim Bir Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Halil Gemicinin 
açış konuşmasıyla 
başlayan toplantı
da AK Parti 
hükümetinin 
gerçekleştirmiş 
olduğu çalışmaları 
anlatan 
Milletvekili İsmail 
Aydın Memur 
Sen’in gerçek
leştirmiş olduğu 
10 milyon imza 
kampanyasını çok 
önemsediklerini ve 
yakın bir zamanda 
memurlarımız için 
kamuda serbest 
kıyafet uygula
masına geçilmesi
ni beklediklerini 
ifade etti.

MMMIMKIIIIlIrtMSİlllMIIMII
SATILIK DUKAN
Eşref Dinçer Mahallesi 

1. Dere Sok. No: 3 
Asilhan Atay İş Merkezi 

Kat: 4 No : 54 ,
Gemlik / BURSA', 

adresindeki 40 rrî2 
dükkan satılıktır.

ELEMAN
RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ 

ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK 
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

MEZUNU ÇALIŞMA 
ARKADAŞLARI ARIYORUZ. 
ARŞEN ELEKTRİK
Orhangazi Cad. No : 19/2 

GEMLİK
Tel : 0 224 513 40 45 

GSM : 0 533 436 56 09

EI.EMAH
Armutlu’da elektrik ve 

tesisat işlerinde 
çalışacak elektrik ustası 

ve kalfa aranıyor

53256976 09
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«ııut'iı m unu ılım umul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ wiffligemlikkorfezgazetesi.com

wiffligemlikkorfezgazetesi.com


I
21 Şubat 2013 Perşembe Gemlik KHrffez Sayfa 7

Bir ince sızı demleşirken
Kapı eşiklerinde adımlar azaldı Gülüyorsunuz değil mi
Oysa derin bir devrimdi nefesim Şarap renginde
Eylüllere saklanan Gözyaşlarımıza

—n-------------------------- -------—----------------------------------

UU, hızlı ve nitelihli hizmet için 
yeniden organize olacak

İçimizi kopardınız önce
Sonra ruhumuzun militan 

feveranlarını

Sustuk
Dut yedik
Bülbül misali

Öfkemizi satır aralarına sakladık
Özneleri öldürüp
Bencil yarasalara sunduk 
Yelkovanın kan zerrelerini

Al içerek büyüdünüz
Solungaçlarınızda bir sürü biz

Ölüme müebbet giydirdiniz 
Kefen renklerini değiştirip 
Kabirsiz ölüyüz artık
Yavan nefesler alıp yalan 

nefesler veren
Paydamıza
Faili meçhul yaralar düştü 
Payınıza alaylı kahkahalar

Haydi bir kadehte benim için 
yudumlaşın

Kristal renklerini değiştirip
Rengimi bıraktım akşamlarınıza

Ama yıldızlar benim
Gök göçükleri altında kaldınız 

siz

Böğrünüzde taş taş üstüne 
ihanet

Cesetleşmiş ruhunuz
Musallaya emanet

Ney sizin için üflüyor
Dualarınızı şeytan alevleri çaldı

Yangınlardasınız
Kül kardan ağırdır
Şubat'ta

Üşüyün biraz
Namusunuzu örtüp
Çıplak teninize...

Uludağ Üniversite- 
si'nin (UÜ), tüm 
idari birimlerde 
daha hızlı, nitelikli 
ve verimli hizmet 
verilmesi amacıyla 
yeni bir organiza
syon arayışına 
girdiği bildirildi. 
UÜ'den yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, üniversite 
yönetimi, çalışan
ların memnuniyeti
ni artırmayı da 
hedefleyen proje 
uyarınca, rektörlük 
çatısı altındaki tüm 
idari birimlerin 
hizmet süreçlerini, 
iş tanımlarını göz
den geçirecek.
Yeni organizasyon 
projesinin pilot 
uygulaması, 
üniversitenin her 
türlü, yapı, tesis, 
onarım, bakım, 
imalat, etüd, proje, 
keşif, ihale ve 

denetleme işlerini 
yürüten Yapı işleri 
ve Teknik Daire 
Başkanlığı'nda 
başladı.
Konuya ilişkin 
Rektörlük A 
Salonu'nda yapılan 
bilgilendirme 
toplantısında, Yapı 
İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı 
personeline pro
jenin tanıtımı 
yapıldı. Toplantıya, 
iyileştirme çalış
malarını başlatan 
Rektör Prof. Dr. 
Kamil Dilek ve 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. İrfan 
Karagöz de katıldı. 
Toplantıda, proje 
yürütücüleri İİBF 
İletme Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Mehmet 
Eryılmaz "süreç 
yönetimi", 
Mühendislik-

Mimarlık Fakültesi 
Endüstri 
Mühendisliği 
Bölümü'nden Yrd. 
Doç. Dr. Betül 
Yağmahan da 
"yalın dönüşüm" 
konusunda katılım
cılara bilgi verip, 
projenin amacı ve 
işleyişi ile ilgili 
açıklamalarda 
bulundu.
Projede, Mühendis 
lik-Mimarhk 
Fakültesi Endüstri 
Mühendisliği 
Bölümü'nden 
Öğretim Görevlisi 
Dr. Fatih Çavdur, 
İİBF İşletme 
Bölümü'nden 
Araştırma Görevlisi 
Mehlika Saraç ve 
İnegöl İşletme 
Fakültesi İşletme 
Bölümü'nden 
Araştırma Görevlisi 
Mehmet Cıranoğlu 
görev alıyor.
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öğrenme senlikleri düzenleniyor
Milli Eğitim 
Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü 
tarafından düzen
lenecek olan 
'Öğrenme 
Şenlikleri' kap
samında, ağaç 
budamadan, masa 
düzeni ve yatak, 
yorgan toplamaya 
kadar günlük haya
ta ilişkin aktiviteler 
öğretilecek.
Milli Eğitim 
Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü 
tarafından farklı 
öğrenim ve yaş 
seviyesindeki 
bireylerin istihdam 
edilebilirliklerini ve 
sosyo-kültürel 
gelişimlerini sağla
mak amacıyla 
'Öğrenme şenlikleri'

düzenlecek. Her 
yaş ve kesimden 
insanların bilgi, 
beceri ve yeterlilik
lerini geliştirmek, 
öğrenmeye erişim
lerini arttırmak 
hedefiyle planlanan 
'Öğrenme şenlikler
inin ilki Eskişehir, 
Kocaeli, Bursa ve 
Konya'da gerçek
leştirilecek.
Şenliğin başarılı 
olabilmesi için ilgili 
kurum, kuruluş, 
dernek, vakıf ve 
sivil toplum kuru
luşlarının da 

katılımı ile Valilikler 
koordinatörlüğündü 
organizasyon 
komiteleri oluşturu
lacak. 'Öğrenme 
şenlikleri'nin 
düzenleneceği 
şehirlerden biri 
olan Bursa'da 
düzenlenen basın 
toplantısı ile etkin
liğin önemi, yapısı 
ve kapsamı anlatıl 
dı. Merinos Atatürk 
Kültür Merkezi 
Başkanlık Binası 
Büyük Salonda 
düzenlenen basın 
toplantısına Hayat

Boyu Öğrenme 
Genel Müdürü Doç. 
Dr. Mustafa Kemal 
Biçerli, Vali Yardım 
cısı Eyüp Sabri 
Kartal ve İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar katıldı. 
Basın toplantısının 
ardından ilgili 
kurum ve kuruluş 
temsilcilerine etkin
likle ilgili bilgi veril
di. İlk etapta pilot il 
olarak belirlenen 4 
şehirde yapılacak 
olan etkinlik başarı 
lı olursa başta 
büyük şehirler 
olmak üzere bir çok 
ilde de bu şenlikler 
düzenlenecek. 
"BİREYDEN 
ÖĞRENEN ŞEHRE 
DOĞRU"
Hayat Boyu Öğren
me Genel Müdürü 
Doç. Dr. Mustafa

Kemal Biçerli, 
düzenlenecek etkin
lik kapsamında bir 
hafta boyunca 
öğrenmenin keyifli 
ve yararlı bir şey 
olduğunu halka biz
zat anlatarak öğre
nen bireyden öğre
nen toplum ve 
öğrenen şehre 
doğru bir hareketi 
başlatmak istedik
lerini belirtti. 
Teknolojideki hızlı 
gelişmelerin okullar 
dışında hayat boyu 
öğrenmeyi zorunlu 
kıldığını anlatan 
Biçerli, bu sisteme 
ayak uyduran 
ülkelerin kalkındı 
ğını söyledi. Öğren
menin hayat boyu 
sürdü ğünün altını 
çizen Mustafa 
Kemal Biçerli, "Bu 
etkinlik ile farkın- 

dalık oluşturmak, 
halkı kişisel gelişi
mi ve istihdam 
odaklı eğitimler 
almaya teşvik 
etmek amacıyla bu 
öğrenme şenliği 
projesini başlattık." 
dedi.
Vali Yardımcısı 
başkanlığında oluş
turulacak bir kom 
ite ile kentte bir ha 
fta öğrenme fırsat
larını sunacaklarını 
anlatan Genel 
Müdür Biçerli, "Bir 
hafta boyunca ser 
gi, panel, kurs gös
terileri gibi etkinlik
lerle halkı bizzat 
yaparak ve öğrene 
rek işin içine çekm
eye çalışacağız. 
Halka öğrenmenin 
zevkli bir iş olduğu 
nu göstermeye 
çalışacağız." dedi.

Bursa Atatürk Stajı İlip Tribünü Bursaaaz'ın
Özlüce Tesisleri'n 
de gerçekleşen 
imza törenine Genel 
Sekreter İlhan Uslu, 
İdari Asbaşkan 
İsmet Demirel, 
Futbol Şube 
Sorumlusu Erkan 
Kamat, Genel 
Müdür Vekili İsmail 
Özdemir, Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursagaz 
Genel Müdürü 
Ahmet Hakan Tola 
katıldı.

"EN İYİ REKLAM 
BURSASPOR" 
Genel Sekreteri 
Uslu yaptığı konuş
mada geçtiğimiz 
dönemlerde 
Bursaspor'un 
yanında olan 
Bursagaz ile 
yeniden işbirliği 
yapmanın mutlu
luğunu yaşadık
larını söylerken 
şöyle dedi:
"Bursa'nın önemli 

markalarından birisi 
olan Bursagaz ile 
bu sezon ve 
önümüzdeki 
sezonu kapsayan 
ve Bursaspor'da bir 
ilk olan VIP Tribünü 
isim hakkı sponsor
luğu sözleşmesini 
imzalamak için bir 
araya gelmiş 
bulunuyoruz.
Yaklaşık 200 bin 
TL'lik bir değeri 
olan bu sponsorluk 
anlaşmasında 
kulübümüzün tesis
lerinde kullanmış 
olduğu doğalgazın 
ücreti, Bursagaz 
tarafından 
karşılanacak. Bu 
sponsorluk anlaş
masında bizlere 
destek olan başta 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanımız Recep 
Altepe'ye ve 
Bursagaz Genel 
Müdürü Ahmet 
Hakan Tola'ya çok 
teşekkür ediyorum.

Bu projemizi yeni 
stadyumumuzda da 
devam ettirebilirsek 
eğer kulübümüz 
ciddi bir gelir elde 
edecektir. 
Bursasporumuz ve 
Bursagaz için hayır
lı ve uğurlu olsun" 
dedi.
Bursagaz Genel 
Müdürü Tola, bir 
süredir ara verdik
leri Bursaspor 
sponsorluğuna 
yeniden başlayacak 
olmanın mutlu
luğunu ve gururunu 
yaşadıklarını 
anlatırken şunları 
söyledi:
" Bursagaz olarak

2004 yılında 
Bursaspor'a destek 
olmaya başlamıştık. 
Hatırlayacağınız 
üzere Bursagaz, 
Bursaspor'un ana 
sponsoruydu. 2005- 
2006 sezonunda 
takımımız yeniden 
Süper Lig'e çık
mıştı. Aralıksız 
olarak 2011 yılına 
kadar sürekli 
Bursaspor'a destek 
olduk. Bugün tekrar 
bir arada olmak biz- 
leri mutlu ediyor. 
2004 yılında olduğu 
gibi bu imza ile 
beraber 
Bursaspor'un yeni 
başarılara imza 

atması en büyük 
dileğimiz. Bursagaz 
olarak bizlerde 
stadyumdaki VIP 
tribününü almış 
durumdayız. Hem 
bu sezon hem de 
önümüzdeki sezon 
sponsorluğumuz 
geçerli olacak. Her 
iki kurum için bu 
anlaşmanın hayırlı 
olmasını diliyorum" 
dedi.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ise 
Bursa'nın her konu
da marka kent 
olması için çalıştık
larını belirtti, şöyle 
konuştu:
" Bursaspor'umuz 
için güzel protokol 
imzalıyoruz. 
Bursa'mız, dünya 
kenti olmak adına 
hızlı bir şekilde 
kabul değiştiriyor. 
Bursa'nın her konu
da iddialı olması 
lazım. En büyük 
tanıtım kozumuz ise 

Bursaspor. Şehrin 
tek takımı konu
munda. Bizler her 
zaman desteğimizi 
verdik. Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı 
olduğumuzda 
Bursa'nın şampiyon 
olması hedefini 
ortaya koymuştuk. 
Tüm kesimlerin 
ortak başarısıyla 
şampiyonluk konu
muna ulaştık. Şimdi 
hedefimiz artık 
Bursaspor'un bir 
Avrupa takımı 
olması ve devamlı 
başarılı olması. 
Bizler her türlü 
fedakarlıkları yapı 
yoruz. Bursa 
spor'un Barcelona 
gibi marka olmasını 
istiyoruz. Öncelikle 
yeni stadyumun 
bitirilmesi gereki 
yor. Bu stadyum 
Bursaspor'un gele
ceği için yapılıyor. 
İnşallah bu 
başarılarımızı 
sürdüreceğiz”

KAŞCDt 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
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Kart borçlarına 
uygulanan yüksek 
faizlerden sonra 
borcu olan müşter
iler için bankadan 
bir masraf daha. 
Kredi kartı borcunu 
geciktiren müş
teriye banka ihtar
name gönderiyor. 
İhtarnamede, bor
cun ödenmesi aksi 
taktirde yasal tak
ibin başlatılacağı 
bildiriliyor. Ancak 
bu bildirimin de 
ücretsiz olmadığı 
kısa sürede 
anlaşılıyor. Noter 
kanalı ile gönder
ilen ihtarnameler 
için de 60 TL'yi 
bulan bir ücret 
alınıyor.
Benzer sorunu 
yaşayan yüzlerce 
kişi, yaşadıklarını 
sikayetvar.com 
isimli siteye bildir
di. Aynı şikâyeti 
konu edinen 
yüzlerce banka 
müşterisi aynı nok
taya işaret ediyor. 
Kredi kartı ödeme
si gecikmeye giren 
kart sahiplerine 
bankalardan ihtar
name gönderilerek 
yasal sürecin 
başlayacağı 
bildiriliyor. Kartı 
sahiplerini asıl 
şoke eden ise 
bankaların gön
derdiği ihtarname 
yazısına 60 TL’ye 
varan“ihtarname 
ücreti” alması 
oldu.
Bankalar ise bu 
durumu şu şekilde 
açıklıyor: "İhtar
name bireysel 
kredi kartlarında 
yaklaşık 80'inci 
günde 4’ncü ekstre

ile birlikte, ticari 
kredi kartlarında ve 
kredilerde 67’nci 
günde basılmakta. 
İhtarname işlemleri 
noter aracılığı ile 
yapılmakta olup 
ihtarname mas
rafları müşteri
lerinden tahsil 
edilmekte." 
İHTARNAME 
ÜCRETİ 59 TL 
Banka müşteri
lerinin konuya 
ilişkin paylaştıkları 
şikâyetlerden 
bazıları şöyle: 
“Bankadan aldığım 
kredi kartını yak
laşık 1 yıldır kul
lanmaktayım. 
Belirli dönemlerde 
iş değişikliği 
nedeniyle kredi 
kartı borcu 
ödemesinde gecik
meler yaşandı. Bu 
gecikmelere isti
naden bankanın 
‘ihtarname ücreti’ 
adı altında tahsil 
ettiği tutar 59.29 
TL. Anlayamadığım 
konu şu sadece 
normal A4 bir kağı
da bu kadar bir 
masrafın alınması 
normal değil.Zaten 
gecikmeden dolayı 
faizimi ödüyorum 
ki gecikme bildirim 
ücreti toplam 

dönem faizi limit 
aşım faizi, gecikme 
faizi, bu kadar faizi 
ödüyor iken neden 
birde gecikmeden 
dolayı ihtarname 
ücretini bana öde
tiyorlar. Bu ücretin 
iadesini istiyorum. 
Aksi taktirde 
mahkemeye başvu
racağım.”
"BU MASRAF DA 
NEREDEN ÇIKTI!" 
“Banka kredi 
kartımın 
gecikmedeki 
bakiyesi için noter 
yoluyla bana ihtar
name çekiyor. 
İhtarname ücretini 
de benden istiyor . 
Bende bankaya 
diyorum ki en son 
noktada ihtarname 
çekilir. Bankalar bu 
ücreti alabilmek ne 
telefon edip müş
terisini uyarıyor ne 
de diğer yöntem
lerle müşterisini 
uyarma zah
metinde bulunuyor. 
Bankanın benden 
ihtarname ücretini 
alması için 
mahkeme kararı 
alması gerekiyor 
tüketici yasaların
da bankanın ihtar
name ücretini 
tüketici öder diye 
bir kanun yok.

Elektrik dağıtım 
şirketlerinin 
değiştirilen 
sayaçlar için 
abonelerden para 
alması tepkilere 
neden olunca geri 
adım atıldı. 
2014'ten itibaren 
elektrik 
sayaçlarının bakım 
ve değişimi için 
abonelerden hiçbir 
ücret alınmayacak. 
Soru önergesini 
cevaplayan Enerji 
Bakanı Taner 
Yıldız, 2014’ten 
itibaren elektrik 
sayaçlarının bakım 
ve değişimi için 
abonelerden hiçbir 
ücret alınmaya
cağını açıkladı. 
Bakan Yıldız cev
abında, bunun için 
gerekli yasal 
değişikliğin de 
geçen yıl yapıldığı 
bilgisine yer verdi. 
Habere göre 
dağıtım şirketleri 
önceki yıl abonel
erden 50,7 milyon

İssizlik Ftıııı issize [aramadı!
Son 8 yılda 3 mily
on 222 bin kişi işini 
kaybetti ancak 
Ocak 2013’te 61 
milyar lirayı bulan 
İşsizlik Fonu’nun 
sadece yüzde 8’lik 
bölümü işsizler 
için kullanıldı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, İşsizlik 
Sigortası Fonu’nun

lira sayaç-sökme 
takma bedeli ve 
132 milyon lira da 
sayaç okuma 
parası olmak üzere 
toplam 182,7 mil 
yon lira tahsil etti. 
Yasa gereği elek
trik dahil 10 yılını 
dolduran 
sayaçların değiştir
ilmesi gerekiyor. 
Kamu eliyle 
yapılan elektrik 
dağıtımının bazı 
bölgelerde 
özelleştirilmesiyle, 
şirketler sayaç 
değiştirme çalış
malarını hız
landırdı. Enerji

Ocak 2013 itibarıy
la 61 milyar 93 
milyon 349 bin 75 
liralık bir varlığa 
sahip olduğunu, 
2005’ten bu yana 
fondan işsizlik 
ödeneği olarak 
5.1 milyar lira 
ödeme yapıldığını 
açıkladı.
şsizlik Fonu’ndan, 
işsizlere en

Piyasası Düzenle 
me Kurumu 
mevzuatı gereği 
dağıtım şirketleri, 
değiştirilen sayaç 
lar için aboneler
den 40-50 lira 
civarı bir ücret alıy
or. Enerji Bakanlığı 
verilerine göre 
halen kullanımda 
olan yaklaşık 33 
milyon sayacın 
yaklaşık 8 milyonu 
değiştirildi. Bakan 
Yıldız, 27 Ocak’taki 
açıklamasında 24 
milyon abonenin 
sayaçlarını 5 yılda 
yenileyeceklerini 
söylemişti.

yüksek ödeme 
2009’da yapıldı.
2009’da başvuran 
597 bin kişiden 
472 binine 1.1 
milyar TL ödeme 
gerçekleştirildi. 
609 bin kişiden 
365 binin hak 
sahibi sayıldığı 
2012’de ise bu 
tutar 966.1 milyon 
lira oldu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPÜR - FERİDOT
KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

DAĞITICILAR

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

HASTANELER

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

BELEDİYE

İr 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

i
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

Akoan p",ro1 SI 3 1O 79
MAR-PET s 13 30 33
Tuncay Otogaz ai3 -ig 4S
Boyza Petrol s 13 01 o3

OEILİK'İN l>K OÛHLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4504 

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)

»İHIIİUİI
■■I 

CELAL İLE CEREN: 
11:30-14:00-16:15- 

11:30-20:30 
Pİ'nİnYAŞAMI:11:30- 

14:15-17:00-20:15 
BANA BİR SOYGUN İÜ: 

11:30-13:30-16:00- 
18:00-20:15

■■5«

sikayetvar.com
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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

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

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

Hemen Arayın!B 0(224)

44 172 44
www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
•kat:3D:21 Nilüfer/BURSA

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

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BJJRSA
1^1:0224 514 48 41
lihfo@allberkerakincl.com

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:lihfo@allberkerakincl.com
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Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Dilek Ağderniij?( istemediği; 
halde Sosyal ve Kültürel İşler Müdür vekilliğine getirildi.

Belediyede yaprak 
dökümü sürüyor

Ağdemir’den boşalan yere, AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahini^ 
yeğeninin getirilmesinin beklendiği öğrenildi _______

Gemlik Belediye Başkanlığı Özel Kalem 
Müdürü Dilek Ağdemir'in görev yeri değiş 
tirildi. Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’m 
göreve gelmesinden sonraKütüphane M e 
murluğu’na atanan Ağdemir, yargı kararıyla 
görevine iade edilmişti. Ağ dem ir’in bu kez 
görev yerinin değiştirilmesi Bakanlık Müfet 
tişi'nin dilekçesine dayandırılmak istendi' İl 
Ağdemir, Sosyal Kültürel işler Müdür Vekil 
I iğ i ne atanırken, boşalan yere AKP Bursa 
Milletvekili Hüseyin Şah iri'in yeğeninin 
getirileceği öğrenildi. Haberi sayfa 4’de

MİMlfcl
Bursa'da bir lise öğrencisi, 
ders sırasında "kendisine tak
tığı" iddiasıyla sınıftaki ede- 
biya t öğretmeninin başına 
tara ile vurdü.Yaralanan 
öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Haberi sayfa 3’de

Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik ile Ticaret Borsası Başkanı İlhari Acar’ın tartışmaları sürüyor.

Gemlik Ziraat Odası Başkanı AJi 
Çelik, Tiçaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı İlhan Acar’ın dün 
gazetemizde çıkan açıklamalara üzeri 
ne Acar’a cevap verdi. Çelik, “Gelin, 
Gemlik zeytin üreticisinin, tüccarı 
nın,\ Ticşret Odası’ nın, Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası’nın, Belediye 
sinin, sivil toplum örgütlerinin tem
silcileri, ayda olmazsa, iki ayda bir 
toplanalım. Sorunlara çözüm lirete- - 
lim. Bizim derdimiz birbirimiz suçla
mak olmamalı, sorunları çözmek 
olmalı.” dedi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tekne Park..
Dün akşam gazete haberlerini yazar 

ken, televizyonda da haberler vardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

Tarabya koyunu “Tekne Park" yap
mış..

Sizin anlayacağınız, deniz tekneleri- 
için barınak haline getirmiş koyu..

Tarabya dediğimizde, aklımıza önce 
Tarabya Oteli gelir.

1970’1i yıllarda Tarabya Oteli’nde 
eniştemiz çalışırdı. Bu nedenle, za 
man zaman güzelim boğaz manzara 
larını Tarabya Oteli’nde seyretme 
olanağımız olurdu.

Tarabya Koyuna, lüks yatlar yanın
da küçük tekneler de bağlanırdı. 4’de

doka tyeOiıti MayanVauı 
^7 birey ö&d 
f 7-8 kişilik sınıflar j Daha özel yayınlar 
Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler

Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı 
O) Ve Daha fazlası için; bİrCy
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Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik ile Ticaret Borsası Başkanı İlhan Acar’ın tartışmaları sürüyor.

delili ‘Derdimiz suçla m ak tleall t W olmalı1’
Gemlik Ziraat Odaşı 
Başkanı Ali Çelik, 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan 
Acar’ın dün 
gazetemizde çıkan 
açıklamalara üzeri 
ne Acar’a cevap 
verdi.
Ali Çelik, açıkla
masında şöyle 
dedi:
"Sayın Acar, bizim 
şahıslarla bir 
derdimiz olamaz. 
Bizim derdimiz, 
üreticiler ile ilgili 
kurumlarla 
derdimiz var.
Aydın olarak göre
vimiz, bardağın 
dolu tarafını göster
mek değil, boş 
tarafını göstererek, 
iktidarları yöneten
leri düşündürmek, 
yol göstermektir. 
Beni akıl hastası 
görmen beni üzme
di, sizin beni bu 
halde görüp de, 
Gemlikli bir 
hemşehrim, bir 
akrabam olarak, 
bana yardımcı 
olmamanız emin ol 
ki beni çok üzdü. 
Ben seni, benim 
durumumda 
görsem, 

elimden ne geliyor
sa yaparım.
Benim köyümün 
Kalkınma
Kooperatifin i iflas 
ettirdiğimi nereden 
çıkarıyorsunuz.
Size yanlış bilgi ve 
rilmiş bir zahmet 
köyüme gidiniz, 
kooperatif başkanı- 
na sorunuz, o koo 
peratifi nasıl ve ne 
şartlarda kurduğu
mu, binayı nasıl 
aldığımı, 100 tonluk 
zeytin havuzlarını 
nasıl yaptığımı 
öğreniniz.
Köydeki çahşmala 
rımı sorunuz bilgiyi 
kaynağından 
öğreniniz. ” 
Ali Çelik, yerel 
gazetelere verdiği- 
açıklamanın 
Marmarabirlik’in 
yerel seçimleriyle 
ilgili olduğunu, 
zeytin konusu olun
ca, biraz da 
Borsa’nın zeytin 
üreticilerine 
bakışını birkaç 
satırla ifade etmeye 
çalıştığını, 
belirterek, şöyle 
dedi:

COĞRAFİ 
İŞARETİ

DEVREYE 
SOKAMADINIZ 
“Eksikleriniz, 
kurum olarak sizleri 
neden bu kadar 
üzdü bilemiyorum. 
Yapmak mecburiye 
tinde olduğunuz 
görevlerinizi kurum 
olarak yapamadı 
ğınız ve bu yüklerin 
altından kalkama 
dığınız için mi? 
Aslı astarı olmayan 
sözlerinizle beni 
beceriksiz, şovmen
lik, başarısız olmak
la suçluyorsunuz. 
Yine söylüyorum 
kurum olarak, 10 
senedir Coğrafi 
İşareti devreye 
sokamamak 
beceriksizlik değil 
midir?
Bunda kasıt aranma 
sa da ihmalde mi

yoktur?
Üreticiden kesilen 
stopajlarda % 1 de 
kasanıza para 
kalması, üreticinin 
lehine birşeyler 
yapmadığınız veya 
az yaptığınız Ziraat 
Odası olarak dile 
getirmemi, kuru
ntunuzu kamu 
oyuna yanlış bilgi 
vermek değil midir? 
Gemlik zeytin fida 
nının teşvikle 
Türkiye'ye dağıtılıp 
ektirilmesin! sene 
terce her platform
da dile getirerek, 
Gemlik Ziraat Odası 
ve Türkiye Ziraat 
Odaları olarak, 
teşvik dışına 
çıkartılmasında 
büyük kavga 
verdik. İthalat, ihra
cat devletler arası 

yapılan bir iştir.
Yurt içi fidan 
satışlarında bu te 
rimler kullanılamaz, 
kurumun yönetici
leri her şeyi bile 
mezler, bilmelerine 
de imkan yoktur, 
onun için bilemedik 
leri konularda danış 
man kullanırlar. 
Kurumunuz içinde 
bu bilgilere sahip 
insanlar yok ise, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne 
sorarsınız.
Benim kendimi 
gündemde tutmak 
gibi bir derdim bu 
güne kadar olmadı, 
olamaz da.
Gemlik'e, Gemlik 
üreticisine kendi 
mesleğimin 
birikimlerini 
aktarmaya, onların 
hayat seviyelerinin 
yükseltilmesine 
katkıda bulunmaya 
çalışıyorum. 
Benim derdim bu. 
Mevkiide makamda 
gözüm olmadı. 
Böyle makamları 
çok gördüm. Beni 
muhtar yapıp, 
köyüme neler 
kazandırdığımı 
köylüme sorun ? 
Bizim içimizde 

karşılıksız hizmet 
aşkı vardır.
Biz de kuluz, bile 
rek bilmeyerek 
hatalarımız 
olmuştur, 
bundan sonrada 
olacaktır.
Kurum olarak hata
larımızı görüpte bizi 
ikaz etmezseniz 
vatandaşlık 
görevinizi yap
mamış olursunuz. 
Sizleri açıklamaları 
mızla ikaz ediyoruz, 
etmeye de devam 
edeceğiz.
Gelin, Gemlik zeytin 
üreticisinin, tüccarı 
nın, Ticaret Odası’ 
nın, Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası’nın, 
Belediyesinin, sivil 
toplum örgütlerinin 
temsilcileri^ ayda 
olmazsa, iki ayda 
bir toplanalım.
Sorunlara çözüm 
üretelim.
Bizim derdimiz bir
birimiz suçlamak 
olmamalı, sorunları 
çözmek olmalı.
Tarımın gelişimi ve 
bağımsızlığı, ülke 
mizin bağımsızlı 
ğıyla çok yakından 
ilgilidir.”

Millim sMııMM
Türk Büro-Sen 
Bursa Şube 
Başkanı İbrahim 
Bulut, Büro Emek 
çileri Sendikası ile 
birlikte 27 Şubat'ta 
iş bırakma 
eylemi yapacak
larım açıkladı. 
Düzenlediği basın 
toplantısında 
konuşan İbrahim 
Bulut, yaşanan/ 
olumsuzluklar 
karşısında başta 
Adalet Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı 
Nüfus Genel 
Müdürlüğü, Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ve bağlı hizmet bir

imleri ile Maliye 
Bakanlığı olmak 
üzere, hizmet kolu
muza bağlı 43 adet 
kamu kurum ve 
kuruluşunda;
fazla mesailer için, 
ek ödemelerin 
emekliliğe sayıl
ması için ve 

güvencemize el 
sürdürmemek için 
üretimden gelen 
hizmet gücümüzü 
kullanacaklarını 
kaydetti.
Bulut, iş bırakma 
gerekçelerini şöyle 
açıkladı: "Fazla 
mesai ücretlerini 
kaldıran anlayışa 
hayır demek, 
güvencesiz çalış
maya hayır demek, 
ücret adaletsi
zliğinin giderilmesi, 
özelleştirme ve 
taşeronlaşmaya 
son verilmesi, 4/B - 
4-C uygulamasına 
son verilmesi, ek 
Ödeme ve her türlü 

ücretin emekliliğe 
dahil edilmesi, 
uluslararası 
normlarda toplu 
sözleşme ve 
grev hakkı kullan
ma, vergide 
adalet, güvenli 
gelecek.
Hükümet ve 
bürokrasi tarafın
dan yapılan 
sendikal ayrımcığa 
dur demek, kamu
daki kadrolaşmaya 
son verilmesi ve 
kaldırılan fazla me 
sai ücretlerinin ça 
lışanlara ödenmesi 
talepleri ile 27 ş 
ubat çarşamba gü 
nü iş bırakıyoruz.”

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 A ■s^A»B.o.5a ■
tara,ln‘J«’ başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" M 

kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın M
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Hll İIIİIIH İMİM lllllll lllllll
Bursa'da yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan bir kişi, 
ticari aracın çarp
ması sonucu ha 
yatını kaybetti.
Kaza, saat 21.30 
sıralarında merkez 
Nilüfer İlçesi 
Fethiye 
Mahallesinde mey
dana geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, 16 EEE 11 
plakalı ticari aracın 
şoförü İ.P. (24),

Okulda haltalı dehşet
Bursa'da bir lise 
öğrencisi, ders 
sırasında "kendi
sine taktığı" iddi
asıyla sınıftaki ede
biyat öğretmeninin 
başına tara ile 
vurdu. Kanlar 
içinde kalan öğret
men hastaneye 
kaldırılırken, 
şüpheli öğrenci 
çocuk polisi 
tarafından gözaltı
na alındı. İddiaya 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesin
deki Süleyman 
Çelebi Anadolu 
Lisesi'nde mey
dana geldi. Lise 
son sınıf öğrencisi 
olan T.l.'nın (17), 
zilin çalmasına 
yakın sınıftaki ede
biyat öğretmeni 
E.A.'nın başına tara 
ile vurduğu öne 
sürüldü. Kanlar 
içinde kalan öğret

Polis memuru kalbine yenildi
Bursa'da kalp krizi 
geçiren bir polis 
memuru hayatını 
kaybetti.
Bursa'nın
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde görev 
yapan evli ve 2 
çocuk sahibi 44

evine gitmek için 
yolun karşısına

geçmek isteyen
İsmail Yıldız (67)'a

men, okula 
çağrılan 112 Acil 
Servis ambulansıy
la Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Başına 
dikiş atılan 58 
yaşındaki E.A.'nın 
müşahade altında 
tutulduğu ifade 
edildi. Çocuk poli 
si, olayla alakalı 
soruşturma başlat
tı. Okuldaki yöneti
cilerin ifadesine 
başvuran ekipler, 
kullanılan taranın 

yaşındaki polis 
memuru Mustafa 
Sökmen kalp krizi 
geçirerek hayatını 
kaybetti.
Meslek hayatına 

1997 yılında 
Edirne'de başlayan 
Sökmen, Bayburt ve 

odun sapını ele 
geçirdi. Ucundaki 
kesici demir kısmı 
ise, sınıf ve okul 
çevresinde yapılan 
tüm aramalara rağ
men bulunamadı. 
Dehşet anını 
yaşayan öğrenci
lerin de ifadesine 
başvuran polis, 
şüpheli genci rapor 
için önce Ayten 
Bozkaya Çocuk 
Hastanesi'ne 
götürdü. Üçüz olan 
ve diğer kardeş

İnegöl ilçe emniyet 
müdürlülüklerinde 
görev yaptı. 12 ve 14 
yaşlarında iki çocuk 
sahibi olan Sökmen, 
görev başında kalp 
krizi geçirdi. 
Helikopter ile 
Yüksek İhtisas 

çarptı. Olay yerine 
gelen 112 Acil 
servis ekipleri, yap
tığı kontrolde yaşlı 
adamın hayatını 
kaybettiğini belirle
di. Yıldız'ın cesedi, 
Bursa Çekirge 
Devlet Hastanesi 
morguna 
kaldırılırken, polis 
ekipleri sürücüyü 
gözaltına aldı.
Polis ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

leriyle aynı sınıfta 
eğitim gören 
T.l.'nın böyle bir 
saldırıyı gerçek
leştirmesi herkesi 
şoke etti. Arkadaş 
ve öğretmenleri 
arasında son 
derece sakin 
olduğu için sevilen 
T.l. ile edebiyat 
öğretmeni arasında 
daha önce de der
ste tartıştıkları için 
husumet olduğu 
öne sürüldü.
Sosyal paylaşım 
sitesinde en son 
‘İşte benim hay
atım’ adı altında 
ağırlık çalışmayı, 
yemek ve uyumayı 
simgeleyen bir 
fotoğraf paylaşan 
zanlı, Çocuk 
Şubesi'ndeki işlem
lerin ardından sav 
cinin talimatıyla 
ailesine teslim 
edildi.

Hastahanesi'ne 
kaldırılan polis 
memuru tüm müda 
halelere rağmen 
kurtulamadı. 
Sökmen, bugün 
Karacabey ilçesine 
defnedileceği 
öğrenildi.

Bursa'da DHKP- 
C'ye yapılan 
operasyonda 
gözaltına alınan 6 
kişi adliyeye sevk 
edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, DHKP-C 
operasyonları 
çerçevesinde 2 
gün önce yapılan 
eş zamanlı baskın
larda; Bursa'da 16, 
Eskişehir'de 15, 
Kütahya'da 2, 
Çanakkale'de 7, 
Balıkesir'de 10 
olmak üzere 
toplam 50 kişi 
gözaltına alındı.
Polis ekipleri, yap
tıkları ilk sorgunun 
ardından Bursa'da

MOBESE'de hayrete 
düşüren hazalar
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Muhabere Elektro 
nik Şube Müdürlü 
ğü Kent Güvenlik 
Yönetimi Sistemi 
tarafından verilen 
görüntülerine 
ilginç kazalar yan
sıdı. Görüntülerde, 
araç sürücülerinin 
özellikle kırmızı 
ışık ihlalleri ile 
sürücülerin sabır 
sızlıkla hareket 
etmeleri nin kaza 
lara da vetiye çıkar 
dığını gözler önü 
ne serdi. Tramvaya 
ait yola çıkan hafif 
ticari aracın tram
vay tarafından 
sıkıştırılması kam
eralara yansıdı. 
Lodoslu havada 
ağacın dolmuşun 
üzerine düşmesi 
de MOBESE'ye 
yansıdı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, son 
günlerde meydana 
gelen 9 ayrı trafik 
kazasının görüntü
lerini basınla pay
laştı. MOBESE 
kayıtlarında, genel
likle dikkatsizlik 

10 kişiyi serbest 
bıraktı.
Polis, zanlıların 
evinde ve iş yer
lerinde yaptığı ara
mada; yasa dışı 
kitap, CD, fotoğraf 
ve dizüstü bilgisa
yar ele geçirdi.
Zanlılardan 
4'ünün öğretmen, 
2'sinin ise sağlık 
memuru olduğu 
öğrenildi. Zanlılar 
adliyeye sevk 
edilirken, yakınları 
ise alkışlarla 
destek verdi. 
Zanlıların "terör 
örgütü üyesi 
olmak" suçundan 
adliyeye sevk 
edildiği öğrenildi.

nedeniyle mey
dana gelen kazalar 
görülüyor.
Fatih Sultan 

Mehmet Bulvarı 
Tuna Kavşağı'nda 
otomobil sürücü 
acele edince 
belediye oto
büsüyle çarpıştı. 
Aynı kavşakta 
hızını alamayan bir 
araç duraklayan 
otomobile çarptı. 
MOBESE kamer
alarına yansıyan 
bir olayda ise 
lodoslu havada 
ağaç Atatürk 
Caddesi'nde 
içerisinde yolcu
ların da bulunduğu 
dolmuş taksinin 
üzerine düşüyor. 
Kazada yaralanan 
olmaması sevindir
di. Altıparmak 
Caddesi'ndeki 
kazada ise dura
mayan bir araç, 
kırmızı ışıkta 
bekleyen otomo
billere çarpıyor. 
Çevre yolundaki 
kazada ise yine 
kırmızı ışıkta dura
mayan kamyon 
araçlara çarpıyor.
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Göne Bakış
Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Dilek Ağdemir, istemediği 

halde Sosyal ve Kültürel İşler Müdür vekilliğine getirildi.

Tekne Park..
Koydaki dağınık bağlanmış tekneler, 

farklı bir güzellik verirdi Tarabya’ya.
Palet Lokantası’nın önünde küçük bir 

tekne vardı.
O günlerin ünlü şarkısı "Hasret”in en 

güzel söyleyen Tanju Okan’ın teknesiydi 
o.

Tarabya’da Büyükşehir Belediyesi’nin 
yaptığı Tekne Park düzenlemesi bana 
Gemlik’in Balıkçı Barınağı’nı anımsattı.
Fatih Mehmet Güler’in döneminde Kur 

şunlu ve Gemlik girişindeki barınaklar 
geldi aklıma.

Marmara Denizi’nin en güzel Körfezle 
rinden birine sahip olmamıza karşın, 
balıkçılar ve tekne sahipleri için bir barı
nağımızın olmaması üzücü değil mi?

Başlamış bir proje vardı.
Belediye el değiştirince o proje diğer

leri gibi askıya alındı.
Suç duyuruları yapıldı savcılığa...
Davalar açıldı.
Barınak işi ihale edilmesine karşın dur

duruldu.
Sonra ne oldu.
Barınak projesi ile ilgili açılan dava 

suçlananlar beraat ettiler.
Barınak’ın içine yapılacak balık satış 

yerleri ve balık lokantası İlçe Tarım 
Müdürlüğü’ne ait Balık çıkış noktası 
kaldırıldı.

Balık çıkış noktası veya İlçe Tarım 
Müdürlüğü binası yıktırıldı.

Parası da yapan müteahhide ödendi.
Proje değiştirildi.
Değişiklik yapılmasına karşın Ahmet 

Güler adlı müteahhide ihalesiz değişen 
proje yaptırıldı.

Bu durum savcılığa suç duyurusu ile 
bildirildi.

Karada başlayan çalışmalar bugünkü 
haline geldi.

Güzel mi çirkin mi Gemlik halkı karar 
versin.

Üniversitenin önünde boş bir nieydan.
Meydanın ortasında çocuklar için oyun 

grubu, bir yanda da OsmanlI çeşmesi..
"Kel başa şimşir tarak” diye bir deyi 

mimiz vardır. Bu durum bana o’nu anım
satıyor.

Peki Balıkçı Barınağı projesinin deniz 
tarafı ne oldu.
Hiçbir şey yapılmadı.
Öylesine bekliyor.
Ne olacağı da belli değil.
Kurşunlu Balıkçı Barınağı konusunu 

çok yazmıştım. CHP’li Gemlik Belediyesi’ 
nin işletmesini hazmedemediler.
Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’e rakip 
oldu, yıllığı 220 bin liradan Hâzineden 
kiraladı.

Onlara yar etmediler ama kendilerine 
de yar ojmadı.

Olan tekne sahiplerine oldu.
2 yıldır açılan dava nedeniyle barınak 

kötü durumda, sahipsiz.
Yanı başımızdaki Mudanya’nın Tekne 

Parkını gidip görün.
Tarabya Tekne Parkı bana, Gemlik’in bu 

konudaki hazin durumunu anımsattı.

Belediyede yaprak 
dökümü sürüyor

Ağdemir’den boşalan yere, AKP Bursa Milletvekili Hüseyin 
Şahin’in yeğeninin getirilmesinin beklendiği öğrenildi

Gemlik 
Belediyesinde 
sözleşmeleri kısa 
süre uzatılması iste
nen 5 personelden 
sonra, önceki gün 
de, aylardan beri 
beklenen yer 
değişikliği gerçek
leştirildi.
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ın 
göreve gelmesinden 
sonra, Fatih Mehmet 
Güler döneminde, 
Özel Kalem Müdürlü 
ğü kadrosuna getiri 
len, AKP İl Yönetim 
Kurulu üyesi Paşa 
Ağdemİr’in karde 
şinin eşi olan Dilek 
Ağdemir, görevin
den alınarak, 
Kütüphane Memurlu 
ğu’na atanmıştı. 
Ağdemir, kıdem 
indirimi gerçek
leşmesi üzerine, 
Avukat tutarak İdari 
Mahkeme’ye yürüt
menin durdurulması 
davası açmış, 
mahkeme, Dilek 
Ağdemir’i görevine 
iade etmişti.
Dilek Ağdemir, daha

Dilek Ağdemir

sonra Başkanlık 
Özel Kalem Müdürü 
olarak görevini 
sürdürdü.
Bu arada, Belediye 
nin sosyal aktivite 
lerinde de görevler 
üstlendi.
Dilek Ağdemİr’in 
görev yerinin 
değiştirilmesi için 
beklenen fırsat bir 
süre önce Gemlik 
Belediyesi’ne teftişe 
gelen İçişleri 
Bakanlığı müfettişi 
ile yapılan görüş 
meler sonucu 
gerçekleşti.
Müfettiş, Gemlik’ten 
ayrılırken hazırladığı 
raporunda, hiçbir

belediye personeli 
hakkında yer 
değiştirme talebinde 
bulunmazken, 
Ağdemir hakkında 
özel olarak görüş 
bildirerek, Sosyal ve 
Kültürel İşler 
Müdürlüğü’nde 
görevlendirilmesini 
önerdi.

GÖREVİNDEN 
ALINDI
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, önceki gün 
Ankara’ya gitmeden 
önce, Dilek 
Ağdemİr’in görev 
yerini Sosyal ve 
Kültürel İşler Müdür

vekilliği ile değiştir
di.
Bu değişiklik, kurum 
içinde diğer daire 
Müdürlüklerine ve 
Dilek Ağdemir’e 
yazılı olarak 
bildirildi.

YERİNE AKP 
MİLLETVEKİLİNİN 
YEĞENİ Mİ
GELECEK? 
Gazetemize gelen 
bilgilere göre, Dilek 
Ağdemir’den 
boşalan yere, AKP 
Bursa Milletvekili, 
Engürücük’teki 
Şahinler Kerestecilik 
sahiplerinden Hüse 
yin Şahin’in yeğeni 
nin getirileceği öğre
nildi.
Şahin’in bu konuda 
Refik Yılmaz’a 
göreve geldiğinden 
beri baskı yaptığı 
öğrenildi.
Belediyede sözleş 
meleri Mart ayı 
sonuna kadar 
uzatılmak istenen 
personel ile yargıya 
başvurması bek
leniyor.

K AŞ€D€ B€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 Tel i (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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Genel Biir calısmalaıı heğenfli
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Kemal Biçerli, 

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde incelemeler yaptı.
Hayat Boyu Öğren
me Genel Müdürü 
Doç. Dr. Mustafa 
Kemal Biçerli, 
Öğrenme Şenlikleri 
Kapsamında 
Bursa’da bulunduğu 
süre içerinde, 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
kurs çalışmalarını 
yerinde incelemek 
için ilçemize geldi. 
İncelemeleri sırasın
da kendisine İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
eşlik etti.
Yapılan sıra dışı 
çalışmalarla adından 
söz ettiren Gemlik 
HEM'in çalışmaları 
hakkında kurum 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, Genel 
Müdür Biçerli’ye 
açıklamalarda 
bulundu.

MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 

HAZIR ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat Tel : 
0 532 283 59 19

TEŞEKKÜR ETTİ 
Halk Eğitimde 
yapılan çalışmaları, 
sınıfları dolaşarak 
gözlemleyen Genel 
Müdür Doç. Dr. 
Mustafa Kemal 
Biçerli, yapılan 
çalışmalardan dolayı 

tüm Halk Eğitim 
çalışanlarına 
teşekkür etti.
Yeni oluşturulan 
Gemi Adamları 
sınıfını gezen Genel 
Müdür, yapılan bu 
sıra dışı çalışma 
ların önemine vurgu

yaptı. 
İncelemeler son
rasında kendisine 
Kurum Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar 
tarafından günün 
anısına bir rölyeft 
çalışması hediye 
edildi.

Erhakan’ın adının 
cadde ve üir tesise 

verilmesi istemli

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, yaptığı 
açıklamada, Prof. 
Dr. Necmettin 
Erbakan'ın adının 
Gemlik’in biri 
cadde veya tesise 
verilmesini istedi. 
Erbakan’ın 
ölümünün ikinci 
yılı nedeniyle, 
Gemlik Belediyesi' 
ne bir dilekçe 
verdiklerini 
belirten Özmen, 
şunları söyledi: 
“Merhum 
Necmettin 
Erbakan’ın adının 
ilçemizdeki bir 
cadde veya tesise 
isminin verilmesi 
için Belediye 
Başkanlığına 
dilekçe verdik. 
Ülkemizde ağır 
Sanayi hamlesini 
başlatan ve bu 

çalışmanın bir 
mahsulü olan 
Gemlik'imizde 
binlerce kişinin ek 
mek kapısı olmuş 
Azot fabrikası ile 
Sunğni İpek fab
rikasının ek tesis
lerinin temelini 
atarak Gemlik' 
lilerin üzerinde 
hakkı olduğuna 
inandığımız Prof. 
Dr. Necmettin 
Erbakan’ın isminin 
gelecek nesillere 
aktarılması ve 
unutulmaması için 
bir vefa örneği 
olarak Gemlik' 
imizde Cadde veya 
büyük bir tesise 
isminin verilmesi 
Gemlik'liler olarak 
insanlık borcumuz 
dur." Özmen, İlk 
meclis toplantısın
da konunun görü 
şülüp karara bağ 
lanmasını istedi, i

HMUHiaiTlIUSlailTtUll
SATILIK IIİKUIİ
Eşref Dinçer Mahallesi 

1. Dere Sok. No: 3 
Asilhan Atay İş Merkezi 

Kat: 4 No : 54 
Gemlik / BURSA 

adresindeki 40 m2 
dükkan satılıktır.

02123738682

ELEMAN
RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ 

ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK 
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

MEZUNU ÇALIŞMA 
ARKADAŞLARI ARIYORUZ.
ARŞEN ELEKTRİK

Orhangazi Cad. No : 19/2 
GEMLİK

Tel: 0 224 513 40 45 
GSM : 0 533 436 56 09

ELEMAN
Armutlu’da elektrik ve 

tesisat işlerinde 
çalışacak elektrik ustası 

ve kalfa aranıyor

95325697609

ABONE OLDUNUZ MU?
■ '

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye Mart ayında Fuarlara Doyacak
Türkiye'de, gelecek 
ay 75 ayrı fuar yapıl
ması planlanırken, 
bunlardan 37'sinin 
ev sahipliğini İstan
bul yapacak. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği'nin 
(TOBB) internet 
sitesinde yayımladığı 
verilerden derlediği 
bilgiye göre, Mart ayı 
içerisinde düzen
lenecek 75 fuarın 
37'si İstanbul'da, 
1O'u Ankara'da 
gerçekleşirken, 
Bursa'da 8, İzmir'de 
ise 6 fuar organiza
syonu düzenlenecek 
Mart ayında fuar 
yapılacak diğer iller 
ise Gaziantep, Muğla, 
Konya, Antalya, 
Kayseri, Adana, 
Manisa ve Diyarbakır 
olarak sıralandı. 
Söz konusu ayda 
yapılacak fuarlar 
arasında 14-17 Mart 

tarihleri arasında 
Detay Fuarcılık 
tarafından Antalya'da 
düzenlenecek olan 
"Biz Evleniyoruz 
Fuarı", 28-31 Mart 
tarihleri arasında 
CNR Ekspo Fuarcılık 
ve Sine Fuarcılık 
tarafından İstanbul 
Fuar Merkezi Yeşil 
köy'de düzenlenecek 
olan "Helal ve Sağ 
lıklı Ürünler Fuarı" 
dikkati çekiyor. 
TOBB verilerine 
göre, mart ayı fuar 
takvimi şöyle;
02-03 Mart Akare 
Yurtdışı Eğitim 
Fuarları Hilton Kong 
re ve Sergi Merkezi 
İstanbul 
05 Mart Akare 
Yurtdışı Eğitim 
Fuarları Sheraton 
Hotel ve Kongre 
Merkezi Ankara 
05-07 Mart DISCOP 
WEST ASIA Ceylan

İntercontinental Otel 
İstanbul 
07 Mart Akare 
Yurtdışı Eğitim 
Fuarları İzmir Hilton 
Oteli İzmir 
07-09 Mart Avrasya 
Demiryolu, Hafif 
Raylı Sistemler, 
Altyapı ve Lojistik 
Fuarı İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy 
İstanbul 
07-09 Mart SİRHA- 
İstanbul 2013 İstan
bul Kongre Merkezi 
İstanbul 
07-10 Mart FOTEG 
İstanbul 2013 
11'nci Gıda İşleme 
Teknolojileri 
Uluslararası İhtisas 
Fuarı İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy 
İstanbul 
07-10 Mart 3T 2013 
11'nci Uluslararası 
Metal İşleme, Kalıp, 
Otomasyon 
Teknolojileri Fuarı

Uluslararası İzmir 
Fuar Alanı İzmir 
07-10 Mart 13'ncü 
Zemin Fuarı - Zemin 
Kaplama Malzemeleri 
Sektör Fuarı OFM 
Ortadoğu Fuar 
Merkezi Gaziantep 
07-10 Mart Düğün ve 
Evlilik Fuarı -Düğün 
Ankara 2013 ATO 
Kongre ve Sergi 
Sarayı Ankara 
07-10 Mart Ankara Ev 
Tekstili Fuarı ATO 
Kongre ve Sergi 
Sarayı Ankara 
9-17 Mart Bursa 
11'nci Kitap Fuarı 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi Bursa 
10 Mart Edufairs 
Yurtdışı Eğitim 
Fuarları Ankara 
Hilton Oteli Ankara 
12 Mart Edufairs 
Yurtdışı Eğitim 
Fuarları Bursa 
Holiday INN Bursa

12 Mart lEFTYurt 
Dışı Eğitim Fuarları 
Bursa Almira Otel 
Bursa
12-17 Mart Bursa 
Eğitim Fuarı - 9'uncu 
Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Eğitim Fuarı Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi 
Bursa
13 Mart Edufairs 
Yurtdışı Eğitim 
Fuarları İzmir 
Swissotel Hotel İzmir 
13-15 Mart 
TEXBRIDGE İstanbul 
Tekstil ve 
Aksesuarları Fuarı 
İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy 
İstanbul
13-16 Mart Marex 
2013 14'üncü Turistik 
İşletmeler Donanımı, 
Tekstil, Servis 
Ekipmanları ve Gıda 
İhtisas Fuarı 
Marmaris- Beldibi 
Kapalı Fuar ve Sergi

Alanı Muğla 
13-16 Mart İstanbul 
Pencere 2013 
14'üncü Uluslararası 
Pencere Fuarı Tüyap 
Fuar ve Kongre 
Merkezi İstanbul 
13-16 Mart İstanbul 
Cam 2013 3'nci Cam 
Ürünleri ve 
Uygulamaları, Üre- 
tim-İşleme 
Teknolojileri ve 
Makineleri, 
Tamamlayıcı Ürün ve 
Kimyasalları Fuarı 
Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi 
İstanbul 
13-16 Mart İstanbul 
Kapı 2013 
5'nci Uluslararası 
Kapı, Kepenk, Kilit, 
Panel, Pano, Bölme 
Sistem ve 
Aksesuarları Fuarı 
Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi 
İstanbul

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

Gemlik Körfez wmliMewirâı»

T M M A “SUYUNU BOŞA
HIK || HARCAMA”

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

ma aboneoldunuzmu?
«Ellll'll lıı dııiı ilmi iueteiI ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MATBAAMIZDA ÇALIŞACAK 
ÇIRAK ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

Tel: 513 96 83GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Ştüd^oPreşti[jamGEjM

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

K RŞ€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
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Öğrencilere matematikte 
farklı seçenekler sunulacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca gün
cellen öğretim pro
gramlarıyla 11'inci 
ve 12'inci sınıf 
öğrencilerine 
matematik der
sinde temel ve ileri 
olmak üzere iki 
farklı düzeyde 
eğitim alma imkanı 
getiriliyor.
Talim Terbiye 
Kurulu Başkanı 
Emin Karip, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, öğre
tim programlarının 
güncellenerek 
sadeleştirildiğini 
ve seyrekleştir
ildiğini hatırlatarak, 
bazı derslerin 
öğrencilere temel 
ve ileri düzey adı 
altında iki şekilde 
öğretileceğini 
söyledi.
Temel seviye ile 
öğrencilerin gün
lük hayatta ihtiyacı 
olacak temel fen

bilimleri ve temel 
matematik bilgi
lerinin kastedildiği
ni, bunları herkesin 
alacağını belirten 
Karip, öğrencilere, 
liseden sonra yük
sek öğrenime 
devam etse de 
etmese de 12 yıllık 
zorunlu eğitimde 
temel bilgi ve 
becerileri daha 
üst düzeyde 
kazandırmayı 
amaçladıklarını 
vurguladı.
Karip, öğrencilere 
çok yoğun bir 
akademik içerikten 
ziyade daha çok 
günlük hayatta 
işinden ve 

mesleğinden 
bağımsız olarak 
ihtiyaç duyacağı 
bilgi ve becerilerin 
kazandırılması 
gerektiğinin altını 
çizdi. Bir otomobil 
kullanmanın fizikle 
temizlik yapmanın 
besinlerin sağlan
masının ise kimya 
ile ilişkili olduğunu 
anlatan Karip, 
"Bugün içinde 
yaşadığımız 
toplumda, dünyada 
öncelikle yer 
alması gereken her 
bir bireyin bilmesi 
gereken bilgi ve 
beceriler bunları 
herkes kazanacak" 
dedi.

13 hin 751 suhayve 
astsubay TSK'dan istifa eni
Milli Savunma 
Bakanı İsmet 
Yılmaz, son 3 yılda 
TSK'dan istifa 
eden general, ami
ral, subay ve ast
subay sayısının 13 
bin 751, sözleşme 
yenilemeyen 
uzman erbaş 
sayısının 4 bin 967 
olduğunu açıkladı. 
Milli Savunma 
Bakanı İsmet 
Yılmaz, CHP Adana 
Milletvekili Ali 
Demirçalı'nınsoru 
önergesine verdiği 
yanıtta, 2012 
Ağustos şurasın
dan sonra 
Tümgeneral 
Kemalettin Gür, 
Tuğgeneral Necati 
Tekin ve 
Tuğgeneral Hakan 
Taşkesen'in emekli 
olduğunu bildirdi. 
Bakan Yılmaz, 1 
Ocak 2009-21 Ocak

2012 tarihleri 
arasında 13 bin 
751 general, ami
ral, subay ve ast
subayın TSK'dan 
istifa ettiğini ve 
2009-2010 ve 2011 
yıllarında 
sözleşmeli statüde 
görev yapan 
toplam 4 bin 967 
uzman erbaşın 
kendi istekleriyle 
sözleşme yenile
meyerek TSK'dan 
ayrıldığını bildirdi. 
CHP'li Demirçalı, 
soru önergesine 
ilişkin yaptığı açık

lamada, firar eden 
subay sayısı, bun
ların bağlı oldukları 
komutanlıklar, son 
bir yılda ayrılan 
uzman erbaş sayısı 
ve çeşitli davalarla 
tutuklu yargılanan 
TSK personelinin 
azalan personel 
sayısında etkili 
olup olmadığı ile 
istifalar konusunda 
Bakanlığın bir 
çalışma yapıp yap
madığı gibi soru
larına ise cevap 
alamadığını kay
detti.
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U-16'lar fırtına gibi esti
U-16 yaş ligi 6. 
grubuna ait maçı 
deplasmanda 
Componentaspor'u 
2-0'la geçen Gemlik 
Belediyespor 
kazandı.
Baştan sona çek
işme içersinde 
geçen maçta topu 
rakibine göre daha 
iyi çeviren 
Belediyespor oldu. 
Rakip 
Componentaspor 
duran toplarla 
kalemizde gol 
aradı.
İlk yarıda ani 
kontratağa hızlı 
çıkan Gemlik

Belediyespor 9. 
dakikada kaptan 
Eray'ın ceza sahası 
dışından müthiş 
plasesiyle 1-0 öne 
geçti. İlk yarı böyle 
bitti.
İkinci yarıda daha 
çok sol kulvarı kul
lanan takımımız 72. 
dakikada soldan 
Onur'un ortasına 
Hakan'ın şahane 
vuruşuyla bir anda 
2-0 öne geçti.
Maçta heyecan ve 
çekişme hiç kaybol
madı.
Arka arkaya 
dördüncü maçını 
da galibiyetle kap

atan takımımız hem 
liderliğini sağlam
laştırdı hem de

rakipleriyle puan 
farkını biraz daha 
açmış oldu. Bu

arada maç başın
dan sonuna kadar 
iki takım arasındaki

centilmenlik görün 
tüleri maça 
damgasını vurdu.

Bursaspor Galihiyeı Parolasıyla Gaziantep'e gitti
Bursaspor, deplas
manda oynayacağı 
Gaziantepspor maçı 
için bu şehre gitti. 
Bursaspor, Spor 
Toto Süper Lig'in 
23. haftasının açılış 
maçında deplas
manda oynayacağı 
Gaziantepspor maçı 
için bu şehre gitti. 
Yaptığı antrenmanla 
hazırlıklarını 
tamamlayan yeşil- 
beyazlı takım, dün 
öğle saatlerinde 
Özlüce 
Tesisleri'nden 
Yenişehir 
Havaalam'na 
hareket etti. 
Bursaspor kafilesi, 
Yenişehir Havaala 
m'ndan Türk Hava 
Yollarının özel 
uçağı ile saat 
15.30'da 
Gaziantep'e gitti.

ÖMER: ÇOK 
ÖNEMLİ BİR MAÇA 
ÇIKIYORUZ 
Hareket öncesi 
gazetecilerin soru
larını cevaplayan 
kaptan Ömer 
Erdoğan yaptığı 
açıklamada, "İki 
haftadır güzel bir 
gidişatımız var. 
Ligde her takım bir
birini yenebilecek 
güçte. Ligin son 
sırasındaki Akhisar 
Belediyespor bile 
çok iyi mücadele 
ediyor ve zaman 
zaman iyi sonuçlar 
alıyorlar." diyerek 
şunları söyledi: 
"Biz rakip seçme
den kendi işimizi 
sahada yaptıktan 
sonra biz her takımı 
yenebilecek bir 
güce sahip olduğu
muzu daha önceki 
maçlarımızda gös

terdik. Maçtan 
maça kendimize 
hedef koyuyoruz. 
Tüm konsantras
yon um uz 
Gaziantepspor maçı 

için. Çok önemli bir 
maça çıkacağız. 
Gaziantepspor'un 
da puanlara ihtiyacı 
var. Biz de ligin 
zirvesinde yer 

almak için her 
maçımız bizim 
adımıza final 
niteliğinde. İnşallah 
Gaziantep'ten gali
biyetle dönüp ser

imizi sürdürürüz."

KAFİLE KADROSU 
Bursaspor'un 3 
puan parolasıyla 
gittiği Gaziantep'te 
20 futbolcunun yer 
aldığı kafilede şu 
isimler yer aldı: 
Scott Garson, 
Harun Tekin, Bekir 
Sevgi, Ömer 
Erdoğan, Serdar 
Aziz, Gökçek 
Vederson, İbrahim 
Öztürk, Hakan 
Aslantaş, Michael 
Basser, Şener 
Özbayraklı, Aziz 
Behich, Anton 
Ferdinand, Musa 
Çağıran, Pablo 
Batalla, Maurice 
Edu, Fernando 
Belluschi, Petteri 
Forsell, Sebastian 
Pinto, Tuncay Şanlı, 
Murat Yıldırım

KnştDS IKKISMSK TOK 
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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Türkler çok çalışıyor
Türkiye’de çalışan
lar, yılda ortalama 
bin 877 saatini işte 
geçiriyor. Çalışan
lar, OECD ortala
masından 101 saat 
daha fazla mesai 
yapıyor.
OECD’nin, çevre, 
ekonomi ve sosyal 
alanlara ilişkin ista
tistiklerin yer aldığı 
•’Factbook 2013” 
başlıklı çalışmasın
da 2011 yılı verileri 
kullanılarak üye 
ülkelerde çalışma 
saatleri 
karşılaştırıldı. 
Çalışmaya göre, 
kişilerin zaman
larının ne kadarını 
çalışmaya har
cadıkları, ne 
kadarını ailelerine 
ve kendilerine 
ayırdıkları yaşam 
kalitesi açısından 
büyük önem 
taşıyor.
Yıllık ortalama 
çalışma süresi, yıl 
boyunca çalışılan 
toplam saatin, istih 
damdaki ortalama 
kişi sayısına bölün
mesiyle bulunuyor.
Veriler, part-time ve 
tam zamanlı 
çalışanlar dahil 
olmak üzere kendi 
işinde veya bir iş 
yerinde çalışanları 
kapsıyor. Çalışma, 
istihdam edilmiş 
kişilerin tespitinde 
Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nü 
referans gösteri 
yor. Buna göre, 
istihdam edilmiş 
bir kişi, 15 yaş ve 
üstü olup, geçen 
bir hafta içerisinde 
en az bir saat 
kazanç sağlayacak 
şekilde istihdam

edilen veya geçici 
olarak işine gide
meyen kişi olarak 
tanımlanıyor.
OECD çalışmasın
da, kişilerin çalış
ma sürelerinin 
azalması aynı 
zamanda ülkedeki 
verimlilik artışının 
kişilerce paylaşıl
ması olarak değer
lendiriliyor. Çalış
mada, son 
dönemde bazı 
OECD ülkelerinde 
hükümetlerin, 
ebeveynlerin iş ve 
aile yaşantıları 
arasında bir denge 
kurabilmelerini 
kolaylaştırmak için 
çeşitli politikalar 
üyğülâaİKİâri ve bu 
politikalar arasında 
çalışma saatlerinin 
azaltılmasının da 
yer aldığı 
belirtiliyor.
Çalışmaya göre; 
OECD ülkelerinin 
çoğunluğunda, 
2000-2011 yılları 
arasında kişi başı
na ortalama çalış
ma saatleri azaldı. 
Avustralya, 
Avusturya, Şili, 
Çek Cumhuriyeti, 
Yunanistan, İzlan
da, İrlanda, İtalya, 
Japonya ve 
Lüksemburg’da bu 

dönemde ortalama 
çalışma süresinde 
80 saat ve üzerinde 
düşüş yaşandı. En 
fazla düşüş 
yaşanan ülke 216 
saatle Şili oldu. Az 
da olsa çalışma 
saatinin arttığı 
ülkeler Belçika ve 
İsveç oldu.
Yıllık ortalama 
çalışma saati 
açısından tüm 
OECD ülkeleri orta
laması 2000 yılında 
bin 844 iken, 2011 
yılında bin 776 
saate geriledi.
Bu gerileme, 40 
saatlik haftalık 
çalışma süresi 
dikkate alındığın
da, 1,5 saatlik bir 
düşüşe denk 
geliyor.
2011 yılında OECD 
ülkeleri arasında 
yıllık ortalama 
çalışma süresinin 
en fazla olduğu 
ülke adı siestayla 
anılan Meksika 
oldu. Meksika’da 
çalışanlar 
yılda ortalama 
2 bin 250 saat 
görev yaptı. 
Meksika’yı 
2 bin 47 saatle 
Şili, 2 bin 32 saatle 
Yunanistan 
izledi.

Uluslarası Çalışma 
Örgütü (ILO) temiz
lik yapan, çocuk, 
yaşlı ya da engelli 
kişilere bakan ev 
işçilerine sigorta 
zorunluluğu geti 
rilmesini istedi. 
Türkiye’nin
“Ev İşçileri 

Sözleşmesini” 
imzalaması 
durumunda 
gerekirse 
evler de iş 
yerleri gibi 
denetlenebilecek. 
ILO ve Ev İşçileri 
Dayanışma 
Sendikası’nın ev 
sahipliğinde, “Ev 
İşçileri İçin İnsana 
Yakışır İş Ulusal 
konferansı” düzen
lendi. Ev İşçileri 
Türkiye Taslak 
Raporu’nun 
görüşüldüğü kon
feransta, temizlik 
yapan, çocuk, yaşlı 
ya da engelli 
kişilere bakan ev 
işçilerine sigorta 
zorunluluğu getir
ilmesi, çalışma 
saatleri, fazla 
mesai ve izin gün
lerinin düzenlen
mesi gerektiği 
belirtildi.
Raporda, “Ev İşçi
leri Yasası çıkarıl
sın, göçmen işçiler 
ev işçilerine tanı
nan ve tanınacak 
tüm haklardan fay
dalansın.
Ev işçileri bütün 
sigorta kollarından 
faydalansın.
İşverenlerin deneti
mi yapılsın, ev 
işçilerinin 
sendika kurmaları 
önündeki engeller

kaldırılsın” 
denildi. Raporda, 
Türkiye’de kayıtlı 
ev işçisi sayısının 
sadece 150 bin 600 
olduğu belirtildi.

ESNEK ÇALIŞMA

Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, Aile 
ve İş yaşamının 
uyumlaştırılması 
gibi bir başlık altın
da çalıştıklarını 
belirterek, “Esnek 
çalışma en önemli 
modelimiz. TRT 
okul üzerindan 
yaşlı bakımı nasıl 
olur programı da 
hazırlanıyor” dedi. 
Bakan Fatma 
Şahin, ev işçisi 
kadınların sigorta 
yaptırmaları 
halinde 18 gün 
prim yatırıp 30 gün 
sayılma hakları 
bulunduğunu 
kaydetti.

Bu durumda 
gündelikçi işsiz 
kalır 
EV hizmetlerinde 
çalıştırılan iki grup 
olduğunu 

söyleyen Hürriyet 
yazarı
Şükrü Kızılıot, 
“İlk grupta ev 
işlerinde devamlı 
çalıştırılan akşam
ları kendi evlerine 
giden ya da yatılı 
kalanlar var.
Mevcut uygula
maya göre bunlar 
gelir vergisine 
dahil değil.
Bunlar eski 
adıyla SSK’h, 
yeni adıyla 4A 
sigortası olması 
gerekiyor.
HaftaHa Kir gür. 
gündelikçi 
çalıştıranlar 
var. Bu uygulama 
ile bir gün dahi 
olsa bildirilmesi 
gerekecek.
Bunun sonucunda 
evlere işyeri 
numarası 
gerekiyor.
Yasa gereği 
işçi çalıştıran 
yerler işyeri olmak 
zorunda.
İnsanlar 
gündelikçi çalıştır
maktan vazgeçe
bilir. Gündelikçi 
işsiz kalabilir” 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110
155
156

513 10 55

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum

121
186

513 45 03
514 00 95

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23

5 Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane

513 12 86
513 11 74
513 13 53

Dinlenme Tes. 513 23 94
Gar. Kom. 513 12 06 VAPUR - FERİDOT

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

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

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C. S avcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTODÜS

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

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00
Pagaıus Akmı» Seyahat 
METRO

614 63 62
613 12 12

Otobüs Terminali (18 Hat)
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Etada^ 
Anrtur
Kamil Koç

613 20 77
612 10 72

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

524 85 86
513 10 92

DAĞITICILAR

514 46 49
614 47 71
612 01 63

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

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

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. HasL

617 34 00
513 23 29

BELEDİYE Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59

Mer.Saû.Ocağı
Tom ok ay Tomografi 
Konur Tip Mrk.

613 10 66
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 Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00TAKSİLER BUSKİ

Körfez Taksi 
Çınar Taksi

513 18 21
513 24 67

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00||0 Ğüvsn Taksi

Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 32 40
513 23 24
517 33 94

Yazı İçi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol
MAR-PET o13 3O 33
Tuncay Otogaz O13 1O4S
Beyza Petrol 613 O1 03

Gemlik Karfez
OtlLİK'lN İLK OONLOK SİYASİ O*ZETE»I

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4505

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

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

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

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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CEUllilE CEREN: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30 
Pİ'mnYAŞAMI:11:30- 

14:15-17:00-20:15 
BANA BİR SOYGUN YAL 

11:30-13:30-16:00- 
18:00-211:15 

IMIIH
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Sebahattin DEMİR/Emlak Müşaviri

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.com

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

hıhhulMMiU 
hıcaHartoıuslı
Bursa’da iki grup arasında 
'yan bakma’ yüzünden çıktığı 
iddia edilen bıçaklı kavgada 2 
kişi yaralandı. Sayfa 3’de

Karsak Deresi simsiyah
İznik Gölü’nden 
Gemlik Körfezi”ne 
dökülen Karsak 
Deresi iki gündür 
simsiyah akıyor. 
Orhangazi ile Gemlik 
arasındaki sanayi 
kuruluşları ile zeytin 
depolarının atıkların 
atıldığı Karsak Dere 
si’nin zaman zaman 
kirlenmesi çevrede 
ikamet eden vatan
daşların yakınmaları
na neden oluyor.
Haberi sayfa 2’de

Güler «e Yılmaz aynı 
saatte programa çıktılar
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ve 
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz aynı 
saatte Bursa As Tv. ve Olay Tv. de progra
ma çıktılar. Dün, akşam saat 20.30 da 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler As 
Tv.’de Aysın Komitgan’ın, Refik Yılmaz ise 
Ahmet Emin Yılmaz’ın Olay Tv. deki progra 
minin konuğu oldular.
Güler, As Tv. de, mahkeme süreciyle ilgili 
Komitgan’ın sorularını yanıtlarken, Refik 
Yılmaz da Ahmet Emin Yılmaz’a Kentsel 
Dönüşümün Gemlik’e neler getireceğini ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’e 
katkılarını anlattı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Gündem Gemlik...
Gemlik Gündemi günlerdir Belediye 

ye odaklandı.
Bu yazıyı yazarken, bir yandan As 

Tv. de Fatih Mehmet Güler’i, bir yan
dan Olay Tv. de Refik Yılmaz’ı izliyo
rum.

Ben izlerken, Bursa kamuoyu da 
izliyor Başkan ve başkanvekilimizi...

As Tv. de Fatih Mehmet Güler bir 
çeşit savunma yaparken, Olay Tv’de 
Refik Yılmaz, çalışmalarıyla İlgili pro 
paganda yaptı.

Fatih Mehmet Güler, geçen 2 yıllık 
yakın süreçte, sürekli suçlandı ve yar 
gısız infaza uğradı. Refik Yılmaz İse 
koltukta oturmasını Güler’i suçlaması
na endeksledi. Devamı sayfa 4’de

Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler
Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı

Ve Daha fazlası için; birey njp/ 
$«7 ini2-'>ni4 O ,a“booWaemlikl»irey ® gemllk@blrey.com ^^2013 2014 C1 twitter/gemlikblrey www.gemNkbirey.com

M: 0 22lf 5111515
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Karsak Deresi simsiyah
İznik Gölü’nden 
Gemlik Körfezi”ne 
dökülen Karsak 
Deresi iki gündür 
simsiyah akıyor. 
Orhangazi 
ile Gemlik arasın
daki sanayi 
kuruluşları ile 
zeytin depolarının 
atıkların atıldığı 
Karsak Deresi’nin 
zaman zaman 
kirlenmesi çevrede 
ikamet eden vatan
daşların yakın
malarına neden 
oluyor.
Geçtiğimiz aylarda, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı’nca 
düzenlenen bir 
toplantıda Karsak 
Deresi’nin kirlen
mesi konusu ilgili 
kamu kurumlan 
yöneticileri tarafın
dan masaya 
yatırılmış, kirlilikle 
mücadele konusun
da karar alınmıştı. 
Buna karşın, 
Karsak Deresi’nin 
kirli akması hayret 
le karşılandı.

BUSKİ 
ARITMA TESİSİ 
YAPACAK 
Karsak Deresi’nin

Yerleshe’deki 
bayrağa ne oldu?

temizlenmesi için, 
BUSKİ tarafından 
Orhangazi’den 
Gemlik Körfez’ine 
kadar uzanan 
alanda bulunan 
sanayi kuruluşları 
ile diğer yerleşim 
alanlarını da kap
sayacak Arıtma 
Projesi hazırlandı. 
Gemlik’in evsel 
atıklarının da 
arıtılacağı bu 
projenin mali 
kaynakları sağ
landığında 30 
milyon liraya mal 
olacağı açıklanan 
projenin ihalesi 
yapılacak.

Uludağ Üniversite
si Gemlik 
Sunğipek 
Yerleşkesi ile 
Askerlik 
Şubesi’ndeki dev 
bayrak direk
lerindeki Türk 
Bayrağının asılı 
olmaması vatan
daşların tepkisine 
neden oluyor. 
Sunğipek 
Fabrikası döne
minde fabrikada 
baca olarak kul-

Müdürlüğü’ne ait 
depo olarak kul
lanılan binaların 
yıkılarak, Uludağ 
Üniversitesine 
bağlı yüksek 
okulların açıl
masından sonra, 
eski fabrika bacası 
da görkemli bir 
bayrak direği 
haline getirilmişti. 
Bir süredir 
bacanın üzerindeki 
direkte bayrağın 
olmaması merak

Gemlik 
Belediyesindeki 
yolsuzluk iddia 
larıyla ilgili olarak 
Gemlik Sulh 
Ceza 
Mahkemesi’nde 
açılan davalardan 
biri daha dün 
görüldü.
Yaz aylarında 
Küçük Kumla ve 
Kurşunlu gibi sahil 
mahallelerinde 
5 sözleşmeli 
personele zabıta 
elbisesine 
benzer elbise 
giydirilerek, memur 
görevi gördürüldü 
ğü gerekçesiyle 
açılan davaya 
dün bakıldı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet

Fatih Mehmet Güler Cemil Acar Özkan Ateşli

landan eski 
işletme bacasının 
yıkımlar sırasında 
bırakılarak, bayrak 
direği olarak kul
lanılmaya başlan
mıştı.
TEKEL Genel

konusu olurken, 
gazetemizi arayan 
duyarlı okurlar, 
Askerlik 
Şubesi’ndeki 
direkteki bayrağın 
neden kaldırıldığını 
soruyorlar

Güler ve o günkü 
başkan yardımcıları 
Cemil Acar ile 
Özkan Ateşli’nin 
sanık olarak yargı
landığı davaya 
bakan yargıcın 
izinli olması

nedeniyle duruş
maya nöbetçi 
yargıç girdi.
Daha önceki duruş
mada görevli 
memurlardan 
Haşan 
Malyemez’in

askerde olması 
nedeniyle alına
mayan ifadesinin 
alınmasından 
sonra duruşma 22 
Mart 2013 tarihine 
ertelendi.

KftŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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m iaı iiiiHiı Mim mma
Bursa’da iki grup 
arasında ’yan 
bakma’ yüzünden 
çıktığı iddia edilen 
bıçaklı kavgada 2 
kişi yaralandı.
Sırtından yaralanan 
şahıslardan birinin 
ambulansa 
götürülürken ağzın
dan sigarayı bırak
maması dikkat 
Çekti. .
İddiaya göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Zafer 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda 
iki grup arasında 
yan bakma tartış
ması yaşandı. Ş.Ş. 
ve Y.T. parkta otu

IIMİMIMlM
İnegöl'de şehrin en 
işlek caddesi olan 
Nuri Doğru 
Caddesi'nde 
belediye önünde 
meydana gelen 
olayda, hareket 
halindeyken yanan 
LPG’li araç korkulu 
anlar yaşattı. Sevil 
K. yönetimindeki 16 
KEN 39 plakalı özel 
otomobil, belediye 
ışıklarında kırmızı 
ışıkta beklemeye 
başladı. O sırada 
aracın motor kıs
mından dumanlar 
çıktığını gören 
vatandaşlar, duru
mu sürücüye bildir
di. Kamera görün
tülerinde panikle

Polisi Görünce Esrarı Atıp Kaçtı
Karacabey’de, polis
leri görünce elindeki 
esrar dolu poşeti 
atan zanlı yakalandı. 
Edinilen bilgiye

Hastane kapışımla öldü
Bursa’da bir kişi 
tedavisi için gittiği 
hastaneden 
döndükten sonra 
evinin önünde 
fenalaşarak hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye

rurken yanlarından 
geçen 3 kişi ile yan 
bakma yüzünden 
tartışmaya başladı. 
Olay kısa sürede 
büyüyerek kavgaya 
dönüştü.
Yanlarında bıçak 

araçtan çıkan 
sürücü, ilk olarak 
özel otomobilin tüp 
kısmının bulun
duğu arka bagajı 
açıp, tüpün çıkışını 
kesmek istedi. 
Şoka giren, 
Hamzabey İlköğre
tim Okulu sınıf 

göre, Selçuk T, 
Panayır Caddesi 
üzerinde Asayiş 
Büro Amirliği ekip
lerini görünce elin

göre, olay 
Mustafakemalpaşa 
ilçesi Çırpan 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Oğlu ile birlikte 
hastaneye giden 
85 yaşındaki Selim 

bulunan 3 kişi, 
Ş.Ş.'yi sırtından ve 
kolundan, Y.T.'yi ise 
sırtından yaraladı. 
Bu durum üzerine 
olay yerinden hızla 
kaçan zanlılardan 
birinin de kavga 

öğretmeni Sevil K., 
vatandaşların 
uyarısı üzerine 
araçtan uzak
laşarak belediyeye 
sığındı. Haber ver
ilmesi üzerine, 
zabıta ekipleri 
belediye binasın
dan temin ettikleri 

deki poşeti atarak 
kaçmak istedi.
Ekipler Selçuk T.’yi 
kıskıvrak yakaladı.
Poşette 300

Akman tedavisini 
tamamladıktan 
sonra taksi ile evine 
döndü. Taksiden 
indikten sonra 
kapısının önünde 
düşen Akman 
tekrar 

sırasında darp 
edildiği öğrenildi. 
Olayda sırtından 
bıçaklanan Y.T.'nin 
ağzından sigarayı 
düşürmemesi 
dikkat çekti. Ayakta 
durmakta güçlük 
çeken Y.T. ambu
lansa binerken 
sigarayı attı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen 112 
ekipleri yaralıları 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesine 
götürdü.
Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

yangın söndürme 
tüpleri ile araç 
yangınına müda
hale ederek 
söndürdüler.
Her ihtimale karşı

na olay yerine 
çağrılan itfaiye 
ekipleri soğutma 
çalışmaları yaptı. 
Söndürme çalış
malarını izleyen 
bayan sürücü ise 
gözyaşlarını tuta
madı. Yangına kısa 
sürede müdahale 
edilmesi ile 
muhtemel bir patla
manın önüne 
geçilirken, özel oto
mobil olay yerine 
gelen çekici ile 
yoldan kaldırıldı.

gram esrar olduğu 
görülürken, 
adliyeye sevk 
edilen Selçuk T. 
tutuklandı.

oğlunun yardımıyla 
hastaneye 
götürüldü.
Hastane doktoru 
Akman'ın yolda 
hayatını 
kaybettiğini ifade 
etti.

6 ilde silah kaçakçılığı
öper asyonu: 18 gözaltı

Kocaeli merkezli 6 
ilde silah 
kaçakçılığı yaptık
ları iddia edilen 
suç örgütüne 
yönelik düzenle
nen operasyonda 
gözaltına alınan 18 
şüpheli, adliyeye 
sevk edildi.
Kocaeli Kaçakçılık 
ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerince, silah 
kaçakçılığı yaptık
ları iddiasıyla 
Kocaeli, İstanbul, 
Bursa, Düzce, 
Konya ve 
Sakarya'da faaliyet 
gösteren bir suç 
örgütüne yönelik 
düzenlenen 
operasyonda, 
gözaltına alınan 53 
kişinin emniyetteki 
işlemleri tamam
landı.
Şüphelilerden 35'i 
emniyetteki 
ifadelerinin ardın
dan cumhuriyet 
savcısının tali

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

matıyla serbest 
bırakılırken, 
aralarında söz 
konusu suç 
örgütünün ele başı 
olduğu belirtilen 
Murat G'nin de 
bulunduğu 18 
zanlı, Kocaeli 
Adliyesi'ne sevk 
edildi.
Kocaeli Emniyet 
Müdürlüğü ekip
leri, yaklaşık 8 ay 
süren teknik ve 
fiziki takibin ardın
dan kimlikleri 
belirlenen 
şüphelilerin 6 ilde
ki ev ve iş yerler
ine eş zamanlı 
operasyon 
düzenleyerek 53 
şüpheliyi gözaltına 
almış, şüphelilerin 
adreslerinde ara
malarda, 40 ruh
satsız tabanca, bu 
silahlara ait 3 bin 
mermi ve silah 
yapımında kul
lanılan çok sayıda 
malzeme ele 
geçirmişti.
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Emin Dalkıran Kordonu
Gündemde Gemlik..

Gemlik gündemden düşmüyor.
Ancak, güzel şeylerden değil, Belediye 

deki kısır çekişmeden gündemde kah 
yor.

Bunun kanıtı, belediye başkanvekili Tv. 
programlarının değişmeyen konu 
mankenleri olması..
As Tv. deki program öncesi kameralar 

Gemlik İskele Meydam’nda vatandaşlara 
çevrildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Gem 
lik İstanbul arasına Deniz Uçağı çalıştır
ma girişimi ile ilgili sorulara verilen yanıt 
hep olumlu oldu.

Ama tüm konuşmacılar, bunun 
Gemlik’e ne kazandıracağının yanıtını 
veremedi ler.
Bir çoğu, İstanbul’a kısa sürede ulaşa

bileceğini belirtirlerken, kendilerinin ise 
sürekli bu yolu denemelerinin mümkün 
olmadığını, zorunlu kaldıklarında Deniz 
Uçağına binebileceklerini söyledi.

Deniz Uçağı Gemlik’in imajını güçlendi
recek.

Tanıtıma katkı koyacak.
Bunun ötesinde vatandaştan çok, iş 

adamlarımızın ivedilikle İstanbul’a ulaş
masını sağlayacak.

Gemlik’e getireceği bir zarar olmaya
cak.

Bunun için uygulamanın ne getirip 
götüreceğini göreceğiz.

CİHATLI DAN PİS KOKULAR GELİYOR
Geçtiğimiz günlerde yerel bir gazetede 

gündeme gelen bir konu var.
Cihatlı Köyü sınırlarında bir vatandaş 

arsasına enkaz dökmek için Belediyeden 
izin ister.

Belediye Başkanvekilinden bu izni alır.
Ve Cihatlı Köyü yakınlarında, Bursa 

asfaltına paralel bir alanda, kendi arsası
na kendine ait enkazı dökeceğine, bu ala 
nı ticari alan haline getirir.

Gemlik’in pisliği, enkazı Belediye’den 
yapılan yönlendirmelerle bu arsaya 
dökülmeye başlanır.
Konunun basına yansıması üzerine bir 

telaş alır Belediyecileri..
Ölçümleme yapılır ve vatandaşın arsa 

sının yanında, Hâzineye ait yerlere de 
hafriyat döküldüğü ortaya çıkar.

Belediyenin yönlendirdiği araçlardan 
iddiaya göre 30 lira, diğerlerinden 80 lira 
döküm parası alınır.

Yani burada, binlerinin sırtından birileri 
rant sağlıyor.

Şimdi bu konuya Bursa Büyükşehir 
Belediyesi de el attı.

Fatih Mehmet Güler de dün Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Gelişmelere göre bu konunun perde ar 
kasını sizlerle paylaşacağım.

Bakalım kimler belediyenin gücüyle bu 
arsadan rant sağlamış göreceğiz.

oto parfc oldu
BUSKİ’nin terfi havuzlarının çevresi inşaat nedeniyle bozulunca 
özel araç sahipleri bu yerleri otopark olarak kullanmaya başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan, Adliye Sarayı 
karşısına yaptın 
lan Terfi 
İstasyon u’n un 
çevresi, 
otopark alanına 
dönüştürüldü.
Yağışlı havalarda 
Hamidiye, 
Osmaniye 
Mahallelerinin su 
baskını sorununu 
çözmek için 
BUSKİ’nin proje
lendirdiği, pompa 
terfi istasyonu, 
Emin Dalkıran 
Kordonu’na 1 Nolu 
Aralık’ın denizle 
buluştuğu Adliye 
binası karşısında 
inşaa edildi. 
Bu günlerde 
çalıştırılması bekle
nen terfi istasyo 
nunun çevresi açık 
otopark olarak 
kullanılmaya 
başladı.
İnşaat çalışmaları 
sırasında bozulan 
Kordon düzenlemesi 
nedeniyle açılan 
alanlara özel araç 
sahipleri park ede
cek yer bulmada 
sıkıntı çekince bu 
alanı otopark olarak 
kullanmaya 
başladı.

Minikte r, "Hasrettin Hoca’» izledi
Gemlik Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
Öğrencileri, Bursa 
Geleneksel Tiyatro 
grubundan Haşan - 
Hüseyin Ulusoy ve 
ekibinin sahnelediği 
"Nasrettin Hoca" 
adlı çocuk oyunu 
ile çocukların çok 
ilgisini çekti.
Ayrıca Halk Eğitim 
Merkezi Anasınıfı 
öğrencileri de 
anaokulunda sah

nelenen Tiyatroyu 
seyretmeye gelerek 
okullar arası işbir
liğine örnek 
davranış sergiledi. 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Müdürü 
Şenel Çağlayan, 
kültürel etkinliklerin 
okul öncesi 
eğitimde yararlı 
olduğunu belirterek 
bu yönde çalış
maların devam ede
ceğini söyledi
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sunu DiiKtua
Eşref Dinçer Mahallesi 

1. Dere Sok. No: 3 
Asilhan Atay İş Merkezi 

Kat: 4 No : 54 
Gemlik / BURSA 

adresindeki 40 m2 
dükkan satılıktır.

02123738682

ElEMAN
RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ 

ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK 
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

MEZUNU ÇALIŞMA 
ARKADAŞLARI ARIYORUZ.
ARŞEN ElEKTBİK
Orhangazi Cad. No : 19/2 

GEMLİK
Tel: 0 224 513 40 45 

GSM : 0 533 436 56 09

Armutlu’da elektrik ve 
tesisat işlerinde 

çalışacak elektrik ustası 
ve kalfa aranıyor

5325697609

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

1G0ND€DnV€TİY€BRSIUR

MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 

HAZIR ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat Tel :
O 532 283 59 19

Zengin çeşit ve 
kataloglarımızı görmeden 

karar vermeyin...
40 YILLIK TECRÜBEMİZ 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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2B'de faizsiz ödeme dönemi uzatılıyor
Maliye Bakanı 
Şimşek, mücavir 
alan içindeki 2B 
arazileri için yapılan 
faizsiz taksit 
süresinin uzatılabile
ceğini söyledi. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
mücavir alan içindeki 
2B arazileri için 
yapılan faizsiz taksit 
süresinin 3 yıldan 5 
yıla, mücavir alan 
dışındaki 2B arazileri 
için yapılan taksit 
süresinin de 4 yıldan 
6 yıla çıkarılabile
ceğini bildirdi. 
Atatürk Kültür 
Merkezi'nde düzenle
nen “Her Yönüyle 
Trabzon 
Etkinliklerine katılan 
Şimşek, kamuoyun
da 2B olarak bilinen 
orman vasfını kay
betmiş arazilerin 
satışı ve işlemlerine 
ilişkin soru üzerine

Şimşek, 2B konusun
da vatandaşlara 
kolaylık olsun diye 
vadenin uzatılabile
ceğini söyledi.

Şu anda mücavir 
alanlar içerisindeki 
2B'lere 3 yıla kadar 
faizsiz taksit yapıla
bildiğini, mücavir 
alan dışındakiler için 
de 4 yıla kadar taksit 
yapılabildiğini hatır
latan Şimşek, “Belki 
bu taksit vadesini 
yine faizsiz bir şek
ilde uzatma konusu 
değerlendirilebilir. 
Bu taksitlendirmeler 
faizsiz. 3 yılın 5 yıla, 
4 yılın ise 6 yıla 
çıkarılması hususun
da vade uzatılması 
gündemde. Bu konu 
üzerinde çalışılıyor” 
dedi.
Bakan Şimşek, bütün 
dertlerinin gelir değil 
gerçekten bu soru

nun çözülmesi 
olduğunu vurguladı. 
Bu arada, 2B arazi
lerinin satışı için hak 
sahipleri 28 Şubat 
2013 tarihine kadar 
başvuruda 
bulunabilecek. 
Taşınmazların satış 
bedeli, 3 ay içinde 
peşin veya taksitle 
ödenebilecek.
Satış bedelinin itiraz 
veya dava konusu 

edilmesi halinde 
doğrudan satın alma 
hakkı düşecek.
Rayiç bedeli 100 lira 
olan taşınmaz için 
peşin ödemede 56 
lira, yarısını peşin 
ödemede 63 lira, tak
sitli ödemede 70 lira 
tahsil edilecek.
400 metrekareye 
kadar olan taşın 
mâzlar için de 100 
liranın 50 lirası alı

nacak.
İpotek tesis edilmesi 
veya banka teminat 
mektubu alınması 
halinde taşınmaz 
tapuda devredilebile
cek.
Devredilen taşınma
zların üçüncü 
kişilere satılması 
halinde, borcun 
kalan tutarından 
alıcılar sorumlu 
olacak.
Elde edilen gelir 
nerede kullanılacak 
2B taşınmazlarından, 
bedelsiz iade edilen, 
proje alanında kalan, 
kamu hizmetine 
ayrılanlar ve özel 
kanunlar kapsamın
da kalanlar satıla
mayacak. 2B arazi
lerinin satışından bu 
yıl için 4,8 milyar lira 
gelir planlanmakla 
birlikte toplam 9,8 
milyar lira gelir elde 
edileceği tahmin

ediliyor.
Bu gelirlerin yüzde 
3'ü tarihi eserlerin 
onarımı, yüzde 
15,2'si afet riski altın
daki alanların 
dönüştürülmesi, 
kalanı bütçe imkan
ları dahilinde yeni 
orman alanlarının 
oluşturulması 
amacıyla kullanıla
cak.
Hak sahibi vatan
daşlar, satış 
sürecinde 
karşılaşacakları 
problemler ile tered
düt edecekleri 
hususlar hakkında 
’2b@milliemlak.gov.tr 
' adresine göndere
cekleri elektronik 
postalar veya Milli 
Emlak Genel 
Müdürlüğü ile 
defterdarlık ve 
malmüdürlükleri 
aracılığıyla bilgi 
edinebilecek.

KİRAUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

Gemlik Körfez ffliıııliWttiiı
T| ||1 A “SUYUNU BOŞA 

ClllA H HARCAMA”

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

MATBAAMIZDA ÇALIŞACAK 
ÇIRAK ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

Tel: 513 96 83GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdvo Prestij vanı GEMLİK

KİRALIK 
DAİRE

GemlikKErfez
tuılrlı lu tlııiı ılnıl tııtrtıl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OM OM

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78

KRŞ6D6 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

mailto:2b@milliemlak.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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I$ Yeri Sahipleri Dikkat
Kamu Kesimi 
Toplu İş 
Sözleşmeleri 
Koordinasyon 
Kurulu, 197 bin işçi 
adına masaya otu
racak.
Türk-İş'e bağlı 
kamu kesiminde 
örgütlü 19 
sendikanın 
katılımıyla kamu 
kesimi toplu 
sözleşmelerinin 
koordinasyonunu 
sağlamak amacıyla 
Kamu Kesimi 
Toplu İş 
Sözleşmeleri 
Koordinasyon 
Kurulu oluşturdu. 
Kurul, TTK, Türkiye 
Şeker Fabrikaları, 
Makine Kimya 
Endüstrisi 
Kurumu, DSİ, Milli 
Eğitim 
Müdürlükleri, 
bakanlıklar ve 
üniversiteler gibi 
önemli kamu 
kurum ve kuru
luşlarında çalışan 
197 bin işçi adına 
mali konularda 
kamu işveren 
sendikaları ile 
masaya oturacak. 
Türk-lş, 2013'te 
sona erecek kamu 
kesimi toplu iş 
sözleşmeleri 
müzakerelerinde 
yol haritasını 
belirlemek üzere 
Kamu Kesimi 
Toplu İş 
Sözleşmeleri 
Koordinasyon 
Kurulu oluşturdu. 
Kurulda, kamu 
kesiminde yetkili 

sendikalardan 
Tarım-İş, Türkiye 
Maden İş, Genel 
Maden-İş, Petrol-İş, 
Şeker-İş, Selüloz-

İş, Basın-İş, Türk- 
Metal, Dok Gemi-İş, 
Yol-İş, Tes-İş, Tez 
Koop-İş, Koop-İş, 
Demiryol-İş, 
Denizciler, Haber- 
İş, Sağlık-lş, Tole 
yis ve Harb-İş yer 
aldı. Çaykur İşlet
meleri Genel Mü 
dürlüğü'nde ö 
rgütlü Tek Gıda-İş 
ise kurulda bulun
mayacağını bildir
di.
2013 yılında 
yenilenecek olan 
kamu toplu iş 
sözleşmeleri, 101 
işyerinde veya 
işletmede çalışan 
197 bin 373 işçiyi 
Loncıı/nr Kamuda r\apoıyvı. ivuiiiumm 

örgütlü sendikalar, 
pek çok işyerinde, 
kamu işveren 
sendikaları TÜHİS 
ve Kamu-İş ile 
toplu sözleşme 
görüşmelerine 
başladı.
Türk-İş bünyesinde 
oluşturulan Kamu 
Kesimi Toplu İş 
Sözleşmeleri 
Koordinasyon 
Kurulu üyeleri, 
sözleşme 
görüşmelerinde 
geldikleri noktayı 
değerlendirecek 
ve ortak bir yol 
haritası 

belirleyecek. Kurul, 
daha sonra kamu 
işveren sendikaları 
ile yapacağı 
görüşmelerde 
kamu işçilerinin 
ücretlerini masaya 
yatıracak, düşük 
ücretlerin 
iyileştirilmesini, 
ücretlerin 
enflasyona yenik 
düşürülmemesini, 
refahtan pay 
alınmasını ve 
vergi kayıplarının 
giderilmesini talep 
edecek.
Görüşmelerin 
ardından 
Türk-İş ile 
hükümet arasında 
Îm7^l anarak 
çerçeve protokol 
ile 197 bin işçinin 
ücret ve sosyal 
haklarına 
yapılacak zam 
miktarının 
belirlenmesi, iş 
yerlerine özgü 
taleplerin ise 
sendikaların 
yürütecekleri 
müzakerelerde 
değerlendirilmesi 
öngörülüyor. 
Yenilenecek toplu 
iş sözleşmelerinin 
tamamına yakını 1 
Ocak ve 1 Mart 
2013’ten itibaren 
geçerli olacak.

Kiralık dükkanların 
sahipleri, vergi 
ödemedikleri halde 
devletten vergi 
iadesi alabiliyor! 
Belki biraz şaşırtıcı 
ama edindiğimiz 
bilgilere göre 
gerçekten dükkan 
sahipleri eğer 
gerekli adımları 
atarsa ödemedik
leri vergilerin 
iadesini alabiliyor. 
Konu hakkında 
görüştüğümüz Mali 
Müşavir Şeyda İki- 
zoğlu, bize bunun 
nasıl mümkün ola
bileceğini anlattı. 
İşte Şeyda İki- 
zoğlu'nun dükkan 
sahiplerine müjde
si: "Hem kira geliri 
nedeniyle vergi 
beyannamesi ver, 
hem vergi ödeme 
hem de üste vergi 
iadesi al.. Olur mu 
öyle şey?" 
demeyin. Oluyor!.. 
Ancak konut kira 
geliri elde edenler 
heyecanlanmasın
lar; onlara vergi 
iadesi yok! Vergi 
iadesi "işyeri kira 
geliri" elde edenler 
için söz konusu 
olabiliyor.
PEKİ BU NASIL 
OLACAK?
Bazı özellikli 
durumlar (kiracının 
basit usule tabi 
mükellef olması, 
işyerinin bir şir
ketin aktifinde 
kayıtlı olması vb. 
durumlar) dışında, 
kiracı kirayı 
öderken brüt 

Gemlik Karfez
HEGLİK'lll İLK C0*L0K SİYASİ GAZETESİ '

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

kiradan yüzde 20 
stopaj (vergi kesin
tisi) yapıyor.
Uygulamada genel
likle, işyeri sahibi 
kiracı ile "net kira 
tutan" üzerinden 
anlaştığı için 
stopajı (vergi 
kesintisini) kiracı 
üstleniyor. Ancak 
bu durumda da 
stopajı (hukuken) 
işyeri sahibi 
ödemiş gözüktüğü 
için kira geliri 
beyannamesinde 
bu vergileri beyan 
ediyor. Ardından 
da hesaplanan ver
gisinden stopajları 
"mahsup" ediyor. 
Böyle olunca, 2012 
yılında elde ettiği 
işyeri kirasını 
beyan edenler, 110 
bin liraya kadar 
olan işyeri kira 
gelirleri nedeniyle 
"vergi iadesi" alı 
yorlar.
İŞYERİ KİRASI 
VE ALINACAK 
VERGİ İADESİ 
2012 yılında, 
"işyeri kira geliri" 
örneğin ayda 
6.000 lira kira geliri 
olanlar, bu gelirleri 
nedeniyle beyan
name verdik
lerinde, (yüzde 
20 stopajın mah
subu nedeniyle), 
vergi ödemeyecek
leri gibi, üste 2.070 
TL "vergi iadesi" 
alacaklar.
2012 yılında 
sadece işyeri 
kira geliri olanların, 
alacakları vergi 

iadesi veya ödeye
cekleri gelir vergisi 
tabloda 
gösterilmiştir.
İADE TALEBİ 
İşyeri kira geliri 
nedeniyle alacaklı 
çıkacakların, ilgili 
vergi dairesine 
başvurarak "iade" 
talep etmeleri 
gerekiyor. Vergi 
dairesi, iadeyi 
yapabilmek için 
"stopajların kiracı 
tarafından 
yatırılmış olması" 
koşulunu arıyor. 
Vergi dairesince, 
iade yapılacağının 
mükellefe tebliğin
den itibaren 
"bir yıl içinde" 
mükellefin başvu
rup parasını alması 
gerekiyor. Bu süre 
geçerse, iade yapıl
maz.
Yurt dışında yer
leşik olan vatan
daşlarımız, 
Türkiye'de elde 
ettikleri stopaja 
(vergi kesintisine) 
tabi tutulmuş işyeri 
kira gelirlerini, 
tutarı ne olursa 
olsun Türkiye'de 
beyan etmeyecek 
Örnek: Almanya'da 
yerleşik olan Niyazi 
Bey, Türkiye'deki 
iki mağazasından, 
yılda toplam 600 
bin TL kira tahsil 
etmiştir. Bu durum
da, Niyazi Bey 600 
bin TL işyeri kira 
geliri nedeniyle 
Türkiye'de 
beyanname ver
meyecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513.37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUB - FEBİBBT

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 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokey Tomografi 5-13 65 29
Konur Tıp Mrk, 514 80 88

__________TAKSİLER___________

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

BELEDİYE

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

Akcan Petrol S13 1Q 7Q
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 46
Beyzn Petrol 513 01 03

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4506

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)

ÜEHlİDtaİİNlİ
■■I

CELALİLE CEREN: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30
Pl'nin 1038181:11:30- 

14:15-17:00-20:15
BANABİRSOYGONYAZ: 

11:30-13:30-16:00- 
10:00-20:15

■M 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.

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, t 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

’Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
• Kat:3 D:21 Nilüfer / BURSA
İTel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48 ,

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BÜRSA
Te|:0224 514 48 41
info@aliberkeraklhci.com

Cumhuriyet 
Mh

‘ Orlıenly. Y,nl Mh; 
Mh.

Kayhan Mh Gemlik *"*

Dr Ziya *■ 
KayaMh

* ’>• Hisar Mh

Ahi i
.EŞ3 um

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244

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

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


Sebahattın DEMİR/Emlak Müşaviri

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

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
25 Şubat 2013 Pazartesi___________ www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Yanlışlıkla 
arkadaşını 

vurdu
Nilüfer’de Gece Bekçisi 
Dursun Ali Kul, aynı firmada 
temizlik görevlisi olarak 
çalışan iş arkadaşı Ünal 
Aydın,ı kazayla av tüfeğiyle 
vurup yaraladı. Sayfa 3’de

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilleri Gemlik’e çıkartma yaptılar

İIlHMMlMlIlIl
CHP Bursa Milletvekilleri Sena Kaleli, 
Ay kan Aydemir, Ilhan Demiröz ve İl 
Başkanı Metin Çelik, dün sabah 
ilçemize gelerek, pazar kahvaltısını 
Gemlikli şoför esnafıyla sokakta yaptı. 
İstiklal Caddesi 1 Nolu Aralık’ta bulu
nan Çınar Taksi esnafı ile kaldırımda 
yapılan kahvaltıdan sonra milletvekil
leri, ilçe Başkanı Mehmet Sertaslan ve 
partililer ile birlikte Üretici Zeytin Hali 
ve Özdilek Alışveriş Mağazasına, 
Balık Satış Yerine giderek, halkla ve 
esnafla görüştüler. Sayfa 2’de

itwaw
Bu yıl 24.cüsü 
düzenlenen Ver 
gi Haftasının 
kutlanmasına 
başlandı. 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Serdar Çıta, 
kutlamanın 
bugün saat 
9.oo da Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
konmasıyla 
başlanacağını 
söyledi. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bahar erken gelecek..
Küresel ısınma mevsimleri değiştirdi. 
Şubat ayı Gemlik ve çevresinde kışın 

en şiddetli geçtiği aydı.
Sert geçen aylar artık ılımanlaştı.
Bu yıl şiddetli bir kış yaşamadık.
Dün baharı aratmayan bir gün vardı.
Eskiler, baharın gelişini yere ve göğe 

cemre düşmesiyle anlardı.
Tecrübe ve gözlemle bu sabitleşmiş 

bir gerçek
Kışın, darmadağınık ettiği bahçeler de 

toprak uyanmaya başladı.
Laleler ve sümbüller yeşerdi, yakında 

çiçekleri açar.
Bazı meyva ağaçlarını ise çiçek açtı. 

Bu, baharın erken gelişini müjdesidir.
Devamı sayfa 4’de

Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler 
Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı

O) Ve Daha fazlası için; bİfCy Ö2£İ
Mfc ->n«-înızı 0 @ 9emlik@birey.c0m2014 Q www.9emlikWreyxom

Y& Jet: 0 224 5/4 15 15

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:9emlik@birey.c0m
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Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilleri Gemlik’e çıkartma yaptılar

HU nıiıı sıliiılıılt iılMa M mm
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekilleri, pazar 
kahvaltısını Gemlikli 
şoför esnafıyla 
sokakta yaptı. 
CHP Bursa 
Milletvekilleri Sena 
Kaleli, Aykan 
Aydemir, İlhan 
Demiröz ve İl 
Başkanı Metin Çelik, 
dün sabah ilçemize 
gelerek, partililerle 
buluştu. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, İl 
Genel Meclisi üyesi 
Ahmet Hulusi Aydın, 
İlçe Yönetim Kurulu, 
Kadın ve Gençlik 
Kolları yöneticileri 
ve Belediye Meclis 
üyeleri tarafından 
karşılanan CHP mil
letvekilleri, İlçe 
Başkanlığının düzen
lediği proğram ile 
saat 10.oo İstiklal 
Caddesi 1 Nolu 
Arahk’ta bulunan 
Çınar Taksi esnafı ile 
kaldırımda peynir,

zeytin, domates, 
reçelden oluşan kah
valtı yaptılar.
Gemlik Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı Ayhan 
Gündoğdu da 
katıldığı kahvaltıda, 
şoför esnafının so 
runları CHP millet 
vekillerine anlatıldı. 
Çınar Taksi Yazıha 
nesinin Solaksubaşı 
Camii bitişiğindeki 
Durak yerinden 1 
Nolu Aralığa taşın
ması sonucu karda 
kışta kaldırımda 
veya araç içinde 
müşteri bekledikleri
ni söyleyen esnaf, 
gelirlerinin de yarı 
yarıya düştüğünü 
belirtiler.

ÜRETİCİ HALİ VE 
ÖZDİLEK’TE 
CHP Bursa milletve 
killeri daha sonra 
Üretici Zeytin Hali’ne 
giderek üreticiler ve 
zeytin komisyoncu
ları ile biraraya

o
geldiler. 
CHP Milletvekilleri 
oradan Özdilek 
Gemlik Alışveriş 
Mağazasına geçtiler. 
Burada da vatan
daşlarla ve Özdilek 
çalışanlarıyla 
görüştükten sonra 
Hükümet Konağı 
karşısındaki Balık 
Satış yerlerindeki 
esnafla görüşerek 
sorunlarını dinlediler

24. llergi Haftası Haşladı
Bu yıl 24.cüsü 
düzenlenen Vergi 
Haftası’nın kutlan
masına başlandı. 
Her yıl 25 Şubat 
3 Mart tarihleri 
arasında Vergi 
Dairesi Başkanlığı, 
ve Defterdarlıklarda 
çeşitli etkinliklerle 
kutlanan Vergi 
Haftası’na, bugün 
saat 9.oo da 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk konmasıyla 
başlanacak. 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Serdar Çıta, 
Vergi Haftası’nın 
kutianmasmın 
amacının, toplumda 
vergi 
bilincinin arttırılma 
sini oluşturmak ve 
toplumun her

kesime yaymak 
olduğunu belirterek 
şunları söyledi: 
“Anayasamızın 73. 
maddesinde belir
tildiği üzere herke 
sin gücüne göre 
vergi ödemesi bir 
vatandaşlık görevi 
dir. Vergi ödemek 
milletimizin gele
ceği, gelecek nesil
lerin de teminatıdır.

Kıt kaynaklı ekono 
mik yapımızda 
devlet bütçemizin 
büyük bir kısmı 
vergi gelirlerinden 
oluşmaktadır. 
Ödenen her kuruş 
vergi sağlığımıza, 
eğitimimize, askeri 
gücümüze, elektriği 
mize, suyühîu^a, 
yolumuza, köprü 
müze kısacası tüm 

hizmet alanlarında 
bize geri 
dönmektedir.
Vergiye kaynak teş 
kil eden alışveriş
lerimizde mutlaka 
fişimizi, faturamızı 
almalıyız.
Diğer taraftan 
Mart ayında verile
cek olan konut kira 
gelirlerinin beyanı 
ile ilgili olarak 
tereddüt edilen 
hususlarda daire 
mize gelmeyecek 
kadar yaşlı ve 
hasta mükellefleri 
mize haber 
verdikleri takdirde 
evleri ne kadar 
gidilerek yardımcı 
olunacaktır.
Vergilerimizi mutla
ka zamanında 
ödemeliyiz. ”

Yağmurlu ve 
Karlı Havaya 

Dikkat!
Yapılan son 
meteorolojik 
değerlendirmelere 
göre; Orta ve Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusu ile 
sabah saatlerinde 
Karabük 
çevrelerinde aralık
larla görülecek 
yağışların genellik
le yağmur ve 
sağanak, Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusunda 
karla karışık yağ
mur ve kar şek
linde olacağı tah
min ediliyor. 
Bu sabah ve gece 
saatlerinde yurt 
genelinde yer yer 
sis bekleniyor.

Meteoroloji İşleri 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan tahminlere 
göre, hava 
sıcaklığı, iç ve 
batı kesimlerde 2 

ila 4 derece arta
cağı, diğer yer
lerde önemli bir 
değişikliğin 
olmayacağı tahmin 
ediliyor. 
Rüzgar, genellikle 
güney ve güney
doğu, doğu 
kesimlerde kuzey 
ve kuzeybatı yön
lerden hafif ara 
sıra orta kuvvette, 
Kıyı Ege'de 
kuvvetli (30-50 
km/s) olarak 
esmesi bekleniyor

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yanlışlıkla aMsmı «urtlu
Nilüfer’de Gece 
Bekçisi Dursun Ali 
Kul, aynı firmada 
temizlik görevlisi 
olarak çalışan iş 
arkadaşı Ünal 
Aydın,ı kazayla av 
tüfeğiyle vurup 
yaraladı.
Olay Merkez Nilüfer 
İlçesi Çalı 
Mahallesinde bulu
nan bir temizlik fir
masında meydana 
geldi.Temizlik fir
masında Bekçilik 
yapan 47 yaşındaki 
Dursun Ali Kul,aynı 
firmada temizlik

I yasındaki cıculı yanarak öldü
Gürsu İlçesi'nde, 
oturan 3 yaşındaki 
Tekin Ç. çakmakla 
çıkardığı iddia 
edilen yangında 
öldü.
Olay, dün Gürsu 
Yendoğan 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Annesi 
Süheyla Ç. ile bir
likte evde bulunan 
Tekin, iddiaya göre, 
yatak odasına 
geçerek, eline 
geçirdiği çakmakla 
oynamaya başladı. 
Minik Tekin'in çak-

Ekmek almaya diye çıktı
Bursa'da 12 gün 
önce ekmek almak 
için markete giden 
27 yaşındaki Pınar 
Kaya'dan bir daha 
haber alınamadı. 
Arkadaşlarını ve 
çevreyi arayan, 
polise de ihbarda 
bulunan anne 
50 yaşındaki 
Firdevs Kaya, 
"Kızıma ulaşmak 
için fotoğraflarını 
kentin çeşitli 
yerlerine de asıy
oruz ancak hala 
bulamadık.
Hayatından endişe 
ediyorum.
Gören ya da 
duyanların biran 
önce haber ver
melerini istiyorum" 
dedi.

görevlisi olarak 
çalışan 32 yaşında
ki iş arkadaşı Ünal 
Aydın ile otururken 
Kul un elindeki av

tüfeği yanlışlıkla 
ateş aldı.Başından 
yaralanan Aydın’ı 
vuran gece bekçisi 
Kul, yaralı genci bir

makla oynarken 
çıkardığı iddia 
edilen yangın kısa 
sürede yatak 
odasını sardı.
Yangını fark eden

Merkez Osmangazi 
İlçesi Başaran 
Mahallesi 4'üncü 
Güzel Sokak'taki 
evinde annesi ve 
ağabeyi ile birlikte 
yaşayan Pınar 
Kaya, 12 gün 
önce akşam 
saatlerinde ekmek 
almak için markete 

anne Süheyla Ç., 
komşusu Onur 
O.'dan yardım iste
di. Anne ve 
komşusu Tekin Ç., 
odadan çıkarmayı 

gitti. Yaklaşık 1 saat 
geçmesine rağmen 
kızının dönmemesi 
üzerine, anne 
Firdevs Kaya kızını 
mahallede araması
na rağmen bula
madı. Firdevs Kaya, 
daha sonra polise 
giderek kızının kay
bolduğu ihbarında

araçla özel bir has
taneye
kaldırdı.Buradan 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesine sevk 
edilen Aydın ın 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu 
öğrenildi.
Kul un ifadesinde, 
Aydın ı, tüfekle 
oynarken yanlışlık
la vurduğunu 
söylediği öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

başaramadı. 
Süheyla Ç. ve 
Onur O.'nun 
dumandan 
zehirlendiği yangı
na müdahale eden 
itfaiye ekipleri kısa 
sürede yangını 
söndürdü.
Yangından sonra 
Tekin Ç.'nin cansız 
bedeni evden 
çıkarılarak Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

bulundu.
EŞİNDEN 
BOŞANMIŞ 
Firdevs Kaya, 
eşinden boşanan ve 
psikolojik sorunları 
bulunan kızı Pınar'ın 
hayatından endişe 
ettiğini söyledi. 
Görenlerin kendiler
ine haber vermesi 
için üzerinde 
fotoğrafları bulunan 
afişleri Bursa'nın 
çeşitli yerlerine 
astıklarını kaydeden 
Firdevs Kaya, 
"Daha önce bir 
çocuğumu trafik 
kazasında kaybet
tim. Bir kez daha 
aynı acıyı yaşamak 
istemiyorurh" 
diyerek gözyaşı 
döktü.

Silahı Ateşleyen 
Gaspçı, Paniğe 

Kapılıp Kaçtı
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesindeki bir iş 
yerine gelen silahlı 
zanlı, tabancayla 
bir el ateş ederek 
kaçtı.
Silahlı soygun 
girişimi Erikli 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Hikmet Y.'e ait iş 
yerine gelen kim
liği henüz belirlen
emeyen bir kişi, 
belindeki silahı 
çıkararak 'para ver' 
dedi. Hikmet Y.'nin

Çocuklara 
Yönelik Cinsel 

İstismar İçerikli 
Film Tacirlerine 

Baskın
Bursa'da çocuk
lara yönelik cinsel 
istismar içerikli 
görüntü tacirlerine 
yönelik operasyon
da 5 kişi yakala
narak adli makam
lara sevk edildi. 
Bursa'da ilk ve 
ortaöğretim 
kurumlan civarın
da bulunan bazı 
işyerlerinde 
çocukların ahlaki 
düzey ve ruhsal 
yapılarını olumsuz 
yönde etkileyecek 
cinsel içerikli CD 
ve DVD'lerin 
satışının yapıldığı 
ihbarı alan Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Güvenlik Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
çalışma başlattı. 
Yapılan istihbari 
çalışmalar net
icesinde 
Osmangazi ve 
Yıldırım ilçelerinde 
farklı 5 işyerine eş 
zamanlı operasyon 
başlatıldı. Yapılan 
çalışma ile; 6 bil
gisayar kasası, 14 
harici harddisk, 2 
adet flash bellek, 
253 bandrolsüz 
korsan film CD ve 
DVD'si, 67 adet 
cinsel içerikli film 
CD ve DVD'si ile 
302 adet tanıtım

para olmadığını 
söylemesi üzerine 
tabancayla iş yeri 
sahibinin ayakları
na bir el ateş eden 
gaspçı, paniğe 
kapılarak kaçtı. İş 
yeri sahibinin yara 
almadan kurtul
duğu olayla ilgili 
inceleme 
başlatıldı. Polis, 
kaçan 19-20 
yaşlarındaki 
zanlıyı yakalamak 
için alarma 
geçti 

kartonet elde edil
di. Bilgisayar hari
ci ve harddisk- 
lerinde yapılan 
incelemede ise 
yaklaşık 200 bin 
adet korsan film, 
müzik ve yaklaşık 
5000 adet cinsel 
içerikli film elde 
edildi. Şahıslardan 
İbrahim K.'nın 
harddiskinde ise 
çocuk ve hayvan
ların kullanıldığı 
görüntüler elde 
edildi.
Polis ekipleri 
tarafından şahıs
ların işyerlerinde 
yapılan detaylı ara
mada polis 
baskınında bu tür 
materyallerin ele 
geçirilmesini önle
mek için işyer
lerinde gizli 
bölmeler yaptıkları 
belirlendi.
Bu bölmelerde 
ise kablolu ve 
kablosuz iletişim 
kurup suç unsuru 
teşkil eden 
materyaller ele 
geçirildi.
Yakalanan 5 kişi 
sorgularını ardın
dan 'Çocuğun 
görebileceği yerde 
müstehcenlik' 
suçundan adli 
makamlara sevk 
edildi.
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Güne Bakış Demiröz, Gemlik ftdliyesi’nin 
durumunu Meclise taşıllı
Bursa Milletvekili Ilhan Demiröz, Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafın
dan yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi

Kadri GÜLER
kadri^guler@hotmail.com

Bahar erken gelecek..
Birkaç gün önce sabah ısısı +5 dere

ceydi.
Bugünlerde ise +10...
Güneşin yüzünü göstermesiyle uyanış 

başlıyor..
Dün, CHP’li milletvekillerinin şoför 

esnafıyla sabah kahvaltısında buluş
masından sonra, güneşin ortalığı ısıt
masıyla bahçede aldım soluğu...

Çimlerin üzerlerini kaplayan kurumuş 
dal parçalan ve yaprakları toplayınca, 
ortalığa çeki düzen geldi.

Yazdan kalma çiçeklerin etrafını saran 
otları koparıp, toprağı da havalandırdım.
Yeniden açan çiçekler canlandı.
Bundan sonra gülleri budayıp, önümüz 

deki günlere hazırlayalım.
Gemlik’e inerken, zeytinliklerde hum

malı bir budama faaliyeti gözleniyor.
Korkum, Mart ayında yaşanabilecek 

şiddetli soğukların ağaçları dondurması..
ilçe Tarım Müdürlüğü bu konuda zeytin 

üreticilerini uyarmalı diye düşünüyorum.
Budama mevsimi başladı diye köy muh 

farlarına yazılar yazılabilir.
İlaçlamada yapıldığı gibi!...
Bir yandan da, bu sıcaklar yanıltıcı ola

bilir diyorum.
Meteoroloji yeniden soğuk havanın etki 

sine gireceğini duyuruyor.
Toprak kendini bahara hazırlıyor, ben 

de hazırlıyorum.
Topraktaki uyanış, insanı da etkiliyor. 
Hoş geldin bahar diyorum.

SOKAKTA KAHVALTI
Yerel seçimlere 1 yıl kalması siyasetçi

leri seçim havasına soktu.
Geçtiğimiz hafta, MHP Bursa Milletvekil 

İerİ ve li yöneticileri Gemlik’teydi.
Bu pazar günü de 3 CHP milletvekili ile 

İl Başkanı Gemlik turuna çıktılar.
Milletvekillerinin programı saat 10.oo 

Adliye aralığındaki 1 Nolu Sokakta sa 
bah kahvaltısı ile başladı.

İlk gelen Ilhan Demiröz oldu partiye, 
10.oo’a bir dakika kala ise Aykan 
Aydemir’in gelmesiyle sokakta kahvaltı 
başladı. „

1 Nolu Aralık’ta Çınar Taksi esnafı ile 
buluşma kahvaltısıydı bu.

. Kimin düşüncesi bilmiyorum ama de 
ğişik ve ilk kez böyle bir etkinlik oldu.

CHP’liler, Üretici Zeytin Hali, Özdilek ve 
Balık Satış noktalarındaki esnaf ve halk
la buluştular.

Ilhan Demiröz bir ara. Meclis’te Gemlik 
Adliyesi’nin durumu ile Adalet Bakam’na 
soru önergesi verdiğini, binanın durumu
nun tehlikeli olduğuhü ne gibi önlemler 
aldıkları sorduğunu söyledi.

Gemlik Adliyesi’nin durumunu parle 
mentoda takip edeceğini İfade etti.
Adliye’deki savcı ve yargıçlarla, per

sonelin sesinin Ankara’ya kadar ulaş
ması güzel.
Bir de önerge hatırası olarak Adliye 

önünde objektifimize poz veren 
Demiröz’üh bu işi takip etmemesi 
halinde biz hatırlatacağız böyle biline...

CHP Bursa 
Milletvekili Ilhan 
Demiröz, geçtiğimiz 
günlerde TBMM’nde 
Gemlik Adliye 
binasının fiziki duru
mu konusunda 
cevaplanması 
istemiyle Adalet 
Bakanına soru öner
gesi verdi.
Dün, ilçemize gelen 
CHP Bursa 
Milletvekili İlhan 
Demiröz, Adliye 
binası önünde 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Gemlik Adliyesi’nin 
fiziki durumunun 
kötü olduğunu 
bildiren bir mektup 
üzerine, Adalet 
Bakam’mn cevapla
masını istemiyle 
soru önergesi 
verdiğini belirtti. 
KONUNUN 
TAKİPÇİSİ 
OLACAĞIM 
Konunun takipçisi 
olduğunu söyleyen 
Demiröz, “Gemlik 
Adliyesi’nde can 
güvenliği yoktur. 
Bu konuda 
Bakanlık üzerine 
düşeni ivedilik ile 
yapmalıdır.” dedi. 
İlhan Demiröz mek
tuba binaen hazır
ladığı soru öner
gesinde şu ifadelere 
yer verdi:

US tarinı tmaılıı ■ mi ih mİ
(ÖSYM), bu yıldan 
itibaren yabancı dil 
bilgisi seviyesini 
belirlemeye yönelik 
olarak yapacağı 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Belirleme 
Sınavı'na (YDS) 
başvurular 27 
Şubat Çarşamba 
.günü sona 
erecek.
ÖSYM, Ocak ayında 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan yönet
melik uyarınca,

“Bursa - Gemlik 
Adliyesi’nde 15 
Hakim, 70 adliye 
memuru olmak 
üzere 85 yargı 
emekçisi görev yap
maktadır.
Hizmetlerini 2009 - 
2012 yıllarında 2 ayrı 
rapor ile depreme 
dayanıksız olduğu, 
her an yıkılabilecek 
ve derhal boşaltıl
ması gerektiği belir
tilen 6 katlı, toplam 
kullanım alanı 700 
m2 olan bir apart
man dairesinde ver

Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Belirleme 
Sınavı (KPDS), 
Üniversitelerarası 
Kurul Yabancı Dil 
Sınavı (ÜDS) ve 
içeriğinde yabancı 
dil sorusu veya 
testi bulunan 
yabancı dil seviye 
belirleme 
sınavlarını Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye 
Belirleme Sınavı 
(YDS) adı altında 

mektedir.
Bakanlığınızın 
uygun bir yer bulun
ması ve taşınılması 
hususunda Gemlik 
Adliyesi’ne yazı gön
dermesine karşılık; 6 
ay önce depreme 
dayanıklı olan ve 
projeleri çizdirilerek 
kira bedeli 17.000 
TL. talebi ile bakan
lığınıza uygun bir 
yer bildirilmiştir. 
Ancak bakanlığınız 
kira bedelini fazla 
bulduğu gerekçesi 
ile başka uygun bir 

tek bir sınavda 
topladı. Buna göre 
KPSS, TUS, DUS 
gibi sınav ve yer
leştirme işlemleri 
ile ÜDS ve KPDS 
sonuçlarını kul
lanan diğer kamu 
ve özel kurum ve 
kuruluşların sınav 
ve yerleştirme 
işlemlerine katıla
cak adayların, 
yabancı dil yeter
liğinin belirlenmesi 
için yılda iki kez 

kamu veya özel bir 
bina bulunmasını 
istemektedir.
Bu bağlamda;
1.Bursa - Gemlik 
Adliyesi’nde kamu 
hizmeti veren 85 
yargı emekçisinin 
her an deprem riski 
ve dayanıksız, yıkıl
ma tehlikesiyle karşı 
karşıya olduğu bir 
binada hala hizmet 
veriyor olmaları sizi 
endişelendirmiyor 
mu?
2. Bu konuda 
yerinde yapılan 
araştırma ve 
sonuçlarını uygun 
bulmadığınıza göre 
bakanlığınızca bir 
girişimle neden 
sonuçlandırmıyor
sunuz?
3.Bu konuda hızlı 
olmanız için bir 
deprem ve can kaybı 
yaşanması mı gerek
mektedir?
4. Bu süreçte 
yaşanacak bir 
deprem ve can kaybı 
halinde sorumlu
luğunuz olmayacak 
mıdır? Bu sorumlu
luk haliniz sizi rahat
sız etmiyor mu?
5. Bursa - Gemlik 
Adliyesi’nin bina 
sorununun çözümü 
için bir planlamanız 
var mıdır?
Nedir?” 

yapılacak YDS'ye 
girmeleri gerekiyor. 
Bu yıl ilk kez 7 
Nisan'da yapılacak 
YDS için OSYM'nin 
hazırladığını 
başvuru kılavuzuna 
göre, saat 
09.30'da başlaya
cak sınav 2,5 saat 
(150 dakika) 
sürecek. Sınav 
Bişkek'te ise 
Türkiye saatiyle 
09.30'da başlaya
cak

mailto:guler@hotmail.com
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Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu, Şef Dr. Aysel Gürel yönetiminde düzenlenen konserde 100 koro elemanı ve solistlerin söylediği şarkılarla Gemliklilerin 
gönlünü fethettiler. ANAÇEV Başkanı Meziyet Tunalı, Gemliklilerin artık her yıl geleneksel hale gelen Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu konserlerini 
sabırsızlıkla beklediğini belirterek, “Geçen yıl koromuzun konserinden elde ettiğimiz gelirle 20 öğrenciye burs verdik. Bu yıl bunu arttıracağız” dedi
Bursa Nilüfer Kadın 
Korosu ANAÇEV 
işbirliği ile düzen
lediği konser büyük 
beğeni topladı. 
Sosyal Sorumluluk 
Projeleri kapsamın
da gönüllü kuru
luşlara yardım için 
organize edilen 
Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu Şef, 
Dr. Aysel Gürel 
yönetiminde, 
cumartesi gecesi 
Manastır Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı (ANA 
ÇEV) Gemlik Şube 
si yararına verilen 
konserde 100 koro 
elemanı ve solistler 
Gemliklilerin gön
lünü fethettiler.

GELENEKSEL 
HALE GELDİ 
Nilüfer Kadın 
Korosu, interaktif 

konser formatı ve 
farklı repertuvarı ile 
sahne aldığı 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde 
Koro hicaz, 
nihavend ve kürdi 
makamlardaki 
sevilen şarkıları 
seslendirdi.
Konserde, Gülay 
Sürücü, Figen 
Şenyüz, Müşerref 
Şen, Vildan Öztürk, 
Fatma Sevik ve 
Aynur Öztan ise 
Türk Sanat 
Müziğinin beğenilen 
şarkılarını solo 
olarak okudular.

20 ÖĞRENCİYE 
BURS VERİLDİ 
Konserde konuşan 
Gemlik ANAÇEV 
Başkanı Meziyet 
Tunalı, Gemliklilerin 
artık her yıl 
geleneksel hale 
gelen Nilüfer

Belediyesi Kadın 
Korosu konserlerini 
sabırsızlıkla bekle 
diğini belirterek, 
"Konser salonunun 
doluluğu zaten 
bunu gösteriyor. 
Konuklarımızın her 
konser sonrası 
salondan memnu 
niyetle ayrılmaları 
bizleri ayrıca çok 
mutlu ediyor.
Geçen yıl yine 
Nilüfer Kadın 
Korosu'nun kon

serinden elde 
edilen gelirle 20 
gencimize burs ver
miştik, bu yıl 
sanırım bu sayı 
daha da artacak” 
dedi.
Nilüfer Kadın
Korosu’nun tüm 
çalışmalarını 
takdirle izlediklerini 
belirten Tunalı, 
gecenin sonunda 
Koro Şefi Aysel 
Gürel'e teşekkür
lerinin bir ifadesi 

olarak plaket ve 
çiçek, Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey’e 
iletilmek üzere 
plaket verirken, 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 

Derneği’ne da 
katkılarından dolayı 
plaket verdi. 
Konser, koronun 
izleyenlerle birlikte 
seslendirdiği 
hareketli şarkılarla 
son buldu.

ınaılflüaı 
siTiiin nliKnH
Eşref Dinçer Mahallesi 

1. Dere Sok. No: 3 
Asilhan Atay İş Merkezi 

Kat: 4 No : 54 
Gemlik / BURSA 

adresindeki 40 m2 
dükkan satılıktır.

0212 373 86 82

E t E M a M
RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ 

ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK 
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

MEZUNU ÇALIŞMA 
ARKADAŞLARI ARIYORUZ.
ARŞEN ELEKTRİK
Orhangazi Cad. No : 19/2 

GEMLİK
Tel: 0 224 513 40 45 

GSM : 0 533 436 56 09

Armutlu’da elektrik ve 
tesisat işlerinde 

çalışacak elektrik ustası 
ve kalfa aranıyor

05325697609

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

IGÜNMDMIİK BKIUR

MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 

HAZIR ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Müracaat Tel :

O 532 283 59 19

Zengin çeşit ve 
kataloglarımızı görmeden 

karar vermeyin...
40 YILLIK TECRÜBEMİZ 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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



Gemlik Karffez Sayfa 625 Şubat 2013 Pazartesi

Sanayi ve mesleki 
eğitiminin merkezi 
Bursa'da Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
tarafından 10 milyon 
liraya mesleki eğitim 
kampüsü yapılacak. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafın
dan Nilüfer İlçesi 
Odunluk Mahallesin 
de yaptırılacak olan 
Mesleki Eğitim 
Kamppüsünün pro
tokol BUTTİM’de 
bulunan BEBKA 
ofisinde gerçekleştir
ildi. Protokol töre
nine Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, İl 
Milli Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar, BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal 
Sönmez, BOBB 
yönetim kurulu üyesi 
ve BTSO meclis 
başkanı İlhan 
Parseker, oda yöne
tim kurulu üyeleri ve

BEBKA Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Sait Cülfik 
katıldı.
"BTSO MESLEKİ 
EĞİTİM KAMPÜSÜ" 
Nilüfer İlçesi 
Odunluk 
Mahallesinde bulu
nan ve Mülkiyeti 
Maliye Hâzinesine ait 
18 bin 833 metrekare 
arsa üzerine Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 
yaptırılacak olan 
komplek 
bünyesinde, 1 kız 
meslek lisesi, 1 
iletişim meslek lis
esi, 1 kapalı spor 
salonu bulunacak. 
Bir yılda yapılması 
planlanan ve çevre 
düzenlemesini de 
kapsayacak şekilde 
inşaatı tamamlanan 
tüm bu tesislerin 
mülkiyeti maliye 
hâzinesine, kullanma 

hakkı ise Milli Eğitim 
Bakanlığı'na 
devredilecek.
Eğitim Kampüsü 
içinde bulunan 
okulların isimleri ise 
BTSO'nun önerisi ve 
onayına uygun 
olarak belirlenecek
tir. Kampüsün yak
laşık 10 milyon liraya 
mal olması bekleniy
or. Bu protokol ile 
aym zamanda 
Bursa'nın il iletişim 
lisesinin de temeli 
atılmış olacak.
Ayrıca bu eğitim 
kampüsünde yak
laşık 3 bin 
öğrencinin eğitim 
alması bekleniyor. 
Yapılan konuş
maların ardından 
protokol Vali 
Şahabettin Harput, 
BTSO Başkanı 
Celal Sönmez ve İl 
Milli Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar 

tarafından imzalandı. 
Törende konuşan 
Vali Şahabettin 
Harput, görev 
süresinin sonuna 
gelen BTSO 
Başkanı Celal 
Sönmez'in her 
zaman yapılan 
hayırlı işlerin içinde 
olduğuna 
değinirken, bu 
günde Sönmez'in 
öncülüğünde ölüm
süzler zincirine altın 
bir halka eklendiğini 
söyledi.
Bugün burada tarihi 
bir imza attıklarını 
anlatan Harput, tarih 
yazacak çocukların 
yetişeceği eğitim 
kampüsünün 
Türkiye'nin geleceği 
için çok önemli 
olduğunu söyledi. 
BTSO olarak yıllardır 
ortak fayda kuruluşu 
sloganı ile hareket 
ettiği belirtildi.

TASFİYE İLANI
Gemlik Birlik Nakliyecilik Otomotiv 

Kömür Akaryakıt Oto Ticareti İnşaat 
Malzemeleri Gıda Tic. ve San. Ltd.Şti. 
nin 19/12/2012 tarihinde tasfiyeye gir
miş ve tasfiyeye giriş kararı 27/12/2012 
tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğünce 
tescil edilmiştir.

Şirketimizin borçlu ve alacak
lılarının, ellerindeki belgelerle birlikte 
bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasın
dan itibaren en geç bir yıl içerisinde 
Eşref Dinçer Mah. Asilhan Ataş İş 
merkezi No : 19 Gemlik adresinde bulu
nan tasfiye memurluğuna müracaatları 
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi 
gereğince ilan olunur.

GEMLİK BİRLİK NAKLİYECİLİK 
OTOMOTİV KÖMÜR AKARYAKIT 
OTO TİCARETİ İNŞAAT 
MALZEMELERİ GIDA TİC.
VE SAN. LTD.ŞTİ.
Tasfiye Memuru Celal ALTUN

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

KİRAUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

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

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

GÜLER AJANS

MATBAAMIZDA ÇALIŞACAK 
ÇIRAK ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

101:5139683GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdvo Prestij vanı GEMLİK

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

KftŞEDC B€KL€AA€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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OYAK RENAULT İLK YARIDA BİTİRDİ 2-0

Seyfettin SEKERSÖZ

3. lig 3. grup temsil
cimiz Oyak Renault 
Gemlik'te oynadığı 
maçta Beylerbeyi 
spor'u ilk yarıda bul
duğu gollerle 2-0 yen
meyi başardı. 
Maça iki takımda iyi 
başladı. 10. dakikada 
gelişen atakta Hüse 
yin önündeki topu 
yaklaşık 30 metreden 
kaleye gönderdi. Üst 
direğe gelen orta şut 
karışımı topa kaleci 
müdahale edemey
ince ağlarla buluşan 
top Oyak Renault'u 1- 

O öne geçirdi. 
Golden sonra çabuk 
toparlanan 
Beylerbeyispor, 10. 
dakikada İsmet'in 
şutunun direkten 
dönmesiyle beraber
likten oldu. Farkı 
açmak isteyen Oyak 
Renault'ta 22. dakika
da Hüseyin'in kale 
önünde yaşanan 
boşta kalan topuna 
Mesut düzgün 
vuruşla skoru 2-0 
yaparak ilk yarının 
sonucunu tayin etti. 
İkinci yarıya önce 
beraberlik sonra da 
galibiyet için atak 

başlayan 
Beylerbeyispor 57. 
dakikada gole çok 
yaklaştı. İsmet'in sert 
şutunda kaleci 
İbrahim kornere çel
erek gole izin verme
di. Tüm batlarıyla gol 
için bastıran 
Beylerbeyispor 

karşısında savun
masını iyi kuran Oyak 
Renault kontrataklar
la rakip kalede gol 
aradı. 75'te 
Beylerbeyi atağında 
Anıl'ın ceza alanı 
içinde vurduğu sert 
şutta kaleci İbrahim 
gole izin vermedi. 80. 

dakikada gole çok 
yaklaşan Beylerbeyi 
spor golü bulamayın
ca 90 dakika Oyak 
Renault'un 2-0 gali
biyetiyle sona erdi. 
SAHA: Gemlik İlçe 
HAKEMLER : Emrah 
Yılmaz 6, Arda 
Özyıldırım 6, Ahmet 
Ayaz 6, 
OYAK RENAULT: 
İbrahim 6, Semih 6, 
Caner 6, Nazım 4, 
(Dk. 52. Cengizhan 4) 
Fatih 62 (Dk. 79. Sel 
can 3) İrfan 5, Mesut 
Gün 6, Emre 5, Hüse 
yin 6, Selahattin 5, 
Mesut Özgür 4, (Dk.

46. Mustafa Fırat 4) 
BEYLERBEYİSPOR: 
Alptekin 4, Orkun 5, 
Aykut 5, Erhan 4, (Dk. 
73. İsmail 3) Kerem 4, 
(Dk. 85. Berk 2) 
Recep 5, Metehan 4, 
(Dk. 46. Hifsullah 5) 
Alper 5, Anıl 4, İsmet 
5, Murat 5, 
SARI KART : Dk. 61. 
Mesut, Dk. 86. Semih, 
Dk. 88. Selcan (Oyak 
Renault) Dk. 22.
Erhan, Dk. 75. Kerem, 
(Beylerbeyispor) 
GOLLER: Dk. 5. 
Hüseyin, Dk. 22. 
Mesut, (Oyak 
Renault)

KÖKFttWK(IUK
ÇARLİ’NİN YGRİ hizmetinizdeyiz.

Atatürk Kordonu Çelebi Apt. Altı GEMLİK Tel: 0 224 514 42 49

GÜNLÜK 
TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 
KALAMAR - KARİDES ' 
GÜVEÇ , LAKERDA - 
MEVSİM SALATASI

Sb. SİPARİŞ KABUL EDİLİR

Mfin»



25 Şubat2013 pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 8

İRLERİNİ YEDİLER 1-1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

U-16 Ligi 6. grupta 
üst sıraları hede
fleyen Umurspor ve 
Componenta takım
ları zorlu 80 
dakikayı 1-1 
berabere tamamla
yarak birer puana 
razı oldular.
İlk yarısı orta saha
da geçen ve 
pozisyonun az 
olduğu maçtan gol 
sesi çıkmadı. İkinci 
yarıya iki takımında 
gol için pozisyon
lara girmesiyle 
maça heyecan 
geldi, 51. dakikada

Componenta

Umurspor Sezer'in 
attığı golle 1-0 öne 
geçti. Golün 
şaşkınlığını çabuk 
atan Componenta 
53. dakikada kale 

önündeki karam
bolü iyi değer
lendirerek 
Hüseyin'le skoru 1 
1 yaptı. İki takımın
da bol pozisyona 

girdiği kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca maç 
1-1 sona erdi. 
SAHA : Gemlik 
Suni Çim

HAKEMLER : Murat 
Güleç 6, Uğurcan 
Koç GorçoK 
Karagöz 6, 
UMURSPOR : Savcı
6, Okan 5, Mert 5,

Hüseyin 5, Batın 6, 
Emre 6, Hakan 4, 
(Oğuz 4) Sezer 5, 
Fatih 4, Emre 
Marmara 5, 
(Muratcan 3) Utku 
4, (İslam 2) 
COMPONENTAS- 
POR : Hüseyin 5, 
Hami 5, Çağatay 5, 
Anıl 4, (İsa 3) 
Emrecan 6, 
Ramazan 6, Furkan 
4, (Alperen 3) Resul 
5, Ayberk 4, 
Abdülkadir 5, 
Hüseyin 6, 
GÖLLER : Dk. 5İ. 
Sezer, (Umurspor) 
Dk. 53. Hüseyin, 
(Componentaspor)

BELEDİYESPOR GOL OLDU YAĞDI 20-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Belediyespor U-16 
takımı oynadığı fut
bolla rakiplerine 
göz dağı vermeye 
devam ediyor. 6. 
grupta oynadığı 4 
maçını da gali
biyetle kapayan 
Belediyespor'lu 
gençler beşinci 
maçında Gemlik 
Karadenizspor'u 
gol yağmuruna 
tutarak 20-0 yendi.

Baştan sona 
Gemlik
Belediyespor'un 
baskısı altında 
oynanan maça 
mavi beyazhlar ilk 
yarıyı 8-0 öne 
kapadı.
İkinci yarıya da 
üstün başlayan 
Gemlik Belediye 
spor, adeta tek kale 
oynadığı maçta 12 
gol daha atarak 
maçı 20-0 kazanır 
ken golleri Rahim 
4, Eray 4, Furkan 3,

Mustafa 2, Hüseyin 
2, Hakan 2, Onur 2, 
ve Atilla 1, kaydetti. 
SAHA : Gemlik

Suni Çim 
HAKEMLER : Fahri 
Demirbaş 6, 
Uğurcan Koç 6,

Cuma Uçar 6, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Soner Tepe 5, 
(Muammer 2) Orhan 
6, (Soner Şen 3) 
Şinasican 6, 
Mücahit 6, İlhan 6, 
(Mustafa Yusuf 3) 
Hüseyin 7, Hakan 7, 
Mustafa Toğral 7, 
(Rahim 7) Furkan 7, 
(Atilla 4) Eray 7, 
Onur 7, 
KARADENİZSPOR : 
Mustafa 1, 
(Oğulcan 1) Necati

2, (Ekrem 1) 
Mertcan 2, (Salih 1) 
Sinan 3, Tarık 3, 
Yunus 2, Mert 4, 
Muhammed 4, 
Ömer 4, Onurhan 5, 
(İzzet 2) Cengiz 5, 
GOLLER : Dk. 12- 
48-54-80 Eray, Dk. 
13-16 Mustafa, Dk. 
24-64 Onur, Dk. 25- 
30-35 Furkan, Dk. 
36-59 Hüseyin, Dk. 
56-80+2 Hakan, Dk. 
45-47-51-69 Rahim, 
Dk. 55. Atilla, 
(Belediyespor)
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fmlaılt IMIiıti MF: Türkiye Bu Yıl °/o3,4 Biiyüyeceh
Yakında kredi kart
ları da demode 
olmaya başlayacak 
gibi görünüyor. 
Sadece parmak izi 
kullanarak alışveriş 
yapmak bilimkurgu 
filmlerinde bir 
sahne olmayı çok
tan geride bıraktı. 
Kağıt para ve plas
tik kartların yerine 
parmak izi ya da 
retinalardan kimlik 
belirleyen makinel
er aracılığıyla 
alışveriş yapmak 
artık hayal değil. 
Bunun ilk örnekleri 
görülmeye baş
landı. Zira ABD'nin 
Güney Dakota 
eyaletindeki bir 
yüksek okulda 
öğrenciler alışveriş 
yaparken sadece 
parmak izlerini kul
lanıyor.
School of Mines 
and Technology 
adlı yüksekokulda
ki iki kantinde 
Hanscan Indentity 
Management adlı 
bir İspanyol şirketi 
tarafından patenti 
alınan biyokriptolo- 
ji projesinin ilk 
testleri yapılıyor. 
Biyokriptoloji, kişi
lerin fiziki özellik
lerinin çıkarılması

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
■■

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

olan biyometrik bil
imi ve kişiye özel 
bilgiyi deşifre 
çalışması olarak 
tanımlanan kriptiy- 
olojinin bir araya 
getirilmesinden 
oluşuyor.
Öğrenciler örneğin 
bir paket patates 
cipsi satın alınca 
makine hemoglo
bin değerlerini 
ölçerek işlemin 
yasal olup 
olmadığını tespit 
ediyor.
Casusluk film
lerinde çok sık 
rastlanan, kişilerin 
kimliklerinin alın
ması amacıyla par- 
mâKiannin 
kesilmesini içeren 
korkunç senary
oları devre dışı 
bırakan yeni 
teknolojide, kul
lanılan makine 

sadece parmak 
izinden kimlik 
belirlemekle 
kalmıyor, aynı 
zamanda parmak
taki nabız atışını da 
kontrol ederek, 
parmağın canlı bir 
kişiye ait olup 
olmadığını tespit 
ediyor.
Amerikan Sivil 
Haklar Birliği adlı 
kuruluşun üst 
düzey siyaset anal
izcisi John Stanley, 
parmak izi teknolo
jisindeki "canlılık 
belirleme" uygula
masını doğru 
yönde atılmış bir 
adım olarak 
nitelemesine 
karşın, bu teknolo
jiyle ilgili başka 
güvenlik sorun
larının bulunduğu
na dikkat çekti

IMF Türkiye'nin 
orta vadeli hede
fleri daha iddialı 
olması gerektiğini 
bildirdi Orhan 
Aysezen - IMF 
Türkiye'nin bu yıl 
yüzde 3.4, gelecek 
yıl ise yüzde 4.2 
büyüyeceğini 
öngördü. IMF'nin 
G-20 maliye bakan
ları ve merkez 
bankası guvernör- 
lerine sunduğu 
raporda, "Finansal 
piyasalar harekete 
geçti ve istikrara 
yönelik kısa vadeli 
riskler, daha iyi 
politikalar karşısın
da önemli ölçüde 
rahatladı, fakat bu 
aktiviteye çok 
yavaş çevriliyor. 
Euro bölgesindeki 
kararlı eylemler ve 
ABD küresel topar
lanmanın önündeki 
en acil tehditleri 
sınırladı" değer
lendirmesi yapıldı. 
IMF, Türkiye'de 
orta vadeli hede
flerin dışsal ayarla
maları destekleme 
amacıyla daha iddi
alı olması gerek
tiğini savundu. 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF)'nun 
Moskova'da yapı 
lan G-20 maliye 
bakanları ve 
merkez bankası 
guvernörleri 
toplantısı i Çin 
hazırladığı "Küre 
sel Beklentiler ve 
Politika Zorlukları" 
başlıklı rapora 
göre, Türkiye bu yıl 
yüzde 3.4 GSYİH 
artışı sağlayacak. 
2013'te, dördüncü 
çeyrekler itibarıyla 
büyüme ise yüzde 
3.7 olacak.

Kasım'daki G-20 
bakanlar toplan
tısında IMF 
Türkiye'nin bu yıl 
yüzde 3.5 büyüye
ceğini tahmin 
etmişti.
Türkiye 2014'te 
yüzde 4.2 büyüye
cek. 2014'te 
dördüncü çeyrek
ler itibarıyla 
büyüme rakamı da 
yüzde 4.5'e ulaşa- 
r* o k
-"TÜRKİYE'DE 
ORTA VADELİ 
MALİ HEDEFLER 
DAHA
İDDİALI 
OLMALI"
Raporda gelişmek
te olan ekonomiler 
arasında politika 
gerekliliklerinin 
farklılık göstere
ceği belirtilirken 
"Etkinliğin yavaşla
masına ilişkin kısa 
vadeli risklerle bir
likte genel zorluk, 
orta vadeli büyüme 
dinamikleri kriz 
öncesine oranla 
daha az elverişli 
görünürken, politi
ka olanaklarının 
yeniden inşası" 
denildi ve Türki 
ye'den söz edilip 
şu örnek verildi: 
"Mali tamponlar 
zaman içinde 
yeniden kurulmalı. 
Yükselen ekonomi

lerin genellikle 
gelişmiş ülkelere 
göre daha düşük 
kamu borcu var 
ken, bu ekonomi
lerin büyük çoğun
luğunda sağlıklı 
borç dinamiği, 
geniş ölçüde faiz 
dışı bütçe açıkları
na karşın borç 
oranlarının sabit 
kalmasına izin 
veren negatif faiz 
artış farklılıklarına 
bağlı.
Bu nedenle 
Mali pozisyonlar, 
aşağı yönlü dış 
riskler iç 
dengesizlik 
risklerine karşı 
dengelenirken 
güçlendirilmeli. 
Orta vadeli Mali 
hedefler kimi 
ülkelerde (örn. 
Rusya: petrol dışı 
açığı azaltmak i 
Çin; Türkiye: dışsal 
ayarlamaları 
desteklemek i Çin) 
daha iddialı 
olmalıdır, 
Hindistan daha iyi 
bir orta vadeli 
konsolidas 
yona çıpalanmak i 
Çin temel Mali 
reformlar yapmaya 
muhtaçken 
Brezilya'da politika 
var olan çerçeve 
lere gömülü 
kalmalıdır.”

-
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

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 7166

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00

R 
E

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
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

Otobüs Terminali (18 Hat)

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

9
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk, 514 80 88

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

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

Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 9-13 *10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
SfLİK’İN İLK OOkLÛK >İYA»İ 0*îtTtii

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4507 

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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CELAIİLE CEREN: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30 
Pl'nlli YAŞAMI: 11:30- 

14:15-17:00-20:15 
BANABİRSOYGUNYU: 

11:30-13:30-16:00- 
18:00-20:15 
■M»
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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...

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...

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
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3 D:21 Nilüfer / BURSA;
Tek 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@allberkerakinci.com '

'©(haniye *»ni Mh 
Mh

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

Kayhan Mli Gemlik **•* 

8 kmAM

Dr Ziya * 
Kaya Mh 

ICO HıMrMh.

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


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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
26 Şubat 2013 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Otomobil otobüs 
durağına daldı-, 3'ü 
çocuk 7 yaralı
Bursa’da aşırı hızla seyreden 
bir otomobil durakta otobüs 
bekleyenlerin arasına daldı.
Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yara
landı. Haberi sayfa 3’de

M Ifcı Mili W
Vergi Haftası kutla
maları nedeniyle, 
Gemlik Vergi Daire 
si Müdürü Serdar 
Çıta ve görevliler, 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunarak, 
saygı duruşunda 
bulundular. Daha 
sonra, Çıta ve 
görevliler, Kayma 
kamlık, Belediye 
Başkanh ğı, Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odasını ziyaret 
ettiler. Sayfa 2’de

IiMiIMIbMiüiİi
Türkiye'nin aşçılık alanın
da en önemli yarışmaların
dan biri olan ChefStar, 
23-24 Şubat 2013 tarihinde 
Antalya'da yapıldı. İlimiz
den sadece Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi 
Yiyecek İçecek Hizmetleri 
alan öğrencilerinin 
katıldığı yarışmada, Kız 
Meslek Liseleri, Turizm 
Otelcilik Okulları ve Üni 
versiteler ayrı ayrı yarıştı 
lar. 2012 yılında Türkiye 2. 
Olan Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi, 2013 yılında 
da başarısını devam etti 
rerek ana yemek dalında 
Türkiye İkincisi oldu.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Beyler, buyurun buradan alın...
Gemlik Belediye Başkanlık özel Kalem 

Müdürü’nün yerinin değiştirilmesiyle ilgi 
li haberimiz, bazı kişilerde sıkıntıya 
neden olmuş. Bana gelen son duyum
lara göre, AKP Bursa Milletvekili Hüse 
yin Şahin, bu habere tepki göstermiş. 
Haberimizde, özel Kalem Müdürlüğü’ne 
Şahin’in yeğeninin getirilebileceğini 
duyurmuştuk.

Meğer öyle değilmiş. Yeni bilgi, 
Engürücük Ovası’ndaki Şahinler 
Kerestecilik firmasında muhasebecilik 
yapan birine söz verilmiş.

Bundan Şahin’in haberi yokmuş.
Şahin, bu işe adının karıştırılmasına 

kızmış. Sonuçta, pazarlıkların yapıldığı 
ortada, sıkıntı oradan geliyor. 4’de

/
f daluL tvuujcutCata
birey öprf 

ı-n Kişilik sınıflar Daha özel yayınlar
Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler

Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı

Q twitter/gemlikbirey www.gemlikbirey.com

& X 0 22lf 51 1515
■•«ion

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.rnanastirerrilak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikbirey.com
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çelenk sunulup, 
saygı duruşunda bulunuldu

Vergi Haftası kütla-' 
mâları^ Atatürk; ' 
Anıtı’na çelenk kon- 
rhasr ve .ziyaretlerle, 
başladı.
Dün, sabah saat 
09.30’da Gemlik 
Vergi Dairesi:,; 
Müdürü Serdar Çıta 
ve Daire Müdürleri 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk koyarak 
saygıduruşunda 
bulundular.
Vergi Dairesi 
Müdürü Çıta, bura
da personele yap
tığı konuşmada, 
Türkiye Cumhuriye 
ti devletinin gelir
lerinin yüzde 
85’inin vergi gelir- < 
leri olduğuna dikkat 
çekerek, vergi öde
menin vatandaşlık 
borcu olduğunu ; 
söyledi.
Toplanan vergilerin 
vatandaş yol, su, 
hastane, elektrik, 
asker ve personel 
ödemeler i olarak* * 
geri döndüğünü 
belirterek, •₺»

dilimi.

Vergi Dairesi Mugunu Serdar Çıta ve Vergi 
Dairesi görevlileri, Belediyeyi ziyaret etti.

“Mükelleflerimizin 
hizmetlerini hızlı bir 
şekilde yapmalı ve 
ilgi göstermeliyiz” 
dedi.

KAYMAKAM 
CAHİT IŞlte 
ZİYARET EDİLDİ 
Çita ile birlikte 
Vergi Dairesi 
Muhasebe Şefi 
Bîfğ ül Gerçek, 
KDV İade Şefi 
Selvin Çetin ve 
Memur Vurai Ersoy, 

daha sonra İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık’ ı makamında 
zirayet ettiler.
Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar 
Çıta,> Kaymakam 
İşık’a çiçek verdi. 
Kaymakam Işık, 
Çıta ve vergi dairesi 
görevlilerinin Vergi 
Haftası’ni kutladı. 
Daha sonra, Vergi 
Dairesi Müdürü Çıta 
tarafından 
Kaymakam, Işık’a

Vergi Dairesi Müdürü Serdar Çıta, Esnat ve 
Sanatkarlar Odası İbrahim Talan’ı 

ziyaretinde.

Gemlik Vergi 
Dairesi’nin çalış
maları hakkında 
bilgi verildi.
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
iŞerdar Çıta ye Vergi 
Dairesi görevlileri, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Aydın 
Bayraktar ve 
Başkan Yardımcıla 
rın r makamında- - 
ziyaret etti.
Gemlik Vergi

Dairesi Müdürü 
Serdar Çıta, yaptığı 
konuşmada, hafta 
boyunca ziyaret
lerin yanı sıra, özel
likle okullara yöne
lik, bilinçlendirme 
ve bilgilendirme 
toplantılarını devam 
ettireceklerini 
söyledik -~ 
Verginin vatan- “ 
daşlık görevi 
olduğunu anlatan 
Serdar Çıta, devlet 

bütçesinin yüzde 
85'inin vergiden 
oluştuğunu açık
ladı.
Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar 
Çıta ve görevliler,,. 
daha sonra Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan’ı 
makamında 
ziyaret etti.
Talan, Vergi . 
Dairesi Müdürü 
Çıta’ya esnafın 
ekonomik duru
muyla ilgili 
bilgiler yerdi. 
Esnafın zor bir 
dönem geçirdiğini 
belirten Talan» 
"Esnafımız 
devletine karşı 
hükümlülüklerini 
yerine getirme 
çabasındadır"^ 
dedi. .
Çıta ise bütün vergi 
mükelleflerinin, 
kazançları oranında 
devlete vergi ver
mek zorunda 
olduğunu söyledi.

ftırtıentli minilıler, Hamiller Riılı DeDolama Tesisi’ni gezdi
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
ana sınıfı öğrenci
ler^sosyal sorum- f 
luluk projesi kâp- ' 
sarpında öğretmen
lerimle.birlikte 
başlattıkları “Geriye 
dönük bâkmak için 
geri’ dönüşüm” ptâ^ 
jesinin ilk adimı 
olarak Bursa 
Hamitler Ged» 
Dönüşüm KatıAtİk 
Depo ve İşletme -i 
Teslsi’ni 'gezdiler.'

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
ana sınıfı öğretmeni 
Zu{ıal Şekeroğlu ve 
Öğrencileri, 
geçtiğimiz hafta 
Curha günü Bursa 
Büyukşehir 
Belediyeşi’nebağkc 
Hamitler Geri 
Dönüşüm^ 
Merkezi’ni ziyaret 
ederek, katı atık . 
depolarını ve; ‘ 
bu depolara gelen 
atıkların nasıl 

işlendiğini yerinde 
görerek, bilgi sahibi 
oldular.
Sınıf Öğretmeni 
Zuhal Şekeroğlu, 
öğrencilerine çok 
küçük yaşta çevre 
bilincine sahip 
olmaları ve sosyal 
sorumluluk pro
jelerinde görev 
almalarını öğrettik- 
lerini, çocukların bu 
geziden memnun 
kaldijdârım 1 
söyledi.
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Miollii şifti flükkana daldı MmilMlMİ
Mustafakemalpaşa 
‘da meydana gelen 
kazada alkollü bir 
sürücü dükkana 
daldı.
Gece 02.30 
sıralarında Bursa 
Caddesi’nde seyre
den ve aşırı hızlı 
olduğu iddia edilen 
alkollü sürücü 
Ferdi T. (35), 16 SJ 
562 plakalı otomo
bilin direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek cadde 
üzerindeki bir 
dükkana daldı.
Büyük bir 
gürültüyle uyanan

Bursa’da aşırı hızla 
seyreden bir oto
mobil durakta oto
büs bekleyenlerin 
arasına daldı.
Kazada 3'ü çocuk 4 
kişi yaralandı.
Yaralı çocuklardan 
birisi yoldan geçen 
bir otomobille has
taneye kaldırılırken, 
yaralı annenin ise 
“Çocuklarım 
nerede?” demesi 
yürekleri dağladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Haşim Işcan 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Aşırı hız yaptığı 
iddia edilen L.i. 
yönetimindeki 16 
NJA 45 plakalı oto
mobil, otobüsler 
için tahsis edilen 
emniyet şeridine 
girmek istedi. Bu 
sırada hızını alama
yarak direksiyon 
hakimiyetini kaybe

Bursa’da çete operasyonu
Ünlü manken Ebru 
Destan'ı tokatla
masıyla gündeme 
gelen Şahin T.'nin 
de aralarında 
bulunduğu 33 kişi, 
çete operasyonu 
kapsamında gözal 
tına alındı. 
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Organi 
ze Suçlarla 
Mücadele Şube

vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 ekipleri, 
hafif yaralanan 
sürücü ve yanında 

den genç sürücü, 
otobüs durağının 
yanındaki 4 kişiye 
çarptı. Kaza son
rası ortalık savaş 
alanına dönerken, 
yaranlar etrafa 
savruldu. Kaza 
sonrası otobüs 
durağında bekleyen 
vatandaşlar, hemen 
yaralılara müdahale 
etmek istedi.

YARALI ÇOCUK 
OTOMOBİLLE

Müdürlüğü ekipleri, 
Şahin T.'nin lider
liğindeki suç 
örgütüne yönelik 
1.5 yıl süren çalış
manın ardından 
Ankara, Antalya, 
İstanbul ve Bursa 
da eş zamanlı 
operasyonlar 
düzenledi.
33 kişinin gözaltı

na alındığı 

bulunan bir kişiyi 
hastaneye kaldırdı. 
Tedavisinin ardın
dan polis 
merkezine 
götürülen sürücü

HASTANEYE 
KALDIRILDI 
Kazanın ardından 
yerde yatarak şuu
runu kaybeden 
yaralı bir çocuğu 
Kucağına a'ıan 
vatandaş, yola 
çıkarak bir otomo
bili durdurdu. 
Otomobile binen 
duyarlı vatandaş, 
çocuğu Devlet has
tanesine kaldırıldı. 
Vatandaşlar, yaralı 
anne ve çocukların 

operasyonlarda ev 
ve işyerlerinde 
yapılan aramalarda 
3 adet tabanca, 
kumar oyun 
malzemeleri ile 
çeşitli belgeler ele 
geçirildi. Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin yaptığı 
çalışmalarda 
şebekenin Çankaya 

Ferdi T. alkolün etk
isiyle polislere zor 
anlar yaşattı.
Sürücü, Tekel 
bayırından inen bir 
otomobilin kontrol
süz şekilde önüne 
çıktığını, ona çarp
mamak için direk
siyonu kırınca 
dükkana girdiğini 
iddia etti.
Dükkan sahibi 
yaşanan olay 
karşısında şaşkın
lığını gizleye- 
mezken, hurdaya 
dönen araç çekici 
yardımıyla 
kaldırıldı.

yanından bir an 
olsun ayrılmadı. 
Olay yerine gelen 
ambulans ekipleri, 
yaralanan vatan
daşlara ilk müda
halelerini yaptı. 
ANNESİNİ YARALI 
GÖRÜNCE 
Annesinin yaralı 
halini gören 
çocuğun, “Annem 
yaşayacak mı? Onu 
bu hali kim yap
tıysa döveceğim” 
diyerek 
gözyaşlarını tuta
madı. Olayın 
şokunu uzun süre 
üzerinden ata
mayan yaralı 
çocuğun vatan
daşlar yuzunu yıka
yarak kendine 
gelmesini sağladı. 
Annesinin yanına 
gelerek moral 
veren minik 
çocuğu vatandaşlar 
sakinleştirmek için 
çaba sarf etti.

bölgesinde bulu
nan eğlence 
mekanlarına 
giderek eğlendik
leri, hesap ver
memek ve korku
tarak bir nüfuz 
oluşturmak adına 
müşterilerin yoğun 
olduğu şaatlerde 
sebepsiz yere olay 
çıkardıkları belir
lendi.

Mudanya ilçesinde 
bir otomobil yol 
kenarındaki zeytin
liğe uçtu. Kazada 1 
kişi hayatını 
kaybederken, 2 
kişi de yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Saat 
17.00 saatlerinde 
Bursa 
istikametinden 
Mudanya'ya git
mekte olan 16 JRM 
37 plakalı araç 
Seyirtepe mevkiin 
de yoldan çıkarak

İIIİIIIMIMIIH

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, 1 
hafta içinde 
hakkında arama 
kararı çıkartılan 
234 kişiyi yakaladı. 
Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Aranan Şahıslar 
Büro amirliğince 
15-21 Şubat 2013

ııııli'lı lıı ılııiı ilini ııııınl 

T IIA 4 “SUYUNU BOŞA 
J IIİA £ HARCAMA"

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

‘Gemlik Körfez’ mgemlikrtzgazetesi.com

40 metre aşağıda 
zeytin 
tarlasına uçtu. 
Yaklaşık 10 zeytin 
ağacını deviren 
araç, bir zeytin 
ağacına çarparak 
durabildi. Kazada 
kimliği belirlene
meyen bir kadın 
olay yerinde 
yaşamını yitirirken, 
diğer 2 yaralı has
taneye kaldırıldı. 
Polis ekipleri, olay
la ilgili soruşturma 
başlattı.

tarihleri arasında 
yürütülen çalış
malar neticesinde, 
Bursa emniyet 
güçleri tarafından 
aranan toplam 234 
şahıs yakalandı. 
Bu şahıslardan 
39’u sevk edildik
leri adli merciler 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mgemlikrtzgazetesi.com
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Göne Bakı;
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Beyler, buyurun buradan alın...
Bu konuda yaşanan sıkıntı bitmeden 

yeni bir haber gündeme düştü.
Dün, ilçemizde yayınlanan yerel gazete 

nin manşeti “İthal Müdür Operasyonu”
Haberin kaynağı bence belli..
Belediyede yaşanan iç çekişmenin tara 

fı olan, tavuğun suyunun suyu olan biri...
İddia doğruysa Belediyedeki daire 

müdürleri yerine Bursa’dan ithal yeni 
Müdürler getirilecekmiş!

Bu operasyonlara neden hız verildi.
Bir yıl sonra yerel seçimler var.
AKP, kendi kadrolarını oluşturmak isti 

yor.
Bu kadrolar ya cemaatten olacak, ya da 

imam hatipli!
Ya da ahbap çavuş ilişkili...
Belediyenin bugünkü yönetimi, maka 

mm asil sahipleri değil. Arkalarında halk 
desteği yok.

Demokratik değil, antidemokratikler...
Vekil veya vekilin vekili...
Ayrıca, yapılacak son operasyonun 

altında sendikal çekişmeler var.
CHP’li belediye yönetimi döneminde 

Belediyede görevli memurlar adına, 2 
Şubat 2011 günü, DİSK’e bağlı TÜM-BEL 
SEN ile Gemlik Belediyesi arasında toplu 
sözleşme görüşmeleri başlatıldı.

Taslak sözleşme hazırlandı.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 

bir ay sonra görevinden alındı.
MHP’den ayrıldığını söyleyen Mehmet 

Çelik Ve CHP’de iken partisine ihanet 
eden Muharrem Sarı, başkanvekilliği 
seçimlerinde koltuk pazarlığı karşılığı 
AKP’nin adayını destekleyince, Belediye 
de yönetim değişti.

Yeni yönetim, TÜM - BEL SEN ile yapı 
lan sözleşme girişimini fesh etti.

Nasıl olduysa Belediye memurları rüz
gara uyarak sendika değiştirdiler.

Ve ülkücü sendika olan Türkiye Kamu 
Sen’e bağlı, Türk Yerel Hizmetler Şendi 
kasına geçtiler. Ardından Belediye ile 
toplu sözleşme imzalandı.

Habere göre, Belediyedeki memurlara 
Başkanvekili Nazmi Koçak’ın baskısının 
sertleştiği bildiriliyor. Memurların iktidar 
yanlısı, Belediyede sadece 6 üyesi bulu
nan Tüm Bel Sen’e geçmelerinin istendi 
ği belirtiliyor.

Post kavgasından nerelere geldik.
Gariban memurlara, sendika hakkının 

tanınmasından sonra, dama taşı gibi oy 
nuyorlar.

Onlar da dik durmasını bilmiyorlar.
Memurun iradesi değil, onları yöneten

lerin iradesi söz konusu..
Anlaşılan Mehmet Çelik ile Refik Yılmaz 

arasında bu konuda anlaşmazlık çıktı.
Yılmaz ile Çelik, neden bu konuda ayrı 

lığa düştüler bilin bakalım.
Belediyede yolun sonu görünmeye baş 

tayınca, kavga da paylaşım kavgası büyü 
yor da ondan...

Gider ayak ikisi de kadrolarını oluştur
maya çalışıyorlar. Bu durum AKP içinde 
Yılmaz’a karşı seslerin yükselmesine 
neden oluyor.

Durum bakalım daha neler göreceğiz ve 
duyacağız. Gün ola, harman ola...

GTB ve GTSO yöneticileri 
Yalova’da Hisarcıklıoğlu

ile buluştu

Yalova Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından düzenle
nen "İş Dünyasına 
Yön Verenler" ödül 
törenine Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Gemlik 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
başkanları ile yöne
tim kurulu üyeleri 
de katıldı.
Törenin onur 
konuğu olan TOBB 
Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, 
törenden sonra

Oda Başkanları ile 
biraraya geldiler. 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile Ticaret 
Borsası seçimle

riyle ilgili bilgilerin 
paylaşıldığı toplan
tıdan sonra 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı 
İlhan Acar, Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’na 
zeytin ticaretindeki 
ve ekonomideki 
durgunluk 
konusun da 
bilgiler verdi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyeleri de 
Hisarcıklıoğlu’yla 
biraraya gelerek 
çeşitli konularda 
bilgi alışverişinde 
bulundular.

Gemlik Nakliyeciler 
Derneği yeni yöne
timine seçilen 
Osman Sertaslan 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, nezaket 
ziyaretlerine 
başladı.
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği Başkanı 
Osman Sertaslan, 
ikinci başkan 
Fehmi Aslan, yöne
tim kurulu üyesi 
Salih Diş, Rodaport 
Genel Müdürü Ali 
Açıl, Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet 
Yavuz, Operasyon 
Müdürü Serkan 
Dağdelen, 
Sundurma Şefi 
Sinan Mermut’u 
ziyaret ederek, 
Limancılık ve 
nakliyecilik konu
larında fikir alışver
işinde bulundular.

Rodaport Genel 
Müdürü Ali Açıl, 
dernek yöneticile 
rine başarılar diler 
ken, taşımacılık 
sektöründe Roda 
port’un üzerine 
düşen görevlerde 
her zaman yardımcı 
olacağını söyledi. 
Gemlik Nakliyeciler

Derneği Başkanı 
Osman Sertaslan 
da Rodaport’un 
nakliyeci esnafının 
yanında olmasın
dan mutluluk duy
duklarını, limanları
na gelecek her 
türlü yüke hizmet 
verecek araç ve 
gereçin tam olarak

yetecek kapasitede 
olduğunu belirtti. 
Sertaslan, Gemlikli 
nakliyecilerin 
bölgedeki tüm 
ihtiyaç sahiplerine 
araç temin etme 
gücünde olduk
larını söyleyerek, 
ilgilerinden dolayı 
teşekkür etti
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AYRINTI
Erhan İZGİ

CHP'nin Yerel Yönetimlerle İlgili Bursa'daki Konferansı
Cumhuriyet Halk 

Partisi 21 Şubat 
Perşembe günü, 
Bursa Merinos 
Kongre 
Merkezi'nde yerel 
yönetimlerle ilgili 
bir konferans 
düzenledi. 
Konuşmacı olarak 
Partinin genel 
başkan yardımcısı 
Gökhan Günaydın 
görevlendirilmişti. 
Hafta içi olmasına 
karşın ilgi oldukça 
iyiydi.
Salon hemen 

hemen yurttaşlar 
tarafından doldu
rulmuştu. Saat 
15.30 da başladı 
konferans.

Bursa kadın kol
ları başkanının 
sunuş konuş
masından sonra il 
başkanı konuştu 
ve asıl konuşmacı

Gökhan Günaydın 
söz aldı.

Yerel yönetimlerin 
işleyişi konusunda 
katılımcıları bil
gilendirdi. Büyük 
şehre katılan 
ilçelerin, beldelerin 
ve köylerin konu
munu kısaca; ama 
çarpıcı bir biçimde 
belirtti. Kendi 
kendime Gemlik'i, 
Umurbey'i, 
Kumla'yı ve 
Kurşunlu'yu 
düşündüm. Bu 
yerleşim birimleri 
büyük şehrin 
nimetlerinden nasıl 
da yararlanıyorlar- 
mış da haberimiz 
yokmuş!

Gökhan 
Günaydın, ülkede 
tarımın ve hay
vancılığın can çe 
kiştiğini, köylünün 
çaresizliğini,

devletten destek 
göremeyişini 
somut örneklerle 
anlattı. Buğdayın 
fiyatının düşme
sine karşın mazot, 
gübre ve ilâç fiyat
larının olabildiğine 
yükseldiğine 
değindi. Bu gün bir 
litre mazotun 7 kg 
buğdaya eş 
değerde olduğunu 
sayısal verilerle 
ortaya koydu. 
Günümüzde AKP 
iktidarı sayesinde 
Gürcistan'dan 
saman ithal eden 
ülke konumuna 
geldiğimizi dil
lendirdi.

Hayvancılık da 
içler acısı bir 
durum arz ediyor
du. Sözüm ona 
köylünün tasarru
funda olan EBK'nin 
besicileri nasıl zor

| durumda bıraktığı 
anlatıldı. 11 liraya 
mal olan löp etin 
kasaplarda 24 
liranın üzerinde

■ satılması hem 
tüketiciyi hem de 
hayvan yetiştirici
lerini nasıl sıkıntıya 
soktuğunu da vur
gulandı.

Gökhan, 
köylümüzün, 
Müslüman 
başbakana 
inandığını; ama 
bize inanmadığını 
esprili bir dille 
anlattı. Biz iktidar 
olursak mazotu 1.5 
liraya indireceğiz 
dedik. Çünkü 
mazotun mal oluş 
fiyatı 1.5 liraydı, 
sadece bundan 
vergi alınmayacak
tı. Bizim saf 
köylümüz birilerine 
inanıyor ama 
ondan yana olan
lara nedense 
kuşkuyla bakıyor
du. Bu nedenle 
onu inandırmak 
için gerekli çabayı 
göstermek zorun
dayız.

Gemileri, gemi- 
cikleri olan yoksul 

muhteremler mazo
tu 1.5 liraya alırken 
zengin köylümüz 
Müslüman 
Başbakanımız 
sayesinde mazotu 
4.5 liraya alıyor. 
Sonra uçakları olan 
fakir vatandaşlar 
da uçaklarına 
yakıtlanr 1.5: liraya. 
alırken yer 
yerinden mi oynu 
yor?

Ama köylümüz 
traktörüne mazotu 
1.5.liradan koyarsa 
devletin bütçesi 
açık verir, yer 
yerinden oynarmış, 
bunun için köylü 
mazotu 4.5 liradan 
almalıymış mem
leketin yüce men
faatleri açısından. 
Bu AKP muhterem
lerinin sözü.
Şimdi biz soralım 

Müslüman 
başbakanımız 
ekmekten katma 
değer vergisi 
alırken pırlantadan 
neden katma değer 
vergisini almaz 
acaba?

Hani AKP yetimin 
hakkını yemezdi? 
Yoksulu, zavallıyı 

korurdu, kul hakkı 
nedir bilirdi değil 
mi?

Toplantıya 
katılanların ortak 
düşüncesi: CHP 
kendi gündemini 
ve gerçekleri 
ortaya koymalı, 
halkı ilgilendiren 
konuları sürekli 
gündemde tutmalı 
biçimindeydi.
Asla ve asla i 

AKP'nin gündem
ine ortak olmamalı, 
ülkedeki işsizliği, 
yolsuzluğu,: adalet
sizliği. ve hukuksu
zluğu dile getirmeli 
deniliyordu.
Aklın yolu, birdir. 

CHP iktidar olmayı 
düşünüyorsa aklın 
ve bilimin gücün
den yararlanmak 
zorundadır^ 
Gemlik'te CHP 
yerel seçim çalış
malarına başla
madan eleştiri ve. 
özeleştiri mekaniz
masını kullanmak 
zorunda. Eğer 
bunu yapmazsa 
seçim sürecinde 
birtakım sıkıntılarla 
karşılaşabilin! -

mııııiı mı siMmıııı
SATILIK IİH1H
Eşref Dinçer Mahallesi 

1. Dere Sok. No: 3 
Asilhan Atay İş Merkezi 

Kat: 4 No : 54 
Gemlik / BURSA 

adresindeki 40 m2 
dükkan satılıktır.

02123738682

RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ 
ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK 

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
MEZUNU ÇALIŞMA 

ARKADAŞLARI ARIYORUZ.
ARŞEN ELEKTRİK
Orhangazi Cad. No : 19/2 

GEMLİK
Tel : 0 224 513 40 45 

GSM : 0 533 436 56 09

Armutlu’da elektrik ve 
tesisat işlerinde 

çalışacak elektrik ustası 
ve kalfa aranıyor

0 532 5697609

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

I GÜND« DflVflİK BASILIR

MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE
5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 

HAZIR ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Müracaat Tel :

0 532 283 59 19

Zengin çeşit ve 
kataloglarımızı görmeden 

karar vermeyin...
40 YILLIK TECRÜBEMİZ 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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HoB f uaıım 32 Bin ^isi M itti
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde düzenle
nen, Mobilya, 
Dekorasyon ve 
Aksesuarları Fuarı 
(MODEKS) sona erdi. 
196 firma ve firma 
temsilciliğinin 
katılımı ile 5 ayrı 
salonda yapılan fuar, 
42 ülkeden 31 bin 
827 kişi tarafından 
ziyaret edildi.
Faruk Saraç Tasarım 
Meslek Yüksek 
Okulu tarafından 
stand, yatak odası, 
yemek odası, genç 
odası, modern 
koltuk, klasik koltuk, 
aksesuar, sandalye, 
yatak, baza, ofis 
mobilyası ve duvar 
ünitesi adı altında 11 
kategoride 'En İyi

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

Ürünler Yarışması' 
düzenlendi. Faruk

malar belirlendi.
Firmalara plaketlerini

Ersözlü, 
Anadolu'nun en

Saraç Tasarım MYO 
personelinden 
oluşan jüri üyeleri 
tarafından yapılan 
değerlendirmede 
dereceye giren fir-

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik verdi. 
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık AŞ Genel 
Müdürü İlhan 

büyük mobilya fuarı 
niteliğinde hazır
lanan fuarla sektöre 
hızlı bir giriş yaptık
larını söyledi.

Türkiye'deki 114 
bin taksinin toplu 
taşıma aracı statü 
sünden çıkarıldı, 
taksiler de engelli 
rampası bulundur
ma zorunluluğun
dan kurtuldu.
Bu konuda, 2005'te 
yürürlüğe giren 
5378 sayılı Özür
lüler Kanunu'nun 
geçici 3. mad
desinde "Büyük 
şehir belediyeleri 
ve belediyeler, 
şehir içinde kendi
lerince sunulan ya 
da denetimlerinde 
olan toplu taşıma 
hizmetlerinin özür
lülerin erişilebilir
liğine uygun 
olması için 
gereken tedbirleri 
alır. Mevcut özel 
ve kamu toplu 
taşıma araçları, bu 
kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten 
itibaren yedi yıl 
içinde özürlüler 
için erişilebilir 
duruma getirilir" 
ibaresi yer alıyor. 
Bu yasaya göre 
2013 yılı Temmuz

ayında toplu taşı
ma araçlarının 
engellilerin kul
lanımına uygun 
olacak şekilde 
özürlü rampası ile 
hizmete sunulması 
gerekiyordu. 7 
Temmuz tarihinde 
engelli rampası 
bulunmayan toplu 
ulaşım araçlarının 
çalışma ruhsatları 
iptal edilecek ve 
bu tarihte esnafın 
tekrar ruhsat 
alması gerekecek
ti.Büyükşehir 
belediyesi 5216 
sayılı kanununun 
bazı maddelerinde 
"toplu taşıma 
araçları ve taksi" 
ibarelerinin yer 
alması ise taksinin 
toplu taşıma 
aracından ayrı 
tutulduğunu gös
teriyor. Buna rağ
men engelli ram
pası zorunluluğu 
noktasında 
büyükşehir 
belediyeleri taksi
leri de yasa kap
samına alarak 
işlem yapıyordu.

KAYIP
Şirketimiz için yaptırmış 

olduğumuz 1 adet kaşemiz 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

GÖKHAN GIDA 
Gökhan Kurulkan

MATBAAMIZDA ÇALIŞACAK 
ÇIRAK ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

Tel: 513 96 83GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

KİMLİK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.qemlikkorfezgazetesi.com

http://www.qemlikkorfezgazetesi.com
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II 16'lar zaferi kutladı
Gemlik Belediye 
Spor U 16 Takımı 
farklı galibiyetler 
serisini devam 
ettiriyor. Grubun 
güçlü temsilcisi 
Orhangazi 
Compenante'yi 
deplasmanda 2-0 
ile geçen Gemlikli 
gençler, ilçe der- 
bisinde karşılaştık
ları Karadeniz Spor 
U 16 takımına ise 
acımadı. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Suni 
Çim Saha 
Tesislerinde 
yapılan karşılaşma
da rakip filelere 
tam 20 gol gön
deren Gemlik 
Belediye Spor U 16 
takımı rekora imza 
attı. Grubunda 5 
maçta 51 gole 
ulaşan mavi beya
zlı gençler, 
kalesinde ise 
sadece 1 gol 
gördü.
Kulüp Başkanı 
Turan Alkış, farklı

galibiyetlerle 
dikkatleri çeken, 
rakiplerini 
kıskandırıp, korku
tan U 16 takımına 
İmren Izgara 
Salonunda yemek 
verdi. Aynı zaman
da yönetim kurulu 
üyeleri olan 
belediye meclis 
üyeleri Aydın 
Bayraktar, Çiğdem 
Kuş, Abdullah 
Özden, Necmettin 
Rama, Zafer Ülgen 
ve Binali Derin'in 

yanı sıra kulübün 
başarılı teknik 
direktörü Haydar 
Yiğit ve futbolcu
ların katıldığı 
yemek tam bir 
zafer kutlamasına 
dönüştü.
Kulüp Başkanı 
Turan Alkış, "Bu 
çocuklarla gurur 
duyuyoruz" 
derken, Antrenör 
Haydar Yiğit'te, 
geçen yıl Türkiye 
Şampiyonası 
elemelerinde elde 

edilen başarıyı bu 
yıl şampiyonlukla 
taçlandırmak iste
diklerini belirtti. 
Yiğit, Gemlik 
halkının desteğinin 
devam etmesi 
halinde, U 16 
Takımının başarıla 
nnın süreceğini 
sözlerine ekledi. 
Meclis üyeleri de 
genç futbolcuları 
yürekten kutladık
larını ifade ederek, 
başarıla nnın 
devamını dilediler.

CİTMEYEHftKKftZMİDIlftR

Kestel'de yapılan 
Okullar arası kara 
te müsabakaların
da Gemlik Dojo 
Karate Spor 
Kulübü öğrencileri 
büyük bir başarı 
kazandı. GTSO 
Gazi İlkokulu 
Öğrencisi Ömer 
Badoğlu ve Şehit 
Ethem Yaşar 
İlkokulu Öğrencisi 
Melis Akyıldız 
Kumite kategori
lerinde üçüncülük 
elde ederken, Lale 
Kemal Kılıç İlkoku
lu Öğrencisi Emre 
Demir'de Kata kat
egorisinde üçüncü 
oldu. Mayıs ayında 
yapılması bekle

nen Türkiye 
Şampiyonasında 
mücadele etmeye 
hak kazanan 
başarılı karateciler 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili 
Aydın Bayraktar ve 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı'yı 
makamında ziyaret 
ettiler. Dojo 
Spor Kulübü 
Antrenörü Gökhan 
Özler ile birlikte 
Gemlik Belediye 
sini ziyaret eden 
başarılı karateciler, 
Türkiye 
Şampiyonasında 
da Gemlik'i 
başarıyla temsil 
etme sözü verdiler.
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GEMUKSPOB ZORLU OESTEK BEKLİYOR
E 
E 
r

Seyfettin SEKERSÖZ

Süper Lig B 
grubunda play-off 
hesapları yapan 43 
puanlı Gemlikspor 
evinde oynayacağı 
44 puanlı 
Bağlarbaşıspor 
maçında taraftar
larından destek 
bekliyor.
Çarşamba günü 
Gemlik İlçe stadın
da saat 14.30 da 
oynanacak maçta 
Gemlikspor Taraftar 
Grubunun desteği 
büyük önem 
taşıyor.
Son iki maçında 5 
puan kaybederek 
ilk 3 hedefinde 
büyük kayıp 
yaşayan 
Gemlikspor, 
Çarşamba günü 
oynayacağı 
Bağlarbaşı maçına

GECKİ05• •

M»

Bağlarbaşı maçını beyazlılar, daha cisi Gençlergücü ile
galibiyetle kapamak sonra deplasmanda karşılaşacak.

maçını ise evinde 
Duaçınarıspor ile 
oynayacak.

mutlak 3 puan için 
çıkacak.
Bitime 3 maç kala isteyen kırmızı İnegöl'de grup ikin- Gemlikspor son

BESNİ: 55HHMHM

hta

Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik 
Belediyespor 
Minikerkekler 
Basketbol takımı C 
grubunda ki 
maçlarında devam 
ediyor.
Mudanya Spor 
Salonu’nda 
oynadığı Nilüfer

Eğitim Kurumlan 
Spor Klübünü 
seyircisi önünde 
farklı yendi.
İlk periyodu 13-6 
önde kapatan 
takımımız ikinci 
periyodu da 22-10 
önde tamamladı. 
Üçüncü periyot da 
farkı açarak skoru 
38-16 getiren minik 
takımımız son

periyotta da üstün
lüğünü korudu ve 
maçı da 55-16 önde 
tamamladı.
Takım sorumlusu 
İbrahim Tokgöz, 
"Bu galibiyetle 
gurumuzda ki 
diamızı sürdürdük. 
Haftaya guruptaki 
son maçımızı 
oynayacağız.
Galibiyet durumun

da 2. Olarak bir üst 
tura çıkacağız.
Gurup 
üçüncülüğümüzü 
garantiledik ve bir 
üst tura çıktık. 
Sezon başında 
Nurullah Targıt 
antrenörümüz ile 
birlikte hedefledi 
ğimiz bir üst tura 
çıkmayı 
başardığımız için 

oyuncularımızı kut
larız. Şimdi sıra bir 
üst grupta başarıyı 
yakalamak.
Oyuncularımızın bu 
sene göstermiş 
olduğu perfor
manstan son dere 
ce mutluyuz.
Çocuklarımızın her 
zaman yanında 
olarak onlarla bera 
ber hedefe ulaşa

cağımıza gönülden 
inancımız tam.
Sayın Nurullah 
Hocam ve ben her 
zamanda onların iyi 
birer basketbolcu- 
luklarının yanında, 
zeki, çevik ve aynı 
zamanda sportmen 
birer oyuncu 
olmaları doğrul
tusunda gayret sarf 
etmekteyiz." dedi.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Milli Mil İİİM Sigortada "stopaj iadesi" uyarısı
Bankalar, bakana 
31 ayrı ücret ve 
komisyon için 
“çözeceğiz” 
sözünü verdi. 
Kredi kartları başta 
olmak üzere, 
bankaların talep 
ettiği 31 kalemdeki 
ücret ve komisyon
lar, banka genel 
müdürlerinin 
katılımı ile Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı'nda 
masaya yatırıldı. 
Habere göre 
toplantıda 
Bankalar Birliği 
Başkanı Hüseyin 
Aydın, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı 'ya 
"sorunu çöze
ceğiz" sözü verdi. 
Bakan Yazıcı, 
bankaların bazı 
ücretleri alması

Benzine zam "gafa getirdi
TÜİK verilerinden 
derlednen bilgilere 
göre, son 9 yılda 
(2004-2012) LPG'li 
otomobil sayısı 
yüzde 350 oranında 
artışla 793 bin 81 
adetten 3 milyon 
569 bin 143 adete 
ulaştı. Öte yandan 
2012 yılında LPG'li 
otomobil sayısında
ki artış bir önceki 
yıla göre yüzde 10 
artarken söz 
konusu yılda trafiğe 
kayıtlı otomobiller 
içerisinde LPG'li 
otomobil oranı 
yüzde 41,3 oldu. 
Söz konusu dönem 
de benzinli otomo

gerektiğini belir
tirken, ancak 
önemli olanın bun
ların şeffaf şekilde 
vatandaşa duyurul
ması olduğunu 
söyledi.
Yazıcı, vatan
daşların 
sözleşmelerin altı
na küçücük yazılan 
uyarı yazıları 
nedeniyle yeterince 
bilgilendirilmediği- 

bil sayısı ise yüzde 
27,8'lik azalışla 4 
milyon 62 bin adet
ten 2 milyon 929 
bin adete geriledi. 
Aralık sonu 
itibariyle 2012 yılın
da trafiğe kayıtlı 
otomobil sayısı 8 
milyon 648 bin 875 
adet olarak gerçek
leşirken son 9 yıllık 
dönemde otomobil 
sayısındaki artış 
yüzde 60,1 oldu. 
2004 yılında otomo
bil sayısı 5 mil yon 
400 bin düzeyin 
deydi.
TÜİK verilerine göre 
trafiğe kayıtlı araç 
sayısı 17 mil 

ni ifade etti. 
Toplantıda bazı 
kredi lerin sigorta 
kapsamı dışına 
çıkarılması da ele 
alınırken, Bakan 
Yazıcı tüketici 
kredileri için sigor
ta gerekmediğine 
ve bu ücretin 
fazladan vatandaş
tan alındığına 
dikkat çekti 

yon 33 bin 413 
oldu. "Sokakta 
gordugumuz her 10 
binek araçtan 4'ü 
otogazlı" 
LPG'li araç sayısın
da son yıllarda 
yaşanan artışa 
ilişkin değer
lendirmede bulunan 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye 
LPG Meclis Başkanı 
Yağız Eyüboğlu, 
LPG'nin sadece 
Türkiye'de değil, 
aynı zamanda 
dünyada da en çok 
tercih edilen alter
natif yakıt olduğunu 
söyledi.

Bireysel emeklilik 
sigortalarından 10 
yılı tamamlamadan 
ayrılanlara, ana
paradan kesilen 
stopajın iadesi için 
başvuru süresi 29 
Ağustos'ta sona 
eriyor.
Bireysel emeklilik, 
birikimli hayat sis
temi ve diğer şahıs 
sigortalarından 10 
yılını tamamla
madan veya 56 
yaşını doldur
madan sistemden 
ayrılanlara, ana
paralarından 
kesilen yüzde 
15’lik stopajın 
iadesi için başvu

ru süresinin 29 
Ağustos’ta sona 
ereceği 
bildirildi.
Bireysel emeklilik, 
birikimli hayat 
sistemi ve diğer 
şahıs sigortaların
dan 10 yılını 
tamamlamadan 
veya 56 yaşını 
doldurmadan sis
temden ayrılanlara, 
anaparalarından 
kesilen yüzde

I 15’lik stopajın 
iadesi için 
başvuru süresinin 
29 Ağustos’ta sona 
ereceği bildirildi. 
Türkiye Sigorta 
Reasürans ve 
Emeklilik Şirketleri 
Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Recep Koçak, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, 6327 
Sayılı Bireysel 
Emeklilik Tasarruf 
ve Yatırım Sistemi 
Kanunu’nda geçen 
yıl çok önemli 
değişiklikler 
yapıldığını belirtti. 
Bunlardan birinin

de tasarrufların 
ödenmesi aşa
masında yapılan 
vergi uygulamaları 
olduğunu ifade 
eden Koçak, 
geçmişte sistem
den 10 yılını 
tamamlamadan 
veya 56 yaşını 
doldurmadan 
ayrılışta anapara 
ve getiri toplamı 
üzerinden yapılan 
yüzde 15 stopaj 
kesintisinin, yeni 
düzenlemeyle 
sadece getiri 
üzerinden kesinti 
yapılması şeklinde 
sınırlandığına 
dikkati çekti. 
Koçak, şunları 
söyledi: "Stopaj 
kesintisinin, 
tüm birikim 
üzerinden yapıl
ması uygulaması 
yasa uyarınca 
29 Ağustos 2012 
tarihinde sona 
erdi. Yeni yasayla 
vergi kesintisi 
sadece gelir 
üzerinden 
yapılıyor.
Yasaya eklenen 
geçici madde ile 
daha önce sistem
den çıkmış olanlar
dan anapara 

üzerinden kesilen 
vergi iade ediliyor. 
Sistemden erken 
çıkış yapanlar, iade 
için kendi emeklilik 
şirketlerine başvu
rarak süreci 
başlatabilirler.
Vergi iadesini ala
bilmek için sigor
talıların, kendi sig
orta şirketlerinden 
alacakları dilekçe 
ve poliçe örneğini 
Büyük Mükellefler 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı 
Vergilendirme 
Grup Müdürlüğü’ne 
göndermeleri, eğer 
daha önce bu 
konuda dava 
açmışlarsa ilgili 
yargı mercine vere
cekleri 'feragat 
dilekçesini’ de bu 
evraklara ekleme 
leri gerekiyor.” 
Koçak, stopaj iade
si talebinde zaman 
aşımı bulunduğunu 
da dikkati çekerek, 
düzenlemeden 1 
Ocak 2007 
tarihinden önce 
sistemden ayrılan- 
lara iade yapıl
masının ise 
söz konusu 
olmadığını 
sözlerine ekledi.

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

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

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

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

HASTANELER
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

RESMİ DAİRELER

BELEDİYE

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

DENİI OTOBÜSÜ

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

VAPUR - FERİBOT

OTOBÜS

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4508 

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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14:15-17:00-20:15 
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18:00-20:15 
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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.

ınMâfta

GEMLİK

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, u etap <j 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi; yeşil alanı, otoparkı ve daha — 
bir çok yeniliği,jle de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor... *

Erken Ödeme Avantajı

Akıhcı 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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A Hemen Arayın!

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
(Altınşehir Mh.' Ata Blv; No:5 Gizemler IşMrk;

f Kat:3 D:21 Nilüfer /.BURSA ,,..
Jel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533)477 14 48 i(

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / SURSA

ltel:0224 514 48 41

info@aliberkerakinci.com

B 0(224)
4417244 |LCumhurtykı

. ■ Ortı.nrye VenıMh 
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• ■ Kayhan Mh. Gemlik

Dr Zıya
KrtyaMh

0 BURSA ILI / GEMLİK İLÇESİ / 
▼ YENİ MAHALLE/ÇUKURBAHÇE MEVKİİ
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattin DEMİR/Emlak Müşaviri

■Mİ

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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118 MTSI itlliM 
Binli Mı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Oda 
sı ile TEB Gemlik Şubesi ara 
sında oda üyelerine yönelik, 
uygun faiz sağlayan kredi pro- 
tokolü imzalandı. Sayfa 4’de

30 yıldır Gemlik Muhtarlar Derneği başkanlığı yapan Idris Kurt, görevinLN^ıî^^anji’ye devretti

Humarlar Oerneöi'nit lölıel ieöisti
Gemlik Muhtarlar Derneği’nin 30 yıllık 
Başkanı İdris Kurt, dün Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda yapılan derneğin genel kurul 
toplantısında nöbeti devretti.
Kurt, yaptığı konuşmada görevden ayrılma 
zamanının geldiğini belirtti. Dernek aidat
larının aylık 10 liradan 15 liraya çıkanlniasa 
karar verilirken, dernek gelir gider tahmini 
bütçesi ise 24 bin lira olarak kabul edildi. 
Daha sonra yapılan seçimlerde, dernek 
başkanlığına Necmettin Şanlı getirildi. 2’de

yargılanan belediye 
personeli 

fldliye’ye sığmadı
Cumhuriyet Savcılığınca Gemlik Bele 
diyesi’nde başlatılan soruşturma 
sonucu haklarında dava açılan Gem 
İlk Belediyesi eski başkan yardım
cıları Cemil Acar ve Özkan Ateşli ile 
40 a yakın Belediye personeli hakkın
da açılan davaların birine daha dün de 
vam edildi. Yargılanan Belediye me 
murlarının sayısının çok olması Adli 
yede izdihama yol açtı. Sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bir ilk...
Gemlik Muhtarlar Derneği’nin dün 

genel kurul toplantısı vardı.
Muhtarlar Derneği’nin 30 yıldır değiş 

mez Başkanı olan Idris Kurt görevi 
bıraktı.

30 yıl aynı derneğin başında kalmak 
ve bu süre içinde her genel kurulda üye 
terden güven almak kolay bir iş değil.

Demek ki Idris Kurt, 1983 yılında 
göreve başlamış.

O gün doğan bir çocuk, bugün 30 
yaşında olur.

Bu çocuk aile kurmuş, çoluk çocuğa 
kavuşmuş, iş güç sahibi bir bireydir.

Idris Kurt, kim bil ir kaç tane köy ve 
mahalle muhtarı görmüştür.

Devamı sayfa 4’de

.1^ duka ityeHM anayaulatUL

* 7-8 kişilik sınıflar Daha özel yayınlar
Esnek çalışma saatleri 

Öğrenci koçluğu

2013-2014 « @ gemlik@birey.com’D V twitter/gemlikbirey .....1 .. . a 3 www.gemlikbirey.com

Daha özel denemeler 
Aile Eğitim Danışmanlığı

http://www.manastiremlakqemlik.com
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30 yıldır Gemlik Muhtarlar Derneği başkanlığı yapan Idris Kurt, görevini Necmettin Şanlı’ya devretti

Muhtarlar Derneğimle nöbet değişti

Gemlik Muhtarlar 
Derneği’nin 30 yıllık 
Başkanı İdris Kurt 
nöbeti devretti. 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği’nin dün 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda yapılan 
Genel Kurul toplan
tısında yeni yönetim 
kurulu üyeleri belir
lendi.
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt, 
açılışta yaptığı konuş
mada, görevden ayrıl
mak zamanının 
geldiğini söyledi. 
Daha sonra, Divan 
Heyeti seçimleri 
yapıldı.
Adliye Köyü Muhtarı 
Ali Çelik divan baş 
kanlığına getirilirken, 
divan katipliklerine de 
Cengiz Üçkardeş, Sa 
lih Özkardeş getirildi. 
Saygı duruşu ve İstik
lal Marşı’nın söylen
mesinden sonra gün
dem maddelerinin gö 
rüşülmesine geçildi. 
Divan Başkanı Ali 
Çelik, Büyükşehir 
Yasası’nda yapılan- 
değişiklik ile köy 
muhtarlarının mahalle 
muhtarı olacağını 
belirterek, 
“Önümüzdeki yıl 
mahalli seçimler 
yapılacak. Büyükşehir 
Belediyelerine 
bağlanacak olan 
köyler, artık Büyük 
şehir’in bir mahallesi 
haline gelecek.
Köylere Büyükşehir

NecmettinŞanlı-idrisoKurt

Belediyesi hizmet 
götürecek. Bu durum
da muhtarların öne 
çıkması gerekir.
Büyükşehir 
Belediyesi, Mahalli 
parlamento olacak. 
Gemlik siyasi parti
lerin münakaşaların
dan çok çekti. 
Bu meclislere siyasi 
kavga yerine hizmet 
yapacak arkadaşları 
seçmeliyiz.” dedi.

NECMETTİN ŞANLI 
BAŞKAN OLDU 
Daha sonra, Dernek 
yönetim ve denetim 
kurulu raporları oku
narak kabul edildi. 
Dernek aidatlarının 
aylık 10 liradan 15 
liraya çıkarılması 
kabul edilirken, 
dernek gelir gider tah
mini bütçesi ise 24 
bin lira olarak kabul 
edildi. Daha sonra 
yapılan seçimlerde 
Dernek Başkanlığı’na 
Necmettin Şanlı 
getirilirken, yönetim 

kurulu üyeliklerine de 
Nazmi Sevim, 
Hüseyin Meriç, Sevim 
Koçdemir, Nuri Çakır, 
Memduh Başaran, 
Kemal Karadeniz, 
Cengiz Üçkardeş, 
Mümin Kıran, Mustafa 
Duran ve Ramazan 
Yıldız seçildiler. 
Denetleme Kurulu 
üyeliklerine ise;
Ayhan Gündoğdu, 
Özcan Şahin ile 
Doğan Kosova 
seçildiler.
DERNEK OTURMA 
YERİ DEĞİL 
Engürücük Köyü 
Muhtarı Osman Çelik, 
genel kurulda, yöne
tim kurulu seçim
lerinin liste halinde 
yapılması gerektiğini, 
isteyenin beğen
mediği kişiyi silmesi 
nin demokratik hak 
olduğunu söyledi. 
Çelik, “Muhtarlar 
Derneği oturma yeri 
değil, hizmet merkezi 
olmalı” dedi.
Dilekler bölümün de 

ise Divan Başkanı Ali 
Çelik söz alarak, 
Gemlik’te iki tane 
Muhtarlar Derneği var 
bunun tek dernek 
çatısı altında toplanıl
masını istedi. 
Hisar Mahallesi 
Muhtarı Şükrü 
Kocabıyık ise, Adrese 
Dayalı sistem ile 
Mahalleden habersiz 
taşınan sakinlerin 
nakil almadan gittiği
ni, ama o mahallede 
oturduğu sanıldığı 
için arandığında 
bulunamamasını 
eleştirdi ve çözüm 
getirilmesini istedi. 
Ayrıca, PTT tebligat
larını getiren görev 
İllerin evde kimseyi 
bulamayınca muhtar
lara bu tebligatları 
getirdiğini, bunun ise 
vatandaşla muhtar 
arasında tartışmalara 
neden olduğunu, 
muhtarların hakarete 
varan davranışlarla 
karşı karşıya kaldığını 
söyledi. Kocabıyık,

“Tebligatı almayan 
muhtar mahkemeye 
verili yor. ” dedi.
Genel Kurula 
Belediye Başkanvekili 
Aydın Bayraktar, ÂKP 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz ve yönetim 
kurulu üyeleri, MHP 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu ve yönetim 
kurulu üyeleri ile CHP 
yönetim kurulu 
üyeleri ve belediye 
meclis üyeleri ile İl 
genel meclis üyesi 
Ercan Barutçuoğlu ve 
daire müdürlerinden 
bazıları katıldı.
SİYASİLER 
KONUŞTU 
Genel kurul da söz 
alan MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, yaptığı konuş
mada, Büyükşehir 
Yasası’nın değişme
siyle köylerde sorun
ların yaşanacağını, 
köylerin tüzel kişilik
lerinin kaldırılacağını 
belirterek, “Bugün 
köylerimizde 2/B 

yasası sorunları var, 
mahallerin de sorun
ları var. Yeni yasa ile 
köyler Büyükşehir 
Meclisi ve başkanı 
seçimlerinde oy kul
lanacak. Kongrenin 
hayırlı olmasını diliy
orum” dedi.
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ise 
konuşmasında 
Köylerin Büyükşehir 
sınırları içine alın
masıyla sorunlarının 
çözüleceğini 
belirterek, “Bize ne 
düşürse yapmaya- 
haztrız. Yeni yönetim 
isterse dernekler 
arasında arabulucu 
olabiliriz." dedi. 
Divan Başkanı Ali 
Çelik ise, “Muhtarlar 
Derneği bu sorunu 
kendi içinde çözer” 
yanıtını verdi. 
Belediye Başkan veki 
li Aydın Bayraktar ise 
konuşmasında, genel 
kurulun hayırlı 
olmasını istedi ve 
yeni yönetime 
başarılar diledi. 
Genel kurulda konuk 
olarak bulunan Ferhat 
Kurt ise, babası İdris 
Kurt’un görevi bırak
masının isabetli 
olduğunu, bu kararın 
aile içinde alındığını 
söyledi. “O aranızdan 
ayrılmadı, daima 
sizinle olacak. 30 
yıldır bu derneği bir
likte yönettiniz. 
Artık fahri başkanınız 
olacak” dedi.

Yargılanan belediye personeli fldliye’ye sığmadı
Cumhuriyet Savcılığınca 
Gemlik Belediyesinde 
başlatılan soruşturma sonucu 
haklarında dava açılan Gemlik 
Belediyesi eski başkan 
yardımcıları Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli ile 40 a yakın 
Belediye personeli hakkında 
açılan davaların birine daha 
dün devam edildi.

Gemlik Belediyesine alınan 
bilgisayar ve sarf malzemeleri 
alımında görev ihmali, devleti 
zarara uğrattıkları gerekçe
siyle, memurlar hakim karşısı
na çıktı.

ADLİYEYE 
SIĞMADILAR 
Dün saat OO.oo da başlayan 

duruşma nedeniyle, yargılanan 
Belediye memurlarının 
sayısının çok olması Adliyede 
izdihama yol açarken, 
mahkeme salonu önü tama
men dolarken, görevli personel 
tek tek hakim karşısına 
çıkarıldılar.
Duruşma salonunun önü, mer
divenler ve Adliye önü dün 

ifade veren belediye person
eliyle dolu olması Adliye’ye 
giriş ve çıkışlarda sıkıntıya 
neden oldu.
Öte yandan, bütün daire amir
lerinin yargılanması nedeniyle 
Adliye’de olması üzerine, 
Belediyede bir çokdairede 
yetkili müdür görev 
yapamadı.
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Otomobil jolandırıcılan operasyonu
Yalova'da lüks oto
mobil sahipleriyle 
irtibata geçerek bu 
kişileri dolandırıp 
araçları üzerlerine 
geçiren şebeke 
çökertildi. 5 kişiyi 
gözaltına alan 
polis, 3 araca el 
koydu.
Yapılan bir ihbarı 
değerlendiren 
Yalova Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekipleri, 
piyasa değeri 250 
bin TL olan 3 oto
mobili para verme
den üzerlerine 
geçiren şebekeyi 
takibe aldı.
Zanlıların, internet 
üzerinden araç 
satan kişiler ile 
iletişim kurduğunu 
belirleyen polis, bu 
kişilerin özellikle 
'Keklik' olarak

liımılıiliiıiiiilıIHılMlIiırlııılaııılı
Orhangazi yakın
larında, 20'ye yakın 
büyükbaş hayvanın 
arasına dalan oto
mobil, çoban 27 
yaşındaki Oğuzhan 
Sönmez'in yaralan
masına, 2 inek ve 1 
köpeğin de telef 
olmasına neden 
oldu. 
Kaza, 
Orhangazi'nin 
Yeniköy Köyü 
yakınlarında mey
dana geldi. Ailesi 
ile birlikte yakın
larını ziyaret için 
Orhangazi'den 
Yeniköy'e giden 
Mehmet Candaş

Boynunu Kırıp Uçurumdan Attılar!
Inegorde, 3 yıl 
önce ortadan kay
bolan Uludağ 
Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu 2'nci 
sınıf öğrencisi 
Sinem Yurdanur'un, 
uçurumun dibinde 
battaniyeye sarılı 
kemikleri bulundu. 
Sinem'i, polis 
tarafından geçen 
yıl düzenlenen 
uyuşturucu 
operasyonunda, 
intihar eden 
sevgilisi Emrah

adlandırdıkları 
araçları satacak 
kişiler ile cuma 
günleri pazarlık 
yaptığı, bu kişileri 
aynı gün öğleden 
sonra notere 
getirip arabayı 
üzerlerine aldıktan 
sonra, bankaların 
kapandığını belir
tip, ödemeyi 
pazartesi günü 
yapacaklarını 

yönetimindeki 77 
DA 817 plakalı oto
mobil, köy gir
işinde ahıra 
götürülen inek 
sürüsünün arasına 
daldı. Kazada

K.'nin öldürdüğü 
öne sürüldü.
Cesedin yerini, 
"Sinem rüyalarıma 
giriyor. Vicdan 
azabına dayana 
mıyorum" diyen, 
Emrah K.'nin arka 
daşı R.A. polise 
bildirdi.
Uludağ Üniversitesi 
İnegöl Meslek 
Yüksekokulu 
Elektrik Bölümü 
2'nci sınıf öğrencisi 
Sinem Yurdanur, 
2010 yılı temmuz 

söyleyerek kayı
plara karıştıklarını 
tesbit etti.
Zanlıların, aldıkları 
3 araç üzerine 
'şerh' konulması 
üzerine bunları 
İstanbul'da parçala
narak satılması için 
anlaştıklarını da 
belirleyen polis, 
'Keklik' adı verilen 
operasyon ile çete 
lideri olduğu önde 

çoban Oğuzhan 
Sönmez başından 
ve vücudunun 
çeşitli yerlerinden 
ağır yaralandı, 2 
inek ile 1 köpek 
telef oldu.

ayında sınava gir 
mek için İstanbul 
Çatalca'dan geldiği 
İnegöl'de ortadan 
kayboldu. Sinem 
Yurdanur tüm ara
malara rağmen 
bulunadı. Sinem 
Yurdanur'un en son 
İnegöl'e geldiği 
gün, Kültürpark'ta 
bir çok suçtan 
kaydı bulunan 
sevgilisi Emrah K. 
ile görüldüğü 
ortaya çıktı. Olayla 
ilgili gözaltına alı

sürülen 48 yaşında
ki Hacı Ç. ve 
arkadaşları 28 
yaşındaki Sadık D., 
27 yaşındaki Yaşar 
K., 21 yaşındaki 
Mustafa C. ve 49 
yaşındaki Haşan 
E.'yi İstanbul'da 
gözaltına aldı. 
Yalova'da sorgu
lanan zanlıların, 
Bursa, İstanbul, 
Kocaeli ve 
Tekirdağ'da 25 
kişiyi bu şekilde 
dolandırdıkları 
ortaya çıktı.
Sorgulamaları 
tamamlanan zan
lılar, ifadelerinin 
ardından 
"Dolandırıcılık" ve 
"Çıkar amaçlı suç 
örgütü kurmak" 
suçundan adliyeye 
çıkartıldılar.

Çağrılan ambulans 
ile Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Çoban 
Sönmez, ilk müda
halenin ardından 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Gözaltına 
alınan otomobil 
sürücüsü, karşı 
yönden gelen 
aracın uzun far
larını yakması 
nedeniyle sürüyü 
göremediğini, 
kazanın bu nedenle 
meydana geldiğini 
söyledi. Sürücü 
serbest bırakıldı.

nan Emrah K., 
Sinem'in kaybolma 
sıyla hiçbir ilgisinin 
bulunmadığını söy
leyince serbest 
bırakıldı.
Emrah K., geçen yıl 
Mart ayında uyuş
turucu operasyonu 
kapsamında düzen
lenen operasyonda 
gözaltına alınacağı 
sırada, yanındaki 
tabanca ile göğ 
süne tek el ateş 
ederek yaşamına 
son verdi.

Hırsızlılı İçin Biriliği Traloda 
Muma Kapılıp flMii

İnegöl’de hırsızlık 
için trafo binasına 
giren üç arkadaş
tan biri akıma 
kapılarak öldü, 
diğeri ise yara
landı. Üçüncü kişi 
ise çaldığı telden 
yapılan kapıları 
yüklediği kamyo
netle kaçtı. 
İnegöl'e bağlı 
Kurşunlu 
Mahallesi'nde 
bulunan, Bursa 
Karayolunu’nun 
bir bölümü ile 
Hasanpaşa Köyü 
Su Pompalalarını 
besleyen trafoya 
dün akşam 26 
yaşındaki Olcay 
Lekesizaöz 23 
yaşındaki Eyüp 
Zorlu ile 25 yaşın
daki Gökhan E. 
hırsızlık için kilidi 
ve zinciri kırarak 
girdi. Şüpheililer, 
trafonun içersinde
ki telden yapılan 2 
kapıyı söküp araca 
yükledi. Bu sırada 
trafo içersindeki 
bakır telleri de 
almak isteyen 
Olcay Lekesizgöz 
ile Eyüp Zorlu 
elektrik akımına 
kapılarak yara
landı. Yaralı 
arkadaşlarını 
sürükleyerek 
dışarı çıkartan 
Gökhan E., onları 
bırakıp çaldıkları 
kapıları yükledik
leri kamyonetle 
olay yerinden 
uzaklaştı.
Yaranlardan Eyüp 
Zorlu Cep telefonu 
ile 112'yi arayarak 
yardım istedi. Kısa 
sürede belirtilen 
adrese gelen ekip 
ler, Olcay 
Lekesizoğlu'nun 

ÎF M “SUYUNU BOŞA
mfl HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

öldüğünü belir
lerken, Eyüp 
Zorlu'yu ise ilçe 
devlet hastanesine 
kaldırdı.
Hastanede ifade 
veren Eyüp Zorlu, 
"Biz üç arkadaş 
burada alkol alı 
yorduk. Olcay 
tuvaletini yapmak 
için Eelinde tele
fonla trafonun 
yanına gitti. Bu 
sırada elektrik 
akımına kapıldı. 
Onu kurtarmak 
isterken ben de 
yaralandım. Hır 
sizlik yapmıyor
duk" dedi.
'ÇALINAN KAPI
LARIN DEĞERİ 
200 LİRA'
Trafoda inceleme 
yapan UEDAŞ 
İnegöl İşletme 
Müdürü Muharrem 
Alıç, iddia edildiği 
gibi trafo merke 
zinde herhangi bir 
kaçak olmadığını 
belirterek şunları 
söyledi: "Şahıslar 
trafo merkezine 
kilidi ve zinciri 
kırmak suretiyle 
girilmiş. Aynı 
zamanda içerdeki 
tel fesler diye 
adlandın lan, yani 
telden yapılan iki 
ayrı kapı alınmış. 
Bu sırada bir kişi 
yüksek gerilime 
kapı lıp öldü, diğer 
arka daşı ise yara
landı. Benzer hırsı
zlık olayları ve 
berabe rinde 
yaşanan 
ölümleri çok sık 
yaşıyoruz.
Çalınan kapıların 
değeri en fazla 
200 TL, trafoyu 
alsalar 15 bin TL. 
Değer mi ?"

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com
Bir ilk...

Vergi Haftası ziyaretleri sürüyor

Mııt "Muıur ortamında daha cok 
üretin nemimizi ödemek isti^onırGeriye doğru baktığımda, sivil toplum 

kuruluşlarında İdris Kurt gibi uzun yıllar 
görev üstlenmiş kimler var diye düşünü 
yorum.

Aklıma önce rahmetli Emir Doğru geli 
yor.

Emir Doğru, hem Esnaf Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı, hem 
de Şoförler Odası Başkanlığı’nı yürütüyor 
du.

Emir Doğru da bu görevlerden birinde 
40 yıl kaldı.

O’nun rekorunu kıran biri olmadı.
Görevlerinden o’nu ölüm ayırdı.
Rahmetli Ahmet Yılmaz da Emir Doğru 

kadar olmasa da, Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kooperatifi’nde uzun yıllar başkan
lık yaptı.

Tevfik Solaksubaşı Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığı’nda sanırım 23 
yıl kaldı.

Fazıl Şentürk, Gemlik Güvenspor ve 
Gemlikspor’da uzun yıllar çalıştı.

Bunca yıl bu görevlerde kalmak kolay- 
değil.
Sivil toplum kuruluşlarında genelde 

görev almak isteyen çıkmaz.
Bu nedenle, uzun süre aynı kişilerle 

görevler yürütülür.
Ne zaman karşı listeler çıkarsa, çekiş 

me başlar ve güçlü olan ipi göğüsler...
Siyasi partilerde ise, genelde iktidar par

tisinde hareketlilik yaşanır.
MHP, SP, İP gibi partilerde pek yarışma 

görülmez.
Görev verilir veya göreve getirilir.
Atama gibi...
AKP ve CHP gibi partilerde ise yönetim 

için çekişmeler sürekli yaşanıyor.
Siyasi partiler, muhalefete düştüklerinde 

başkan ve yönetim kurulu üyesi bile bul
makta zorlanırlar.

Bu durum dernekler ve odalarda farklı 
dır.

Bu yıl Gemlik, yoğun bir seçim dönemi 
ne giriyor.

Tüm odalarda seçimler yapılacak.
Üyelerin önüne sandık konacak ve yöne 

ticiler seçilecek.
Üyesi çok olan Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret 
Borsası seçimleri hep çekişmeli geçmiş 
tir.
Önümüzde Mayıs ayında yapılacak

Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Bor 
sa’sı seçimleri var.
Bunlara hazırlık şimdiden başladı.
Yakında seçimin hengi gün yapılacağı 

duyurulur.
Bunlar biter, Esnaf Odası seçimleri gelir 

gündeme..
Asıl önemlisi ise, 2014 yılında yapılacak 

yerel yönetim seçimleri olacak.
Belediyelerde, üst üste 2 dönemden çok 

görev yapan başkan olmadı.
Rekor Mehmet Turgut’ta.
Rahmetli İbrahim Akıt’ta 2 dönem seçildi 

ama 12 Eylül darbesi ile görev süresi 
yarım kaldı.

İdris Kurt’un ayrılışı bunları getirdi aklı
ma..

Düzeltme : Dünkü yazımda Bqlediye'ye getirilmek 
istenen AKP yanlısı sendikanın adını yanlış yazmışım. 
Bern Bir Sen olarak düzeltirim.

Vergi Haftası kutla
maları kapsamında 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Serdar Çıta, Vergi 
Dairesi Müdür 
Yardımcısı Sare 
Büyükbostan, Vergi 
Dairesi Muhasebe 
Şefi Birgül Gerçek, 
Vural Ersoy, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’m ziyaret 
etti. s
Oda Başkanı Kemal 
Akıt ve Genel 
Sekreter Agah Arda 
tarafından

lil ili IISIH M Bitli İMlill
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
TEB Gemlik Şubesi 
arasında oda 
üyelerine yönelik, 
uygun faiz 
sağlayan kredi pro
tokolü imzalandı. 
TEB Gemlik Şube 
Müdürü Serkan 
Taşkın ile Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıtın imzaladığı 
protokol ile Türk 
Ekonomi 
Bankası’ndan tak
sitli ticari nakit 
kredi alan KOBİ’ler, 
ödemeye 3 ay 
sonra başlayacak.

500 bih lira kredi 
36 aya varan vade 
lerde 500.000 lira 
tutarına kadar olan 
krediden % 0,85 
faiz oranı ile fayda 
lanan Kobilerin 

karşılanan Vergi 
Dairesi heyetinin 
haftaları kutlandı. 
Kemal Akıt, 
ziyarette yaptığı 
konuşmada şunları 
söyledi: 
“Çalışıp istihdam 
sağlayan ve devle 
tin ekonomisini 
ayakta tutan cami
amızın temsilcileri 
olarak, tüm 
üyelerimiz, 
"vergilendirilmiş 
kazanç, kutsaldır” 
ata sözünden 
hareketle, devle

“Benim İşyerim 
Sigortası” ile birlik
te nakit kredi 
komisyonlarında da 
indirim elde ede
cekler.
Sadece Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerine 
kredi imkanı 

timizden sadece, 
güven ve huzur 
ortamında yaşa
mak, daha çok 
çalışmak daha çok 
üretmek ve daha 
çok vergi vermek 
istiyoruz.
Şahsınızda tüm 
mensuplarınıza 
sevgi ve saygılar 
sunuyoruz.
Vergi Haftasının 
hayırlı olmasını 
diliyoruz." dedi.
Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar Çıta 
ise, vergi ödemenin 

sağlayan Taksitli 
Ticari Nakit Krediyi 
almak isteyenler, 
30 Nisan 2013 
tarihine kadar TEB 
Şubelerine başvu
ruda bulunulması 
gerekiyor.
Protokolün imza
lanmasından sonra 

her mükellefin 
olmazsa olmazı 
olduğunu, devletin 
vergi gelirleriyle 
ayakta durduğunu, 
belirterek, “Halka 
hizmet toplanan 
vergilerle yapılıyor. 
Her vergi, yol, su, 
baraj, hastane, okul 
olarak vatandaşlara 
dönüyor.” dedi. 
Çıta, Gemlik’te 
göreve başladıktan 
sonra toplanmayan 
vergilerin tahsi
latının hızlandığına 
dikkat çekti.

GTSO yönetim 
kurulu Başkanı 
Akıt, “Bu kredi 
anlaşmasının 
üyelerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 
Bu krediyi alanlar 
işlerini geliştirmek 
için kullanmalılar” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mmiııiıı M »iiıtimiii Misli
Gıda üreten işlet
meler, depo, pera 
kende ve toplu 
tüketim işletmeci
lerinden kayıt bel
gesi almak için 
müracaatlar daha 
kolay hale getirildi. 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğünden alı
nan bilgiye göre; 
17 Aralık 2011 ta 
rihli ve 28145 sayılı 
Resmî Gazete'de 
yayımlanan Gıda 
İşletmelerinin Kayıt 
ve Onay İşlemleri 
ne Dair Yönetmeli 
ğin bazı madde 
lerinin değiştirilme
sine dair "Gıda 
İşletmelerinin Kayıt 
ve Onay İşlemler
ine Dair Yönetme 
likte Değişiklik 
Yapılması Hakkın 
da Yönetmelik ", 
10 Ocak 2013 tarih 
ve 28524 sayılı 
Resmî Gazete'de 
yayınlandı.

Bu Yönetmeliğe 
göre; Depo, 
Perakende, Toplu 
Tüketim ve Gıda 
Üretim işletmeci
lerinin Kayıt 
Belgelerini almaları 
için aşağıda belir
tilen belgelerle İl 
ve İlçe Gıda,Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüklerine 
müracaat etmeleri 
istendi.
Kayıt belgesini 
almayan iş yerleri 
ne yasal işlem 
uygulanacağı açık
landı.
İlçemizde faaliyet 
yapan; depo, pe 
rakende, toplu 
tüketim ve gıda 
üretim işletmeci
lerinin herhangi bir 
yasal işleme maruz 
kalmamaları için 
ilgili Müdürlüklere 
baş vurmaları 
gerekmektedir.
Yapılan değişiklik 
ile İşletme Kayıt

Belgesi başvuru
larında istenen 
belgeler;
DEPO, PERAKEN 
DE, TOPLU 
TÜKETİM 
İŞLETMECİLERİN 
DEN KAYIT 
BAŞVURU LA 
RINDA 
İSTENİLEN BİLGİ 
VE BELGELER: 
1- Dilekçe, 
2- Beyanname 
GIDA ÜRETEN 
İŞLETMECİLER 
DEN KAYIT 
BAŞVURUSUNDA 
İSTENİLEN BİLGİ 
VE BELGELER 
şunlar: 
1- Dilekçe, 
2- Beyanname 
3- Şeker üretimi 
veya şeker 
paketlemesi 
konusunda faaliyet 
gösterecek gıda 
işletmelerinin 
Şeker Kurumu' 
ndan alacağı 
uygunluk yazısı.

ELEM
sının dIkkah
Eşref Dinçer Mahallesi 

1. Dere Sok. No: 3 
Asilhan Atay İş Merkezi 

Kat: 4 No : 54 
Gemlik / BURSA 

adresindeki 40 m2 
dükkan satılıktır.

0212373 86 82

RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ 
ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK 

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MEZUNU ÇALIŞMA 

ARKADAŞLARI ARIYORUZ. 
ARŞEN ELEKTRİK
Orhangazi Cad. No : 19/2 

GEMLİK
Tel : 0 224 513 40 45 

GSM : 0 533 436 56 09

Armutlu’da elektrik ve 
tesisat işlerinde 

çalışacak elektrik ustası 
ve kalfa aranıyor

532 569 76 09

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

I GÜNDt DAVCTİYC BASILIR

MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE
5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 

HAZIR ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat Tel :
0 532 283 59 19

Zengin çeşit ve 
kataloglarımızı görmeden 

karar vermeyin ...
40 YILLIK TECRÜBEMİZ 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Kocatepe “Cifle standart vicdanları zedeliyor"
Saadet Partisi’nin Balıkpazarı toplantısında konuşan Gürsu Belediye Meclis üyesi Salih Kocatepe, Gürsu Belediyesinde buharlaştırılan 4 milyon 
lira için AKPli Belediye Başkanına hiçbir işlemin yapılmadığını söyledi. Kocatepe, “Uygulanan çifte standart Adalete olan güveni sarsıyor” dedi
Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı tarafından 
başlatılan "Söz 
Mahallede" progra 
minin dördüncüsü 
Balıkpazarı Mahal 
lesi’nde gerçek
leştirildi.
Programa misafir 
olarak Saadet 
Partisi Gürsu 
Belediye meclis 
üyesi Salih 
Kocatepe katıldı. 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen'in açış 
konuşması ile 
başlayan program
da Özmen; “Şimdi 
geçim zamanı 
seçim zamanı değil 
ama Saadet Partisi 
olarak yanınızdayız 
ve sîzleri dinlemek 
için buradayız.

Bu programımız 
Refah Belediyeleri 
döneminde uygu
ladığımız "Halk 
Meclislerinin "bir 
benze ridir” dedi. 
GÜRSU BELEDİYE 
MECLİS 
ÜYESİNDEN ŞOK 
SÖZLER 
Daha sonra Saadet 
Partisi Gürsu 
Belediye Meclisi 
üyesi Salih 
Kocatepe söz 
alarak 
“Belediyecilikte 
çığır açan Milli 
Görüş olmuştur 
inşaallah mevcut 
iktidar ve muhalefet 
partilerine ait 
Belediyeler borç 
batağında gele
ceğimizi ipotek altı

na alırlarken Saadet 
Partisi olarak 
borçla hizmet 
üreten değil, öz 
kaynaklan ve yöre

halkı ile birlikte 
hizmet üreten 
belediyeciliği hakim 
kılacağız” dedi. 
Gemlik'te yaşanan

ları bildiklerini 
söyleyen Kocatepe, 
“Halkın seçtiği 
CHP'li Başkan 
görevden alınırken,

Gürsumuzda 12 
milyon bütçeli 
belediyeden buhar
laşan 4 milyon için 
AKP'li Belediye 
Başkam'na hiçbir 
işlem yapıl
mamıştır.
Adalet bu mu?” 
diye sordu.
Yapılan suistimal- 
lerin cezasız kalma
ması gerektiğini 
fakat uygulanan 
çifte standart vic
danları zedelemek
te ve Adalet'e olan 
güveni sarsmak
tadır” dedi.
Daha sonra mahalle 
sakinlerine mikro
fon uzatılarak soru 
ve düşünceleri alı
narak program 
tamamlandı.

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

ELEMAN
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
ÜNALTELEKOM 
0 530 607 35 85

MATBAAMIZDA ÇALIŞACAK 
ÇIRAK ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İstiklalCaddesi Bora Sokak Jfi|' Rj3 Qfi R3
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ■ w ■ w »w w w w w

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL: 0 532 583 53 78

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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flİHLde Conıenius Projesi tannıldı
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesinde 
Comenius Projesi 
anlatıldı.
ilçe Kaymakamı 
Cahit Işık, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürleri 
Burhan İnan, Ali 
Osman Cura, proje 
Birim Sorumlusu 
Akif Alanlar ve okul 
müdürlerine; 2011- 
2013 yılları arasın
da Hayat Boyu 
Öğrenme Imagine 
My Country- 
Cultural Avvareness 
Across Europe 
(Ülkemi Hayal ET- 
Avrupada Kültürel 
Farkındahk) adlı 
Romanya-İtalya- 
İspanya-Almanya- 
Litvanya ile 
yürütülen okul 
ortaklı comenius 
projesinin sunumu 
yapıldı.
Projenin yasal

sorumlusu Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen'in salonda 
bulunan misafirlerle 
birlikte olmaktan 
duyduğu mutluluğu 
ifade etmesinin 
ardından; Projenin 
İrtibat Sorumlusu 
İngilizce öğretmeni 
Adalet Gürbüz, 
Comenius proje 
ekibinin İngilizce 
Öğretmeni Deniz 
Uğur, Müdür 
Yardımcıları Sergül 
Temir ve Süleyman 
Emiroğlu'ndan 
oluştuğunu ifade 
etti.
Projenin irtibat 
sorumlusu Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi

İngilizce Öğretmeni 
Adalet Gürbüz; pro
jeye nasıl başladık
larını, Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
İngilizce öğretmeni 
Deniz Uğur ile 
beraber projenin 
yazılma aşamasın
daki duygularını 
paylaştı. Projenin 
amaçlarının, farklı 
kültürleri tanıyarak 
ve kendi kültür
leriyle karşılaştıra
bilmek, öğrencilerin 
kendi ülkelerinin 
ve Avrupa 
ülkelerinin tipik, 
temel, ortak özellik
lerini kavraya
bilmek, farklı 
kültürlere saygı ve 
hoşgörü göstere
bilmek.

Proje dili olan 
İngilizcenin kul
lanılabilmek 
olduğunu ifade etti. 
Romanya'da ilk 
planlama ve tanış
ma toplantısının 
yapıldığını ve bu 
toplantıda ziyaret 
edilecek ülkelerde 
çalışılacak konu
ların belirlendiğini 
söyledi.
Ispanya'da: Ülkenin 
kültürel ve toplum
sal değerlerini ve 
diğer ülkelerle 
ortak-farklı özellik
lerini araştırmak 
için keşif gezileri 
düzenledik.
Ülkenin toplumsal 
ve kültürel özellik
lerini kavramak için 
keşif gezileri 
yapıldığını, İtalya’da 

: Proje aktivitelerini 
gerçekleştirmek 
için okul içerisinde 
vvorkshop çalış
maları düzenlendi. 
Ülkenin toplumsal 
ve kültürel özellik
lerini kavramak için 
keşif gezileri 
yapıldığını, 
Litvanya'da : 
Proje ürünlerini 
tasarlayabilmek için 
öğretmen ve öğren
ci bazlı çalışmalar 
yapıldı.
Ülkenin toplumsal 
ve kültürel özellik
lerini kavramak için 
keşif gezileri 
yapıldığını, Alman 
ya'da : Proje logo
su seçimi için oyla
ma yapıldı.
Logonun tasarımı 
öğrenci ve öğret

men çalışmalarıyla 
ortaya çıkarıldığını, 
Ülkenin toplumsal 
ve kültürel özellik
lerini kavramak için 
keşif gezileri 
yapıldığını, ifade 
etti.
Projede çalışan 
öğrencilerden 
Fatma Sarı, Şulenur 
Özel, Semanur 
Aslan da böyle bir 
projede çalışmak
tan çok gurur duy
duklarını, farklı 
kültürleri tanımanın 
kendilerine yeni 
ufuklar açtığını 
ifade etti.
Projenin yasal 
sorumlusu Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen;
"Projenin finalinin 
Mayıs ayında oku
lumuzda yapılacak 
olmasının da heye
can ve gururunu 
taşımaktayız. Evin 
sahibi ev halkına 
hizmet edendir." 
dedi.
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Kuşak terfi sınavında ter döktüler
Dojo Karate Spor 
Kulübü’nün 108 
sporcusu kuşak 
terfi sınavında ter 
döktüler. 
Cumartesi günü 
Dojo Spor 
Kulübü’nde 
yapılan bir üst 
kuşağa genç 
sınavında 
sporcular başarıyla 
tamamladılar. 
Dojo Spor Kulübü 
Antrenörü Gökhan 
Özler, artık müsa 
bakalara daha fazla 
sporcu ile katıla
caklarını, daha da 
başarılı olmayı 
amaçladıklarını, 
var güçleriyle 
çalıştıklarını, 
Bursa’yı ve 
Gemlik’i en işi 
şekilde temsil 
etmeye çalıştık-

Dünya Karate 
Şampiyonasına

larını söyledi.
Özler, Nisan’da

katılacaklarını ve derece almak için başladıklarını
bu şampiyonada çalışmalara belirtti.

lursı'nınnrihirericrimgezıll
tt

MiıılııMıımrt

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
lığı Kültür ve 
Sosyal İşler Daire 
si Sosyal İşler 
Şube Müdürlü 
ğü'nün "ŞEHRİMİ 
TANIYORUM 
ÇÜNKÜ 
GEZİYORUM " 
projesi kapsamın
da organize ettiği 
geziye katılan 11 
Eylül İlkokulu ve 
Ortaokul Öğrenci
leri Bursa'nın tarihi 
yerlerini, kültürel 
değerlerini ve 
müzelerini yerin 
de görme ve tanı
ma fırsatı buldular 

Gezi ile ilgili bilgi 
veren Okul Müdürü 
Ercan Akbaş, 
geziye 54 öğrenci, 
1 idareci ve 1 
Öğretmenle katıl 
dıklarını belirterek, 
"Geçmişten gele
ceğe armağan 
niteliği taşıyan 
sanat eserlerini 
yerinde görme ve 
tanıma fırsatını 
öğrencilerimize 
veren Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep ALTEPE'ye, 
Kültür ve Sosyal 
İşler Dairesi 
Sosyal İşler Şube 
Müdürlüğü'ne ve 

tüm çalışanlarına 
okulum adına 
teşekkür ediyo
rum" dedi. 
Bu tür gezilerin 
tarihimize ve 
kültürel değerler
imize sahip çıkma 
ve tanıma 
açısından çok 
önemli olduğunu 
vurgulayan Akbaş, 
"Bu gezideki amaç 
larının öğrenciler 
de târih ve kültürel 
değerlerimizin 
güzelliklerinin 
korunarak, gelecek 
nesillere aktarıl
ması bilincini oluş
turmaktır." dedi.

- Avea, Bursaspor 
taraftarlarının 
takımlarını saha 
dışında da 
destekleye- 
bilmeleri için 
Bursaspor ile özel 
bir işbirliği kap
samında hayata 
geçirdiği 
BURSAŞPORCELL 
'i 23 Şubat 
Cumartesi günü 
Bursa Kent 
AVM'de düzen
lediği eğlenceli bir 
etkinlikte taraftar-: 
larla buluşturdu. 
Bursaspor 
Kulübü’nün 
sevilen yıldız 
oyuncuları 
Stanislav Sestak, 
Ferhat Kiraz, Aziz 
Behich ve Okan 
Deniz'in de 
katıldığı bu özel 
organizasyonla, 
Bursaspor taraftar
ları sevdikleri fut
bolcularla fotoğraf 
çektirerek, bu özel

anı ölümsü
zleştirme fırsatı da 
yakaladı. Gün 
boyu birbirinden 
eğlenceli oyun ve 
yarışmalara ev 
sahipliği yapan ve 
çeşitli sürprizlerle 
doyasıya 
eğlencenin tadını 
çıkaran Bursa'nın 
timsahları, takım
larına BURSAS- 
PORCELL taraftar

batlarıyla destek 
olmanın mutlu
luğunu yaşadı. 
Ayda 21 TL olan 
tarife seçeneği; her 
yöne 500 dakika, 
ilk 6 ay her yöne 
5000 SMS ve tarife 
içi sınırsız konuş
mayı içerirken, 
taraftarlar 10 TL'ye 
de sınırsız internet 
paketinden fay
dalanabiliyorlar.

TOOTO ABONE OLDUNUZ MU?
-..... ..................J ABONE OLUN OKUYUN OKUTUNGEMLIKMN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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teıiliMinMaıtl» Kamu çalışanları i$ hıraKıyor!
Elektronik haczin 
kapsamını genişle 
ten Maliye Bakanlı 
ğı, vergi borcunu 
ödemeyenler için 
cebri tahsilat çalış
malarını hızlandırdı 
Habere göre 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile 
yapılan protokol 
kapsamında vergi 
borcu olan mükel 
teflerin taşıtları için 
siciline elektronik 
ortamda ‘haciz’ 
şerhi düşülecek. 
Borcu olan 
arabasını satmak 
istediğinde ekran
da “vergi borcu 
vardır” yazısı çıka
cak. Bu araçların 
satışı, borç öden
meden yapılamaya
cak. Bütçe den
gelerinin bozul
masının ardından 
vergi gelirlerini 
artırmanın hesabını 
yapan Maliye, ala
caklarının peşine 
düştü. Elektronik 
haczin kapsamını 
genişleten 
Bakanlık, cebri tah
silat sürecini de 
hızlandırıyor. Bu 
kapsamda banka 
hesaplarına konu
lan e-haczin kap
samı genişletilerek 
taşıtlar da buna 
dahil ediliyor. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile 
yapılan protokol 
kapsamında vergi 
borcu olan 
mükelleflerin taşıt
ları için siciline 
elektronik ortamda 
‘haciz’ şerhi 
düşülecek. İmza 
süreci tamamlanan 
proje için yazılım 
çalışmalarına

başlanıldı. Bu 
araçların satışı 
borç ödenmeden 
yapılamayacak. 
Borcu olan araba 
sini satmak iste
diğinde ekranda 
“vergi borcu 
vardır” yazısı çıka
cak. Mevcut uygu
lamada motorlu 
taşıtlar için trafik 
sicile, haciz yazısı 
gönderilmesi 
gerekiyor. Yeni sis
temde herhangi bir 
vergi dairesi 
müdürü alacağı 
için emniyete 
otomatik olarak 
haciz şerhi koy- 
durabilecek.
Yazının yazılması 
ve işleme konul
masının bir iki ayı 
bulabildiğine 
dikkat çeken 
Bakanlık kay
nakları, aradan 
geçen sürede haci
zli aracın satıla
bildiğine dikkat 
çekiyor. Borçlu 
mükellefi takip 
ederken kayıtlarda 
taşıt olup 
olmadığını göre
bildiklerini aktaran 
bir Bakanlık yetkil
isi, “Yazışma süre
ci başladıktan 
sonra borçlu olan 
mükellef taşıtını 
hemen elinden 
çıkarıyor. Böyle 
olunca da biz her

hangi bir şekilde 
tahsilatı gerçek- 
leştiremiyoruz. 
Yeni sistemde ise 
mükellefin vergi 
borcunu ödeme
den aracını elinden 
çıkarması mümkün 
olmayacak.” değer
lendirmesinde 
bulundu.
Gelir İdaresi Baş 
kanlığı ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
arasında yürütülen 
‘EGM Haciz 
Projesi’ ile kamu 
alacaklarının tah
sili, posta ve kır
tasiye gibi takip 
masraflarının da 
önüne geçilmiş 
olacak.
İdare’nin 
performans pro
gramında konuya 
ilişkin şu değer
lendirmede 
bulunuldu: “EGM 
Haciz Projesi’nde 
İdare ile ilgili 
kurumların iş 
yükünün azaltıl
ması, zaman tasar
rufu sağlanması ve 
haciz uygula
malarının elektron
ik ortamda yapıl
ması amaçlan
mıştır. Projenin 
vergi dairesi haciz 
işlemleri, merkezi 
işlemler-EGM ente
grasyonu olmak 
üzere iki ayrı 
bölümü bulunuyor.

Büro çalışanları, 
Adliyeler, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Vergi 
Daireleri, Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri, 
Kaymakamlıklar, 
Valilikler dahil 
olmak üzere 43 
kamu kurumunda 
iş bırakacak. 
Türk Büro-Sen 
Genel 
Merkezi’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, sendika 
tarafından alınan 
bir kararla 27 
Şubat Çarşamba 
günü 1 gün iş 
bırakma eylemi 
gerçekleştireceği 
bildirildi. 
Buna göre, 
Adliyeler, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Vergi 
Daireleri, Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri, 
Kaymakamlıklar, 
Valilikler dahil 
olmak üzere hizmet 
koluna bağlı 43 
kamu kurumunda 
yarın hizmet ver
ilmeyecek.
Açıklamada, vatan
daşların mağdur 
olmamak için 
devlet kurumların- 
daki işlerini bugün 
ya da Perşembe 
günü gerçek
leştirmeleri istendi.

KfîŞ€D€ 8€KL€WieK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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“AMACIMIZ 
VATANDAŞIN 
MAĞDUR 
EDİLMESİ DEĞİL, 
HÜKÜMETİN 
YANLIŞ 
POLİTİKALARINA 
DUR DEMEK” 
Açıklamada, büro 
çalışanlarının 666 
Sayılı KHK ile 2013 
yılından itibaren 
kaldırılan fazla 
mesai ücretlerinin 
geri ödenmesi, 
kesilen yol ödenek
lerinin tekrar 
başlatılması, ücret 
adaletsizliğinin 
giderilmesi, statü 
farkının kaldırıl
ması, tüm ek 
ödemelerin emekli 
aylığına dahil 
edilmesi ve memu
run iş güvencesine 

“göz diken 
hükümete dur 
demek için” alan
larda olacağı 
belirtildi.
Sendika açıkla
masında ayrıca 
yapacakları iş 
bırakma eyleminde 
amacın vatandaşın 
mağdur edilmesi 
olmadığını, 
hükümetin yanlış 
politikalarına dur 
demek olduğunu 
ifade etti.
Ankara'da ki 
eylem, sabah saat 
10:30’da Kızılay 
uuven Park ta 
toplanılarak 
başlayacak.
Saat 11:00 
itibariyle kortej 
oluşturularak 
Maliye Bakanlığı'na 
yürüyüşe geçilecek

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
Pegatut Akmış Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-E %adaç 614 46 49
Anıtıjf 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
behıl Dev. Hast 513 23 20
Mer 6ag.Ocağı 513 10 68
Tornokay Tomografi
Konur Tıp Mrk 514 60 88

TAKSİLER

Korfûz Tekel 513 10 21
Çıner Teksi 513 24 67
Güven Tekel 613 32 40
Gurnllk Tak&l 613 23 24
Manastır Tfikfei 517 33 04

RESMİ DAİRELER

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

BELEDİYE

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

DENİZ OTOBÜSÜ

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 90
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

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
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Gemlik Karfez
«iklIK'In İlk günlük şIyaşI gazetesi

alKİHMlİ

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4509 

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)

IİIKİBI 
CEIALİIECEREN: 

11:30-U:00«- 
18:30-20:30

Pİ'nİHİlllŞ® 11:30- 
14:15-17:00-20:15 

BÜNABİRSOYGUNYAZ: 
11:30-13:30-10:00- 

10:00-20:15 
1İSI5M



GemlikKErfez

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...

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
Altınşehlr Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler. İş Mrk. 
Kat:3D:21 Nilüfer/BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Göm:0(533) 477 14 48

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

CMMrvyv r*”1 M*1 
W

Gemlik *“*

Dr Zıya
KayaMh

İKİM HinrMh

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ
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http://www.aliberkerakinci.com
mailto:info@allberkerakinci.com


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

GemlikKBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Şubat 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

SGKBorcu 
Alanlara Müjde
Sosyal Güvenlik Kurumu, sig
orta primlerini ödemeyen 
vatandaşlara yeni bir kolaylık 
getirdi. Haberi sayfa 9’da

MHP ilçe Başkanı Osman 
Durdu, Refik Yılmaz’ın da 
hakkında soruşturma 
başlatıldığını belirterek, 
görevden uzaklaştırıl
masını istedi. Durdu, 
“Dünkü belediye yöneti
mini açığa alan irade, bu 
günkü belediye yönetimi 
ne aynı hassasiyeti neden 
göstermiyor. Adalet 
bunun neresinde? Hukuk 
bunun neresinde?’’ dedi. 
Haberi sayfa 2’de

HEM/Beden 
Dili ve 1$ 

yaşamında 
iletişim" 

konulu seminer 
düzenledi

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nce düzenlenen 
“Be den Dili ve İş 
Yaşamında İleti şim” 
konulu semineri 
İletişim Uzmanı 
Canten Kaya vere
cek. Sayfa 2’de

Hastayı 
Memnun 
Edene Ek

Ödeme
Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinde ek 
ödemeler hesap 
lanırken hasta ve 
çalışan memnuni 
yetine de bakıla
cak. Memnuniyet 
anketleri yatan, 
ayakta tedavi olan 
ve acile başvuran 
hastalara her ay, 
çalışanlara ise 
belirli dönemlerde 
yapılacak. 9’da

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Durdu’dan şok açıklama..
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı 

Osman Durdu, dün akşam yerel basınla 
biraraya gelerek, son günlerin siyasi 
olaylarını değerlendirdi.

Durdu, Fatih Mehmet Güler’in istifa 
edeceği konusunda, Bursa basınında 
çıkan haberler üzerine, Belediye Baş 
kanlığı için Meclis içinde seçime gidil 
mesi konusunda Güler’in samimi olup 
olmadıklarını bilmediklerini, gündemin 
çok hızlı değiştiğini söyledi.

Gemlik Belediyesinde görevde olan 
bugünkü yöneticiler hakkında savcılık 
ve İdari Mahkemece soruşturma başlatıl 
dığı belirten Durdu, Refik Yılmaz’ın da 
bu konuda personeline baskı yapabile
ceğine değinerek, görevden alınması 
gerektiğini söyledi. Devamı Sayfa 4'de

dolm tyeOuti tüuufı

yi bireye
7-8 kişilik sınıflar Daha özel yayınlar

Esnek çalışma saatleri 
Öğrenci koçluğu

Mfe?* ” U ‘w“ter'99mlikblrey www.gemlikbirey.com

W 224 574 75 75

Daha özel denemeler 

Aile Eğitim Danışmanlığı

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.gemlikbirey.com
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MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, Refik Yılmaz’ın da hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, görevden 
uzaklaştırılmasını istedi. Durdu, “Dünkü belediye yönetimini açığa alan irade, bugünkü belediye yönetimine 
aynı hassasiyeti neden göstermiyor. Adalet bunun neresinde? Hukuk bunun neresinde?” dedi.
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’in 
göreve iade 
edilmemesini 
hukuken, siyaseten 
ve ahlaken doğru bula
madığını söyledi. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, eski Belediye 
Meclis üyesi İnşaat 
Mühendisi Osman 
Doğan’ın katıldığı 
basın toplantısında, 
Gemlik Belediyesi’nin 
son günlerde 
yaşananların ilçe ve 
Bursa gündemini 
meşgul ettiğine dikkat 
çekerek, Belediyedeki 
müdürlerin yerlerinin 
değiştirilmesi ile ilgili 
yerel basında çıkan, 
haberlere değinerek, 
“Bu durum, ilçemizde 
yeni bir kaos ve sıkın
tıya yol açmıştır. ” 
dedi.
Durdu, Gemlik 
Belediyesi’nin eski 
binasının yıkılması ile 
ilgili Savcılığa suç 
duyurusunda bulun
duklarını, Sakarya 
Üniversitesi’nden 
bina ile ilgili verilen 
rapora itiraz ettikleri
ni, ancak bu itirazla 
ilgili değerlendirmeler 
sonuçlanmadan 
binanın alel acele

yıkıldığını söyledi. 
Osman Durdu, şöyle 
devam etti.
“Sakarya Üniver
sitesinin raporu bize 
objektif gelmedi.
Binanın demir ve bet
onarme bölümü ile 
ilgili yaptığımız 
incelemelerde 
yapıldığı dönemde B- 
25 beton 
döküldüğünün bel
gesini savcılığa 
verdik. Olay ile ilgili 
Büyükşehir’e 
yazdığımız yazılara 
yanıt alamadık. Bu 
arada yıkımı tamam
ladılar. Üç aydır da 
yeri boş olarak bek
letiliyor. Gönül isterdi 
ki itirazımız 
sonuçlanasıya kadar 
yıkım durdurulsun. 
Bu konuda eski 
AKP’li Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve binayı yap
tıran ANAP’lı belediye 
başkanı Hakkı Çakır 
binanın sağlam 
olduğunu açıkladılar. 
Fatih Mehmet Güler 
de binaya yatırımlar 
yaptı. Üç başkan 
binanın sağlamlığına 
güvenirken, Sayın 
Yılmaz mı sağlam 
olmadığını biliyor” 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 10 
aydır yasaya karşın 
riskli binalarla ilgili 
komisyonu oluştur-

madiğini, bu konuda 
meclise milletvekil
lerinin soru önergesi 
vereceğini de söyledi.

ARSA SATIŞI 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, Gemlik 
Belediyesi’nin usul
süz arsa satışı ile ilgili 
İdari Mahkemesi’ne 
dava açtıklarını, 
mahkemenin Belediye 
Başkanvekilinden 
savunma istediğini 
belirterek, “Cami 
yıkımı ve arsa satışı 
konuları Refik Yılmaz 
ve vekilini zor duruma 
soktu. Fatih Mehmet 
Güler, halkın oyunu 
almış, hukuka uygun 
Gemlik Belediye 
Başkanı seçilmiştir. 
Belediyedeki döne
mindeki yolsuzluk 
iddiaları üzerine, 
soruşturmanın 
selameti açısından 
yanında çalışan 
memurlara etki yap
masın diye görevin

den alındı, hakkında 
davalar açıldı. Fatih 
Mehmet Güler, bize 
göre ak kaşık değil 
ama hukuken suçlu
luğu ispatlanmamış 
olması onu suçlu 
durumuna sokmaz. 
Soruşturmanın 
selameti açısından 
tanıklar dinlendi, 
ifadeler alındı, 
öyleyse Güler göreve 
iade edilmelidir. 
Hukukuk ve 
demokrasi bir gün 
herkese lazım olur. 
Güler’in siyasetin ve 
ahlaken görevine 
döndürülmemesini 
doğru bulmuyoruz. 
Bugün, Savcılıkça 
Refik Yılmaz hakkında 
da iddialar var.
Partimiz arsa satışıyla 
Yı İm az’m Gemlik 
halkını 15 milyon lira 
zarara uğrattığını 
iddia ediyor.
Belediyenin yıkıl
masıyla da 10 milyon 
zarar söz konusudur.

Etti mi 25 milyon lira? 
Dünkü belediye yöne
timini açığa alan 
irade, bugünkü 
belediye yönetimine 
aynı hassasiyeti 
neden göstermiyor. 
Adalet bunun 
neresinde? Hukuk 
bunun neresinde?” 
şeklinde konuştu. 
Refik Yılmaz yöneti
minin sattığı belediye 
arsasının Büyükşehir 
1/5000 lik planlarında 
hala konut alanı 
olarak görüldüğünü 
sandığını belirten 
Durdu, “Bu konuda 
Büyükşehir’e bilgi 
edinmek için başvur
duk ama cevap ala
madık.” dedi.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, yöne
timdeki belediye 
başkanvekili hakkında 
soruşturmalar devam 
ederken, 
Başkanvekilinin 
Belediye personeline 
baskı yapıldığını,

dışarıdan ithal yeni 
müdürler getirilmek 
istendiğinin yerel 
basında yazdığına 
dikkat çekerek, şun
ları söyledi: 
“Bu iddialar doğru 
değilse, Belediye 
Başkan vekili bunları 
yalanlasın. Başkan 
vekiline soruyorum. 
Bu haberler doğru 
mu? Değil mi? Cevap 
versin.”
Durdu, beraber yola 
çıktıklarını, yolda bul
duklarıyla değişirseler 
kaybedecek olanlar 
sonunda kendilerinin 
olacağını ve yalnız 
kalabileceklerini hatır
lattı.
DOĞAN’IN 
AÇIKLAMASI
İnşaat Mühendisi eski 
Belediye Meclis üyesi 
Osman Doğan ise 
Gemlik Belediyesi’nin 
yıktırdığı eski 
belediye binasının 
bugünkü değerinin 10 
milyon lira olduğunu 
hatırlatarak, “Bu 
binanın yıkılması 
Sakarya Üniversite- 
si’nden alınan özel 
rapora 
dayandırılmıştır. Bu 
raporun bilimsellikle 
hiçbir ilgili yoktur. 
Rapor, çelişkilerle 
doludur. Yıkım bir 
hata idi. Gemlik halkı 
burada büyük zarara 
uğratılmıştır. ” dedi.

HEM, “Beden Olli ve İs ııaşamında 
iletişim" konulu seminer düzenledi i
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
“Beden Dili ve İş 
Yaşamında İletişim” 
konulu seminer 
düzenlendi.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada,

1 Mart 2013 Cuma 
günü saat 15.30’da 
ilçemizdeki resmi 
dairelerin müdür
leri, okul müdür ve 
müdür yardımcıları 
ile öğretmenlerin 
katılacağı “Bedel 
Dili ve İş 
Yaşamında İletişim 
konulu semineri

İletişim Uzmanı 
Canten Kaya 
tarafından verile
ceğini belirtildi. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
aynı gün İmam 
Hatip Lisesi 
Konferans

Salonu’nda 
saat 19.30 da ise 
öğrenci velilerinin 
katılımı ile 
“Öğrenci başarısın
da anne ve babanın 
rolü” konulu ikinci 
bir seminerin 
Canten Kaya 
tarafından verile
ceği bildirildi.

V
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Bursa Emniyet 
• ( Müdürlüğü, 
^hırsızlık ve 

dolandırıcılık olay
larına karşı vatan
daşları uyarmak 
için ilginç bir proje 
başlattı. Metro ista
syonlarında belirli 
aralıklarla yapılan 
anonslarda, 
dolandırıcılık 
olaylarına karşı 
vatandaşların 
dikkati çekiliyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Toplum Destekli 
Polislik (TDP) 
Şube Müdürlüğü, 
güvenlik tedbir
leriyle ilgili daha 
büyük kitleye ulaş
mak için yeni bir

lantlarıııatlan Katalı ikaNalııi Onerasıoıu
Bursa'da jandarma 
tarafından bir is 
tasyona yapılan 
baskında 7 bin litre 
kaçak akaryakıt ele 
geçirilirken, akar 
yakıtın uzaktan k 
umandalı düze nek 
le satış pompasına 
verildiği ortaya 
çıktı.
Bursa'da jandarma 
tarafından bir ista
syona yapılan bas 
kında 7 bin litre 
kaçak akaryakıt ele 
geçirilirken, akar 
yakıtın uzaktan 
kumandalı düze 
nekle satış pom
pasına verildiği

proje başlattı.
Bursa Ulaşım Toplu 
Taşım İşletmeciliği 
Sanayi ve Ticaret

AŞ (BURULAŞ) ile 
yapılan protokolle 
metro istasyon
larında yapılan

ortaya çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, Bursa- İzmir 
kara yolunda bulu
nan bir petrol ista
syonunun yer altı 

tanklarında kaçak 
akaryakıt bulun
duğu ihbarı üzerine 
harekete geçti. 
Mahkemeden alı
nan arama kararı 
ile yapılan 
baskında, istas 

anonslarla vatan
daşlara evden 
hırsızlık, oto hırsı
zlığı, dolandırıcılık, 
yankesicilik ve 
toplum destekli 
polislik tanıtımı gibi 
konularda uyarı 
anonsları 
yapılıyor.
Uygulama vatan
daşlardan da 
tam not aldı. 
Çevrelerinde 
birçok hırsızlık ve 
dolandırıcılık olay
larına rastladık
larını belirten 
vatandaşlar, 
uyarı anonslarının 
yerinde bir 
uygulama 
olduğunu söyledi.

yona ait 6 yer altı 
tankının birinde 
kaçak 7 bin litre 
akaryakıt ele geçir
ildi. Yapılan araştır
mada, kaçak 
akaryakıtın uzaktan 
kumandalı düze 
nekle satış pompa 
sına verildiği or 
taya çıktı. Olayla 
alakalı olarak bir 
şüpheli hakkında 
Petrol Piyasası 
Kanununa muhale
fet suçundan işlem 
yapan jandarma 
ekipleri, kaçakçılık
larla mücadelenin 
aralıksız süreceğini 
ifade etti.

KESK'e bağlı Büro 
Emekçileri 
Sendikası ve 
Kamu-Sen üyesi 
memurlar Bursa'da 
da iş bırakma eyle
mi yaptı.
Adliye, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, 
vergi daireleri 
ve nüfus müdür
lükleri ile kay
makamlıkların da 
aralarında bulun
duğu 43 kamu 
kurumunun da iş 
bırakan devlet 
memurları 
ellerinde flama ve 
bayraklarla Fevzi 
Çakmak 
Caddesi'nden 

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 

07.01.2011 tarih ve IM001405 sayılı 
Gümrük Giriş Beyannamesine ait Gemlik 
Mal Müdürlüğüne yatırılan alındı belgesi 

kaybolmuştur. Hükümsüzrür.
ERŞATTEKS. KONF. 

SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

yürüyerek 
psmangazi Metro 
İstasyonu önünde 
toplandılar, davul 
ve zurna eşliğinde 
halaylar çekti. 
Konuşmalarda 
kamuda iş yoğun
luğu ve personel 
yetersizliği gibi 
gerekçelerle fazla 
mesai çalışması 
yapıldığı halde 
haklarının ver
ilmediğini belirten 
memurlar, yasal 
haklarının öden
mesini istedi. 
Gösteri ve basın 
açıklaması ardın
dan memurlar 
işlerlerine döndü

"Polis ve Savcı Kontör İslemez"
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polislik 
Şube Müdürlüğü, 
metro içi sesli 
mesaj, afiş ve 
radyo yayınlarıyla 
halkı dolandırıcılık 
olayları konusunda 
uyaracak.
Son zamanlarda 
artan Telefon 
dolandırıcılığı olay
larına karşı sosyal 
medyayı da kul
lanan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Toplum Destekli 
Polislik (TDP) Şube 

Müdürlüğü yeni bir 
proje hazırladı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, suçla 
mücadelenin polis 
vatandaş iş bir
liğiyle çözüleceği 
şuurunun yer
leşmesine katkı 
sağlamak ve önleyi
ci tedbirlerin geniş 
kitlelere ulaşması 
için vatandaşların 
yoğun olarak kul
landığı toplu taşıma 
araçlarına afişler 
asacak. Burulaş 
Genel Müdürlüğü 
ile yapılan 

görüşmelerin ardın
dan metro istasy
onlarına, araç 
içerisindeki reklam 
panolarına, 'evden 
hırsızlık, oto hırsı
zlığı ve otodan 
hırsızlık, dolandın 
cılık, yankesicilik 
ve toplum destekli 
polislik' ile ilgili 
afişler asılacak. 
Emniyetten konuyla 
ilgili yapılan açıkla
mada, yerel rady
olarda da halkı bil
gilendirme yayınları 
yapılacağı belirtildi. 
Bursa Emniyet

Müdürlüğü'nün 
metro istasyon
larında asacağı afiş 
ve radyolarda 
yapılacak yayınlar
da şu mesajlar ver
ilecek: 
"Güvenliğiniz için 
çantanız elinizin 
altında olsun. 
Alışveriş esnasında 
çantanızı bebek 
veya alışveriş 
arabasına 
asmayınız, tez
gahlarda bırak
mayınız. 
Güvenliğiniz için 
çantanız sürekli 

kontrolünüzde 
olsun. Telefon 
dolandırıcılarının 
tuzağına düşmeyin. 
Dolandırıcıların ser
mayesi dilidir. 
Kendisini polis 
savcı asker olarak 
tanıtıp size Telefon 
hattın izin veya 
banka hesabınızın 
terör örgütünün 
eline geçtiğini, 
hesabınızın bloke 
olduğunu, vergi 
borcunuzun 
olduğunu, gizlilik 
açısından konuyu 
kimseyle paylaşma
manız gerektiğini 
söyleyerek sizden 
TL yüklemesi ya da 
para talep eden 
kişilere itibar 
etmeyiniz. Böyle bir 

durumla 
karşılaştığınızda 
mutlaka Polis 
Merkezine müra
caat ediniz. Ekip 
olma ruhunu birlik
te yaşayalım.
Şüpheli her durumu 
7 gün 24 saat 
hizmet veren, bilgi
lerinizin gizli tutul
duğu Ücretsiz 155 
Polis İmdat hattına 
bildiriniz. Doğru 
tedbir mağduriyeti 
önler. Ev ve işy
erinizle ilgili güven
lik açıklarını her 
mahalleden sorum
lu olan ve güvenlik 
danışmanınız 
olarak hizmet veren 
mahalle polisinizle 
görüşerek 
öğrenebilirsiniz."
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Durdu’dan şok açıklama...
MHP İlçe Başkanı Durdu, halkın oylarıyla 

demokratik yollardan seçilmiş olan Fatih 
Mehmet Güler hakkında savcılıkça açılan 
soruşturma sırasında, görevli me murlara 
baskı uygulayabileceği gerekçe gösteril
erek görevinden alındığını, ancak yargıla
maların başlamasına karşın görevi ne 
iade edelmemesinin hukuken ve ahle ken 
yanlış olduğuna değindi.

"Hukuk bir gün herkese lazım olur" di 
yen Osman Durdu, Belediye yönetimin de 
bulunan Refik Yılmaz hakkında eski Bele 
diye Binası’nın yıkılması ve arsa satışıyla 
ilgili soruşturma başlatıldığını, ancak 
Fatih Mehmet Güler’in görevden alınması 
na karşın, Yılmaz ‘ın alınmamasını eleş 
tirdi.

Osman Durdu’nun aşağıdaki açıklaması 
düşündürücüdür.

Bakın ne diyor MHP İlçe Başkanı:
“Fatih Mehmet Güler bize göre ak kaşık 

değil. Ama, hukuken suçluluğu ispatlan
mamış olması onu suçlu durumuna sok
maz. Soruşturmanın selameti açısından 
tanıklar dinlendi, ifadeler alındı, öyleyse 
Güler göreve iade edilmelidir. Hukuk ve 
demokrasi bir gün herkese lazım olur. 
Güler’in siyaseten, ahlaken, hukuken göre 
vine döndürülmemesini doğru bulmuyo 
ruz. Bugün, Savcılıkça Refik Yılmaz hak 
kında da iddialar var. Partimiz, arsa satışıy 
la Yılmaz’ın Gemlik halkını 15 milyon lira 
zarara uğrattığını iddia ediyor.
Belediye’nin yıkılmasıyla da 10 milyon za 
rar söz konusudur. Etti mi 25 milyon lira? 
Dünkü belediye yönetimini açığa alan İra 
de, bugünkü belediye yönetimine aynı has 
sasiyeti neden göstermiyor.
Adalet bunun neresinde? 
Hukuk bunun neresinde?” 
Buyurun cenaze namazına! 
Osman Durdu dan böyle bir açıklama bek
lenmezdi.
Bu açıklamanın AKP safında da şok etkisi 
yapacağını sanıyorum.
Osman Durdu, Belediye de Güler’in istifa 
sıyla yeniden seçim söz konusu olması 
halinde, partisinin meclis üyelerinden biri 
nin Başkanlık için Gemlik halkının Yeddi 
Emin’i olabileceğini açıklamıştı.
Şimdi, Güler’in göreve dönmesi gerektiği
ni, bunu siyaseten, hukuken ve ahlaken 
doğru bulmadıklarını söylüyor.
Seçimlerin takvimi yaklaştıkça, Gemlik 
siyasetinin ısındığına tanıktır bu sözler. 
Bu sözlere benzer açıklamaları geçtiğimiz 
günlerde As Tv. de Fatih Mehmet Güler de 
söylemiş, hatta CHP Bursa Milletvekili 
Sena Kaleli ve İl Başkanı Metin Çelik ile ko 
nuyu Bursa Valisi’ne götürmüş, göreve 
iadesini istemişti.
Durdu’nun bunları söylemesi bir stfeteji 
nin parçası mı bilmiyorum.
Değilse, geç söylenmiş sözler diyorum. 
Doğru bir tanedir. Kimsenin kendini yargıç 
yerine koyup, yargısız infazda bulunması 
nin doğru değil.
Bu basit bir evrensel hukuk kuralıdır. 
Kendini yargıç sanan ve hüküm veren hu 
kukçular var çevremizde...
Bunlar hergün birileri hakkında hüküm 
veriyorlar.
Durumu değişti. Zorda olan şimdi onlar...

Gemlik Nakliyeciler 
Derneği, Lojistik 
Taşımacılığı Avrupa 
standartlarında 
yapma ve sorun
larını Üniversite 
nezdinde çözme 
girişimleri başlattı. 
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği 2. Başkanı 
Fehmi Aslan, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, bu 
konuda Üniversite 
öğretim üyelerin 
den kendilerine- 
yardımcı olmaları 
için Uludağ Üniver
sitesi Sosyal 
Bilimler 
Fakültesi’ne 
giderek, görüşme 
lerde bulunduk
larını söyledi. 
Görüşmelere, 
Nakliyeciler 
Derneği 2. Başkanı 
Fehmi Aslan, Genel 
Sekreter Levent 
Pazvant, yönetim 
kurulu üyesi Murat

Oğuzlar ve 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik katıldı.
Görüşmede, Sosyal 
Bilimler Fakültesi 
öğretim görevlile 
rinden bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Evüktekin, 
Doç. Dr. Sama Ay, 
Dış Ticaret Öğretim 
Görevlisi Yeşim

Kaygusuz, Lojisitik 
Öğretim görevlisi 
Hilal Keser 
ile buluşan 
Gemlikli nakliyeci 
ler sorunlarına 
yardımcı olmaları 
için akademisyen
lerden destek iste
diler.
Fehmi Aslan, 
yapılan görüşme
den olumlu sonuç

alındığını, bu konu
da da öğretim 
görevlilerinin 
Gemlikli 
Nakliyecilere se 
minerler düzenleye 
çeklerini söyledi. 
Aslan, üniversi. 
tenin yanında 
Gemlik kamu kuru
luşlarından da aynı 
desteği bekledik
lerini belirtti.

Dalamadan yakalandılar
Gemlik 
Belediyesi’ne ait bir 
yıldır boş bulunan 
soğuk hava depo
sunun soyulma 
girişimi hırsızların 
polis tarafından 
suçüstü yakalan
ması nedeniyle 
gerçekleşemedi. 
Orhangazi 
Caddesi sonunda 
eski Mezbaha 
yanında bulunan 
Belediye Soğuk 
Hava deposu 
dün öğle saat
lerinde 4 hurdacı 
tarafından soyul
maya çalışıldı. 
Saç kapıları 
levyelerle kıran 
hırsızlar, içerideki 
soğuk hava deposu 
bölümlerini sök
erken, çevredeki 
vatandaşların 
şüphelenerek 
polise durumu 
bildirmesi üzerine, 
olay yerinde suç 
üstü olarak yaka-

tandılar.
Olay yeri inceleme 
ekibi, hırsızların 
parmak izlerini 
alırken, yapılan 
sorgulamadan 
sonra, 4 kişi olan 
hırsızlar çıkarıldık
ları mahkemece 
tutuksuz olarak 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldılar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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pfc ANAÇEV ETKİNLİKLERİ

Gelişmiş bir Türkiye gerçekleştirecek 
bilgili ve kültürlü bir gençlik 
yetiştirmek amacı ile kurulmuş bulu
nan ANAÇEV - Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik Şubesi, şu anda 
yüksek öğrenim gören zeki, çalışkan 
ve başarılı, maddi gelirleri kısıtlı 
ailelerin üniversitelerimizde öğrenim 
gören yirmibeş öğrencisine karşılıksız 
burs vermektedir.
ANAÇEV, bu ulvi ve bir noktada 

vatandaşlık görevini yerine getire
bilmek için çeşitli etkinlikler düzenle
mektedir.

Eğitim gönüllülerinin bilgi ve 
göreneklerini arttırmak, yurdumuzun 
görülmeye değer yörelerine geziler, 
müze ziyaretleri yapılmakta, tiyatro 
gösterilerine gidilmekte, Türk Sanat 
Müziği Konserleri düzenlemektedir.
ANAÇEV konserlerine Gemlik 

Belediyesi Kültür Merkezi çok amaçlı 
salonlarını ve vatandaşlara otobüs 
tahsis etmektedir.

Ayrıca Gemlik Belediyesi Kültür ve 
Sanat Derneği'nin tüm yöneticileri 
organizasyonlarda fiilen görev almak

tadır.
Nilüfer Belediye Başkanı Sn. Mustafa 

Bozbey'in himayelerindeki Nilüfer 
Belediyesi Kadın Korosu hiçbir ücret 
talep etmeksizin üçüncü kez 
ANAÇEV'e gelir sağlayabilmek için 
Gemlik'e gelerek, Türk Sanat Müziği 
sevenlerine geçtiğimiz cumartesi 
gecesi şahane bir müzik ziyafeti çekti 
ler.

Sunuculuğunu Sn. Aynur 
Özpazarbaşı'nın yaptığı Türk Sanat 
Müziği Konserini Sayın Şef Aysel 
Gürel yönetti.

Eğitime katkı uğraşı veren vakfın 
özel davetlisi protokola dahil zevattan 
hiç kimsenin katılmadığı konsere, halk 
büyük ilgi gösterdi.

Salon halk ve eğitim gönüllülerince 
tamamen dolmuştu.

Udda Kenan Gürel, kemanda Murat 
Gürel, klarnette Tarkan Zurna, kanun
da Hüseyin Demirler, trompette Barış 
Esen, kontrbasta Alper Bahtiyar, 
klavyede İbrahim Uygunlar, darbukada 
Çağrı Tekeroğlu, deflerde Olcay 
Şengümüş ve Aynur Öztan'dan oluşan 

saz heyeti eşliğinde konser beste ve 
güftesi Şef Dr. Aysel Gürel'in "Kadına 
Şiddet Olmasın" adlı eseri ile başladı. 
Koro, "İkinci Bahar", "Değdi Saçlarıma 
Bahar Gülleri", "Seninle Bir Sonbahar 
Mevsimiydi", "Körfezde Üçbeş Güzel", 
"Bir İlkbahar Sabahı", "Aşkım Bahar 
di", "Çamlıca Yolunda" şarkılarını 
başarı ile söylediler.
Solist Gülay Sürücü "Şarkılardan Fal 

Tuttum", Figen Şenyüz, Müşerref Şen, 
Vildan Öztürk üçlüsü, "Biz Çamlıcanın 
Üç Gülüyüz" adlı şarkıları söylediler.

Konserin ikinci bölümünde koronun 
söylediği "Lale Devri", "Yıllar Sonra 
Rastladım", " Uzun Yıllar Bekledim", " 
Güz Gülleri", "Bir Sevda Geldi 
Başıma", "Bir Garip Yolcuyum", 
"Aşkımla Oynama", "Aşkın Kanunu", 
"Aşkınla Yana Yana" şarkılarıyla, 
solist Fatma Sevik'in okuduğu 
"Dudaklarımda Arzu" adlı eser izleyici
lerin beğeni ve alkışları ile son buldu.

Konser sonunda Dr. Aysel Gürel, ; 
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey, Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği'ne plaket, bağışçılara 
teşekkür belgeleri sunuldu.

Bildiğim kadarıyla ANAÇEV'e 
Borusan Vakfı, Roda Liman İşletmeleri 
vakfın etkinliklerine maddi katkıda 
bulunuyor.

İlçemizdeki diğer ticari kuruluşlar ile 
esnafımızın da eğitim gibi önemli bir 
görev ve uğraş veren ANAÇEV’e 
maddi katkıları bekleniyor.

W® 
• I

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

İnternetten Canb \tyın
O -, .* Sahne - Işık gösterisi

Servis ve ekipmanlar 
Sürpriz gösteriler
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Şizofren yaralar açar
Fırtınaya tutuk kapıyı

Kehribar Şansı

Omuzlarsın son gücünle
Kulağında nedensiz bebek ağla

maları

Yüklemler yüklenir yeniden
Patikalara
Işık gözüyle

Yürürsün
Ağlarken keman eski bir 

şarkıya
Ruganlarından toz dökerek

Kaderi tükürürsün
Kederin içine
Dudağında kekremsi 

gülümseme

Yarım kutsarsın
Mart yağmurlarında, sağanak

Akıp gider çirkef izleri
Ayak parmaklarından şehrin 

foseptiklerine

GemlikKBrfez Sayfa 6

Gemlikli yardımseverler bir 
vatandaşı ameliyat ettiriyor

Yeniden çentik atarsın bir çam 
ağacına

Toprak kokar tenin lodosta 
Kozalak misali

Efil efil esersin 
Kehribar sarısı 
Gün doğumlarından şafak 

biriktirip

Şımarık çocuk masalları 
anlatırsın

Sakalını sıvazlarken 
Öykünüp geçmişe

Arşeler sana vurur artık 
Kürdîlihicazkâr hayat

öyküsüdür
Düşleri heybede zaman...

"İçime insan eken Psikiyatr Dr 
Mustafa Canbazoğlu'na ve 
Muammer Ağım Hastanesinin 
ortopedi servisinin gülen gözlü 
hemşirelerine sonsuz teşekkür
lerimle... "

Gemlik ve Çevresi 
Kadın, Çocuk, 
Kimsesizleri 
Koruma Derneği 17 
Yıldır Fıtık sorunu 
ile boğuşan Halil 
Deniz'i ameliyat 
ettiriyor.
Tedavi masrafları 
ve ihtiyaçları tama
men Dernek 
tarafından 
karşılanan Halil 
Deniz'in kendile 
rine ulaşması son
rasında gerekli 
araştırmaları yap
tığını ifade eden 
Dernek Başkanı 
Nida Otabatmaz, 
fıtığın 17 yıldır var 
olmasından dolayı 
zorlu bir ameliyat 
geçireceğini 
öğrendiklerini, 
akabinde ise belirli 
yerlerle temas 
sağlayarak Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet 
Hastanesinde 
ameliyat günü

aldıklarını 
söyledi.
Perşembe günü 
Cerrah Mehmet 
Küçükkeçe tarafın
dan ameliyata alı
nacak Halil Deniz 
dernek yöneticile 
rine teşekkür 
ederken, yıllar 
sonra rahatsızlık
tan kurtulacak 
olmanın heyecanı 
içinde olduğunu 
söyledi.
Dernek tarafından 
ameliyat dışında 
Halil Deniz'in 
yaşadığı evde de 

bakım yapılırken, 
evin boyatıldığı ve 
eşyaların 
yenilendiği de 
öğrenildi. Başkan 
Nida Otamatmaz 
"Derneğimizin 
kuruluş amacı 
kimsesizlerin kim
sesiz olmaktı. 
Birçok zorluk 
içinde gönüllü 
yürüttüğümüz 
dernek faaliyetler
imizde bizlere 
maddi manevi 
destek olan 
herkese teşekkür 
ederiz" dedi.

Atatürk Kordonu Çelebi Apt. Altı GEMLİKTel: O 224 514 42 49

GÜNLÜK 
TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ I 
KALAMAR , KARİDES , | 

GÜVEÇ > LAKERDA ' g 
MEVSİM SALATASI

SİPARİŞ KABUl.ED’j.İn ■

Yeni düzenlememizle 
Atatürk Kordonu'nda 

hizmetinizdeyiz.✓ ÇARLİ'NİN YERİ
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Türkiye genelinde 
ve TCCD Genel 
Müdürlüğü -Ankara 
Demirspor Kulübü 
sponsorluğunda 
22-24.02.2013 tarih
lerinde düzenlenen 
turnuvaya 300 
sporcu katıldı.
Turnuvaya okulunu 
temsilen katılan 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
5. Sınıf Öğrencisi 
Ali Eren şampiyon 
olarak ilçenin ve 
okulunun adını 
Türkiye de bir defa

daha duyurdu. Lisesi'nde Meslek Pekcanlij Coğrafya
Gemlik Anadolu Dersleri Öğretmeni Öğretmeni Çetin
İmam Hatip Mehmet Ali Külekçi ve Sosyal

Bilgiler Öğretmeni 
Metin Erdoğan 
rehberliğinde ders 
dışı eğitim çalış
maları çerçeve 
sinde 3 ayrı grup 
olarak öğrencilerin 
yoğun ilgisiyle 
satranç çalışmaları 
yaptılar.
Ali Eren'in başarısı 
da babasının yakın 
ilgisinin ve bu 
özverili çalışmaların 
sonucunda olduğu 
belirtildi.
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen,

"Öğrencilerimizin 
akademik 
başarısının yanında 
sportif ve kültürel 
yarışmalarda da yer 
alması ve göster
diği başarılar 
takdire şayandır. 
Onu yetiştiren 
ailesini ve hocası 
Okulumuz Meslek 
Dersleri Öğretmeni 
Mehmet Ali 
Pekcanh'yı kutlu 
yor, başarılarının 
katlanarak devam 
etmesini diliyo
rum. " dedi.

AHKfiRAfiMONlMTÜRKSİGORTA'BMI
SATILIK DÜKKAN
Eşref Dinçer Mahallesi 

1. Dere Sok. No: 3 
Asilhan Atay İş Merkezi 

Kat: 4 No : 54 
Gemlik / BURSA 

adresindeki 40 m2 
dükkan satılıktır.

02123738682

RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ 
ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK 

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
MEZUNU ÇALIŞMA 

ARKADAŞLARI ARIYORUZ.
ARŞEN ELEKTRİK
Orhangazi Cad. No : 19/2 

GEMLİK
Tel : 0 224 513 40 45 

GSM : 0 533 436 56 09

Armutlu’da elektrik ve 
tesisat işlerinde 

çalışacak elektrik ustası 
ve kalfa aranıyor

05325687609

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

I GÜN)f MVCÎİK MSIUR
MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE 

5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat Tel : 
0 532 283 59 19

Zengin çeşit ve 
kataloglarımızı görmeden 

karar vermeyin...
40 YILLIK TECRÜBEMİZ 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

KİBAEIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 
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GEMLİKSPOR İSTEDİĞİNİ MDI 3-1

Seyfettin SEKERSÖZ 
Grupta ilk üçe 
girme hesapları 
yapan iki takımın 
mücadelesinde 3 
puanı alan taraf 
Gemlikspor oldu. 
Kırmızı beyazlılar 
üstün oynadığı 
maçta 
Bağlarbaşıspor'u 3- 
1 yenerek play-of 
şansını sürdürdü. 
Süper Amatör Lig B 
grubunda oynanan 
üçüncü sıradaki 
Bağlarbaşıspor ile 
dördüncü sıradaki 
Gemlikspor'un 
zaman zaman sert 
geçen maçında 90. 
dakikada rakibine 
sert giren Şiyar 
direk kırmızı kartla 
oyun dışında kaldı. 
Maça Gemlikspor 
daha istekli başladı, 
oyunu rakip yarı 
sahaya yıkan 
Gemlikspor 17. 
dakikada öne geçti. 
Bu dakikada Arif, 
yakın mesafeden 
topu ağlarla buluş
turarak takımını 1-0 
öne geçirdi.
Golden sora da 
farkı açmak için 
rakip kalede gol

arayan 
Gemlikspor'da 32. 
dakikada 
Selahattin'in sert 
şutu üst direkten 
yere vurarak oyun 
alanına geri döndü. 
İki takımında başka 
gol bulamadığı 45 
dakika 
Gemlikspor'un 1-0 
üstünlüğüyle son 
buldu.
İkinci yarıya iki 
takımda süratli 
başladı. 55. dakika
da Gemlikspor 
savunmasının kap
tırdığı topla ceza 
sahasına giren 
Faruk kalecinin 
yanından

Bağlarbaşıspor'un 
beraberlik golünü 
ağlara gönderdi. 
65. dakikada 
Gemlikspor atağın
da köşeye giden 
şutu kaleci Metin 
tokatlayarak gole 
izin vermedi. 
Galibiyet için tüm 
batlarıyla 
Bağlarbaşı kalesine 
gelen Gemlikspor 
75. dakikada 
Selahattin'in 
düşürülmesiyle 
penaltı kazandı. 
Atışı kullanan 
Muharrem kalecinin 
sağından topu ikin
ci kez ağlara gön
dererek

Gemlikspor'u 2-1 
öne geçirdi. 85'te 
ise göbekten atılan 
topu takip eden 
Muharrem ceza 
sahasına girdiğinde 
solundan gelen 
Şiyar'a topu 
aktardı, Şiyar'ın 
boş kaleye yuvar
ladığı golle Gemlik 
spor 3-1 öne 
geçerek rahatladı. 
Stres altında 
oynanan maçın 90. 
dakikasında rakib
ine sert giren Şiyar 
direk kırmızı kartla 
oyun dışında kalır 
ken, tepki gösteren 
futbolcular olay 
büyümeden 

yatıştırıldı ve maç 
3-1 Gemlikspor'un 
üstünlüğüyle son 
buldu kırmızı beyaz 
lılar 3. lüğe yüksel
erek şansını gele
cek hafta İnegöl'de 
oynayacağı Genç 
lergücü maçına 
bıraktı.
SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER: 
Mehmet Efe 6, 
Cihan Çiçek 6, 
Cengiz Korucu 6, 
GEMLİKSPOR : 
Adem 6, Yusuf 6, 
Samet Güler 5, 
Bülent 6, Emrah 6, 
Semih Giray 4, 
(Şiyar 5) Oğuz 5, 
(Semih Kaş 2) Barış

5, (Bergan 4) 
Muharrem 7, Arif 6, 
Selahattin 6, 
BAĞLARBAŞISPOR 
: Metin 4, Gökan 5, 
Hakan 4, Mustafa 
Akyıldız 5, Oğuz 6, 
Vasfi 6, Mustafa 
Başkan 5, Doğan 4, 
(Abdülhamit 2) Ali 
4, Ahmet 4, (Günay 
2) Faruk 5, (Onur 2) 
GOLLER :
Dk. 17. Arif, Dk. 75. 
Muharrem Pen. 
Dk. 85. Şiyar, 
(Gemliksspor) 
Dk. 55. Faruk, 
(Bağlarbaşıspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 90. Şiyar, 
(Gemlikspor)
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SM Beren Olanlara Müjde
Sosyal Güvânlik 
Kurumu, sigorta 
primlerini öde
meyen vatan
daşlara yeni bir 
kolaylık getirdi 
Bursa Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK), kıtfuma 
borcu olanlara yeni 
bir müjdeli haber 
verdi. SGK, prim 
borcu olanların 
borçlarını düşük 
faizle 18 aya böle
cek.
Üstelik taksitler 
2'şer aylık dilimler 
halinde ödenecek. 
SGK'ya 2004 yılın
da 100 TL borcu 
olan bir vatandaşın 
kuruma faiziyle bir
likte 378 TL 
ödemesi gerekiyor
du. Ancak çıkarılan 
yeni bir kanunla 
prim borçlarında 
yapılanmaya gidil
di.
Böylelikle 2004 
yılında SGK'ya 100 
TL borcu olan bir 
vatandaş gecikme 
faiziyle birlikte 194 
TL ödeyecek. Üste
lik bu borcunu 1.15 
faizle 18 ay taksite 
de böldürebilecek.

"BİR AN EVVEL 
YARARLANIN" 
Konuyla ilgili açık
lama yapan Bursa 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürü 
Mükremin İspirli,

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR -

■w

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

G 
E 
M■

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT

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

ULAŞIM
Pegasut Ak/ni* Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süznr Turizm 612 10 72
K*nb«foğlu-E»>d>| 614 45 49

614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

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
Akcnn Petrol S13 1O
MAR-PBT ö13 30 33
Tuncay Otognz ö13 1O 40
Beyce Petrol S13 01 031

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Oev. Hasl. 513 23 20
Mer.Sağ.Oceğı 513 10
Tomokıy Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mr*. 514 (0 gg

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 07
Güven Taksi 613 32 40
Gomllk Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 617 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 İçi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

yeni kanının vatan
daşlara büyük 
kolaylıklar 
sağladığını ifade 
etti.
Vatandaşların bu 
kanundan bir an 
evvel yararlanması 
gerektiğine dikkat 
çeken İspirli, 
"31.05.2013'e kadar 
vatandaşlar bu 
haklardan yararlan
abilecek. Şu anda 
Bursa'da prim 
borcu ödemeyen 
31 bin kişi var ve 
bu haklardan 
yararlanabilir.
Bunun dışında 
BAĞ-KUR'lu olup 
da yaşlılık maaşı 
alan ve ticaretle 
uğraşmaya devam 
eden vatandaşlar
dan yüzde 10 
oranında kesinti 
oluyordu. Ancak 
SSK'da bu uygula
ma yoktu. 
Şimdi SSK'da da 
bu kesinti olacak 
ve adaletsizlik 

ortadan kalkmış 
olacak" dedi. 
ÖĞRENCİLERE 
SİGORTA MÜJDESİ 
SGK Bursa İl 
Müdürü Mükremin 
İspirli, öğrencilere 
de bir müjde verdi. 
İspirli, "Daha 
evvel liseyi 
bitiren öğrenciler 
SSK'nın şartların
dan yararlanamıy- 
ordu. Yani liseyi 
bitiren bir öğrenci 
devlet has
tanelerinde SSK 
üzerinden 
muayene olamıyor
du. Yeni yapılan 
değişiklikle öğren
ciler 20 yaşını 
doldurana kadar 
SSK'lı sayılacak. 
Ayrıca okulu 
bitiren öğrenci 4 
aylık süre içinde 
üniversiteyi 
kazanırsa SSK'sı 
kesintiye uğra
madan devam 
edecek.

n-------------

Haslan Memnun Edene Ek Ödeme
H.... ,:h.........   JMI!II.IMIIIIIIM^»|| _ ------- -------------------------------------- i-------------------~=smSK---------------- 1-----1

Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinde ek 
ödemeler hesa
planırken hasta ve 
çalışan mem
nuniyetine de 
bakılacak.
Sağlık Bakanlığı 
Türkiye Kamu 
Hastaneleri 
Kurumu Başkan 
Yardımcısı 
Muhammet Örnek 
tarafından yayın
lanan genelgede, 
ikinci ve üçüncü 
basamak hastanel
erde dağıtılacak 
döner sermaye 
tutarının, 0 ile 1 
arasında değişen 
"Sağlık tesisi kalite 
katsayısı" dikkate 
alınarak hesa
planacağını bildir
di.

'MEMNUNİYET 
KATSAYISI' 
DEĞERLENDİRİLE 
CEK 
Bu doğrultuda 
Türkiye Kamu 
Hastaneleri 
Kurumuna Bağlı 
Sağlık Tesislerinin 
Kalite Katsayısının 
Belirlenmesine 
İlişkin Yönerge 
hazırlandı.
Yönergeye göre, 

Gemlik Karfez
GtBLİK'lN İLK OONLOK IİYAIİ OAZITI1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4510 
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)

sağlık tesislerinde 
belirli dönemlerde 
uygulanacak 
anketler dikkate 
alınarak tespit 
edilecek katsayı 
"memnuniyet kat
sayısı", kalite stan
dartları esas alı
narak yapılacak 
değerlendirmeler 
sonucu tespit 
edilecek katsayı da 
"kalite standartları 
katsayısı" olacak. 
Her iki katsayı da 0 
ile 1 arasında 
değişecek. 
Bir hastanenin 
kalite katsayısı ise 
bu iki katsayı 
dikkate alınarak 
belirlenecek. Kalite 
standartları kat
sayısının 0,35, 
memnuniyet kat
sayısının da 0,25 
ile çarpımı topla
narak bir hasta
nenin "kalite 
katsayısı" bulu
nacak. Hesaplanan 
bu "Sağlık Tesisi 
Kalite Katsayısı" 
dağıtılacak ek 
ödeme tutarının 
belirlenmesinde 
kullanılacak.
Hizmet sunumunu 
aksatacak doğal 
afet, savaş, salgın 

hastalık, seferber
lik ve yangına 
maruz kalan has
tanelerde 6 ay 
boyunca kalite kat
sayısı 1 olarak 
kabul edilebilecek. 
Bu süre uygun 
görülürse 18 aya 
kadar uzayabile- 
ce k 
MEMNUNİYET 
ANKETLERİ 
KİMLERE, 
NASIL 
YAPILACAK?
Memnuniyet anket
leri yatan, ayakta 
tedavi olan ve acile 
başvuran hastalara 
her ay, çalışanlara 
ise belirli dönem
lerde yapılacak.
Çalışanlara yönelik 
anketler hekim, 
sağlık hizmetleri 
sınıfı ve diğer per
sonelin en az 
yarısına uygu
lanacak.
Anket, ayakta 
tedavi gören 
hastalara işlemleri 
bittiğinde, yatan 
hastalara da 
taburcu olduğun
da, acildekilere 
taburcu edilirken 
ya da gözlem altın
dayken yapılabile
cek.

MİM
■■

CELAL İlE CEREN: 
11:30-M:00-16:15- 

11:30-211:30 
Pİ'nînYAŞAMI:11:30- 

14:15-11:00-20:15
BANABİRSOYGUNYAZ: 

11:30-13:30-16:00- 
10:00-20:15 
m ra
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GEMLİK

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh.,Ata,Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
fât:3 D:21 .Nilüfer / BURSA
Tşl: 0(224) 44172 44Ğsm:0(533)'477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asllhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41 '
iflfç@allberkeraklnci.com

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI. 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.AKINCI

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

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

ali berker akıncı
mimarlık

A
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